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FÖRORD 

Denna rapport har utförts som ett inledande arbete till projektet Dammsäkerhet, 
dammfunktion och reperationsteknik, vid avdelningen för Geoteknik, Tekniska 
Högskolan i Luleå. Projektet är till stor del finansierat av Vattenfall, vilka tackas 
speciellt. 

Rapporten utgör en presentation av en litteralurundersölaiing som genomförts med syftet 

att ta del av det som publicerats rörande pemeabilitetsföränclringar i jord som utsätts för 
cyklisk frysning och rining. Avsikten med arbetet har i första hand varit att sammanställa 
hur laboratorieförsök utförts och vilka resultat som därvid erhållits. 

Ett varmt tack riktas främst till min handledare högskolelektor Sven Knutsson för de 
synpunkter han bidragit med under författandet av denna rapport. 

Ett stort tack riktas även till professor Kennet Axelsson som även han granskat innehållet 

och därmed bidragit till att höja kvaliteten på detta arbete. 

Peter Viklander 
Luleå, februari 1995 



SAMMANFATTNING 

Denna rapport är resultatet av en litteratunmdersökning som utförts som ett inledande 
moment till ett delprojekt inom ramen för projektet "Dammsäkerhet, dammfunktion och 

reperationsteknik\ Arbetet är utfört vid avdelningen för geoteknik, Tekniska Högskolan 
i Luleå. Störtsta delen av arbetet har genomförts under hösten 1994 genom en 
sammanställning av relevant litteratur för att närmare klarlägga vilka faktorer som 
påverkar permeabiliteten i jord som utsätts för upprepade cykler av frysning och tining. 
Avsikten med undersökningen har främst varit att sammanställa den mest relevanta 
litteraturen på ett enkelt och överskådligt sätt, för att kunna definiera och bättre planera 

det pågående projektet. 

Rapporten är bygger på en mängd referat från de artiklar som identifierats och bedömts 
som de viktigaste i sammanhanget. Artiklarna behandlar främst laboratorieförsök och 
resultaten från dessa. Stor vikt har ägnats åt hur tidigare undersökningar bedrivits med 
avseende på använd utrastning, arbetssätt och metodik, jordmaterial, vilka faktorer som 
varierats samt under vilka förhållanden i övrigt som försöken utförts vid. 

De flesta laboratorieförsök har utförts med användning av finkornig jord (lera och silt) 
som frusit och tinat endimensionellt ett antal gånger i ett öppet porvattensystem. Resulta
ten visar att permeabiliteten ökar betydligt vid upprepade cykler av frysning och tining. 
Vatteninnehållet i jorden har härvid stor betydelse för hur stora permeabilitetsökningar 
som uppkommer. Vid vattenkvoter mindre än den optimala vattenkvoten har det visat sig 
att permeabiliteten ökar med 2-30 gånger efter frysning och tining, och motsvarande vid 
högre vattenkvoter har varit 50-300 gånger. Störst relativ ökning i permeabilitet har i 
samtliga undersölaiingar erhållits efter den första frysnings- och tiningscykeln. De fakto
rer som främst förklarar dessa resultat är t ex uppkomsten av sprickor, mila-ostrukturella 
förändringar och komormagringar. 

De effekter som speciellt uppkommer vid frysning och tining, förutom den ökade 
permeabiUteten, är stenupplyfuiing, partikelseparering och yterosion. Dessa effekter kan 
inverka negativt på vissa delar av jord som speciellt används till tätkärnan i jorddammar, 
barriärmaterial över deponerat avfall och täckskikt över gruvdammar. Dessutom kan de 
ge upphov till att sättningar utvecklas och bidra till erosion av ytjord. 
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ABSTRACT 

This report is the result of a literature survey carried out within the project Dam Safety, 

Dam Function and Repair Technics, at the division of Soil Mechanics, Luleå University 
of Technology. The work has been carried out during the autumn of 1994 with the main 
objective to investigate documented experiences concerning factors influencing the 
permeability in soil at repeated cycles of freezing and thawing. The aim has especially 
been to summarize the most relevant literature in a simple and well-arranged way, in 
order to define and point out the direction of the ongoing project. 

The report consists of summaries of papers which have been identified and regarded as 
the most important ones. The papers mainly cover laboratory investigations and results 
obtained in those. Much work has been dedicated to earlier investigations with special 
emphasis to the type of equipment used, working methods, type of soils and which 
factors that were varied and also to the conditions under which the tests have been 

carried out. 

The largest part of the laboratory tests in the surveyed literature has been carried out on 

fine grained soils (clay and silt) which were frozen and thawed uniaxially (1-D) in an 
open drainage system. The results shows that the permeability increases at repeated 
cycles of freezing and thawing. The amount of water in the soil is the most important 
factor influencing the magnitude of permeability increase that can develop. It has been 
shown that the permeability increases between 2-30 times after freezing and thawing at 
water contents less than the optimum water content, and 50-300 times respectively at 
larger water contents. The largest relative increase in permeability have in all identified 
investigations been obtained after the very first freezing and thawing cycle. The factors 

which mainly explains these results are for example the creation of cracks, 
microstructure changes and relocation of grains. 

The effects that especially develop when soils are exposed to freezing and thawing in 
cycles, in addition to the increase in permeability, are for example stone heave, particle 
segregation and surface erosion. Those effects could act negatively on or at certain parts 
of constructions like cores in soil dams, soil barriers for containing waste products and 
cover layers over mine dams. Moreover, these effects can lead to settlements and also to 

initiation of erosions of the top layer of a soil. 
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KAP. I INLEDNING 

1 INLEDNING 

1.1 ALLMÄNT 

I områden där jord påverkas av frysning och tining måste ibland uppmärksamhet ägnas åt 
de problem som är kopplade till cykliska förlopp men som aldrig uppstår då jorden för
blir ofrusen. Exempel på sådana problem är effekter orsakade av tjällyftning, tjäldjup och 
tjällossning. Den väsentligaste skillnaden mellan frusen och ofrusen jord är att porvattnet 
i det förra fallet helt eller delvis frusit till is. Hur stor del av vattnet som fryser beror 
bland annat på temperaturen, jordtypen och vattenmängden. Denna frysning orsakar en 
volymökning på 9% då vatten fasomvandlas till is och expansionen medför att krafter 
utvecklas och som verkar på jordens skelett, dessutom bildas islinser om förhållandena är 
de rätta. Effekten av volymökningen och islmsbildningen är att det föreligger risk för att 
jordens struktur och egenskaper kan påverkas. 
Då jord är frusen uppvisar den geotekniska karaktäristika som är helt annorlunda jämfört 
med motsvarande för ofrusen jord. Exempelvis ökar hållfastheten, packningsförmågan 
minskar och permeabiliteten minskar då det vattenfyllda porsystemet är fruset. Vid ut-
fonnningen av många konstruktioner måste man därför beakta tjäldjup och tjällyftning 
som signifikanta faktorer vilka starkt påverkar de arbetsmetoder som kan och bör väljas 
vid byggandet och även ta hänsyn till de effekter som de kan åstadkomma för att den 
uppförda jordarüäggningen ska fungera tillfredsställande. Om inverkan av tjäle ignoreras 
kan det leda till att frysning orsakar stor materiell och ekonomisk skada. Man kan dock 
begränsa inverkan av dessa faktorer genom isolering, uppvännning eller genom att tjäl-
farlig jord byts ut, något som emellertid är mycket dyrt varför sådana åtgärder normalt 

bara utförs på små eller begränsade delar av konstruktioner. 

Så länge jorden förblir frusen är de geotekniska fördelarna med jorden fler än motsva
rande nackdelar. Exempelvis kan den större hållfastheten i fruset tillstånd utnyttjas i om
råden där mycket fuktiga jordar finns under den otjälade perioden av året så att vissa ty
per av transporter kan ske under vintern. Då frusen jord tinar uppkommer emellertid 
problem genom att höga portryck bildas allteftersom isen smälter, och med ökade por
tryck minskar effektivspänningarna och därmed förmår inte motsvarande jord att bära de 
laster den klarade innan tining påbörjades. Detta är ett välkänt fenomen i stora delar av 
Sverige, och speciellt i Norrland, där exempelvis grusvägar och andra underdimensione
rade vägar årligen måste förses med restriktioner mot tung trafik genom att bärigheten är 
för låg. 

Hur jord påverkas av frysning är relativt väl dokumenterad i litteraturen och kunskapen 
om dess effekter är god. Däremot har förhållandevis lite arbete utförts med syftet att 
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FRYSNINGS- OCH TININGSCYKLERS INVERKAN PÄ JORDS PERMEABILITET 

kvantifiera jords uppförande vid tining, det senare med undantag för portrycksmätningar 
i tinande finkornig jord. De effekter vi idag har kännedom om och som uppkommer vid 
frysning och tining, eller i kombination med andra faktorer, är bland annat: tjälskott i 
vägar, sprickbildningar i asfalterade ytor, densitetsökning av vattenrika jordar, rörelser av 
olika konstruktioner, sättningar vid tining, tjälyfuiing vid frysning och skador på vatten
ledningar etc. Ett illustrativt exempel på hur cykler av frysning och tining påverkar en 
jord är uppkomsten av torrskorpa. Jorden närmast markytan har ju dels utsatts för ett an
tal frysnings- och tiningscykler och dels för väder och vind. Specifikt för sådan jord är att 
den är fylld av sprickor och spricksystem och att vatteninnehållet är lägre järnfört med 
motsvarande opåverkade jord. 
Då man vill kvantifiera hur vattenkraftsdammar åldras är det därför, med utgångspunkt 
från de effekter som nämnts ovan, av största vikt att inverkan av frysning och tining be
aktas i de dammar som är placerade i kalla områden. Speciellt viktigt är att fastställa om 
frysning och tining kan påverka jorddammens tätkärna. Om så är fallet ökar dels flödet 
genom dammen och dels (ökar) risken för att inre erosion ska påbörjas. Fiysriing och 
tining kan vidare vara den initiella orsaken till att så kallad hydraulisk uppspräckning 
uppkommer. Exakt vad som startar detta fenomen är inte känt men det krävs att en 
spricka uppkommer eller att dammen sätter sig för att uppspräckning ska initieras och 
således kan frysning och tining vara det fenomen som startar processen genom att 
sprickor eller sprickplan bildas i frusna delar. Det jordmaterial som används i tätkärnan 
och som barriärmaterial över avfall är den tätaste jorden som finns inom rimligt avstånd 
från konstruktionen. I Sverige används därför exempelvis finkornig morän i stora delar av 
Norrland, moränlera i Skåne och där tillgången på lera är god används denna. De effekter 

som uppkommer i ett barriärmaterial bestående av finkornig jord (lera och silt) är relativt 
väl dokumenterade, medan exempelvis kunskapen om hur finkornig morän påverkas är 
betydligt mindre klarlagd. En effekt som tillägnats allt mer intresse i litteraturen är att 
undersöka hur jords permeabilitet påverkas av frysning och tining i allmänhet samt i ett 
längre perspektiv även att fastställa inverkan av ett antal frysnings- och tiningscykler. 
Den huvudsakliga anledningen till att detta forskningsområde har hamnat i fokus bland 
tjälforskare är det ökande intresset av att på ett så säkert sätt som möjligt deponera avfall. 

Detta innefattar både miljöfarligt avfall och det konventionella hushålls- och industriav
fallet. Syftet med sådan inkapsling är främst att icke önskvärda miljöfarliga produkter 
såsom tungmetaller, radioaktiva restprodukter, kemikalier etc ska förhindras från att 
komma i kontakt med grundvattnet och ansamlas i recipienter. För att öka kunskapen om 
hur jord uppträder vid cykler av frysning och tining har därför ett antal studier genom
förts och redovisats i litteraturen. De vanligaste jordmaterialen som används till deponier, 

sett i ett världsperspektiv, är finkornig jord. På många platser är man emellertid hänvisad 

att använda andra material för att begränsa kostnaderna. 
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KAP. 1 INLEDNING 

Projektet Dammsäkerhet, dammfunktion och reperationsteknik initierades av Vattenfall 
under 1992 på grund av det ökade intresset av att undersöka åldringseffekter i jorddam
mar. Detta är ett samprojekt mellan avdelningarna för Geoteknik och Vattenteknik vid 
Tekniska Högskolan i Luleå som vardera har två forsknmgsinriktningar. Projektet som 
drivs av avdelningen för Geoteknik syftar i ett första skede till att i detalj försöka klar

lägga hur tjäle inverkar på jorddammars funktion och säkerhet. Speciellt har arbetet inrik
tats på att undersöka hur frysnings- och tiningscykler påverkar en tätkärnas permeabilitet, 
det vill säga en typ av åldrande genom den kontinuerligt upprepade cykliska temperatur
belastningen. Det faktum som talar för att detta är speciellt intressant är att de flesta 
jorddammar i Sverige är äldre än 30 år och att de dammar, i vilka man konstaterat någon 
typ av frysskador, är belägna i inlandet där temperaturerna under vintern sjunker betyd
ligt under fryspunkten. Jorddammar är speciellt intressanta eftersom de dels är komplexa 
konstruktioner och dels för att ett stort antal dammar fortfarande uppförs varje år, dock 
utanför Sverige. Detta innebär att det finns potentiella nybyggda referensobjekt i världen 
uppförda under liknande klimatförhållanden som våra "gamla" dammar uppfördes vid 
och som kommer att utsättas för liknande klimatangrepp. 

Det bör noteras att förutom konventionella jorddammar och täckjord för deponier är även 
så kallade gruvdammar intressanta ur frysnings- och tiningssynpunkt eftersom restpro
dukter från våra gruvor och speciellt från anrikningsverken ofta täcks in med ett lager 
jord på samma sätt som en vanlig deponi. I dessa fall vill man inte att tungmetaller och 
sulfider ska lakas ur varför det är viktigt att täckjorden inte förstörs, det vill säga att vat-
tengenomsläppliga sprickor och uppluckring inte bildas vid frysning och tining. 
Sammanfattningsvis är de fenomen som uppkommer i jord vid frysning och tining i de 
allra flesta fall de att permeabiliteten ökar kraftigt och att sprickor bildas i jorden, att vat
teninnehållet förändras så att jordens densitet ökar, att milaostiukturföräridrmga^ upp
kommer på grund av expansionskrafter då vatten övergår till is, att mindre jordaggregat 
bryts sönder och att partikelseparering och stenupplyftning uppkommer. 

Som ett inledande moment med syftet till att öka detaljkunskapen om hur jord påverkas 
av frysnings- och tiningscykler genomfördes en litteraturundersökning som ligger till 
grund för föreliggande rapport. Med anledning av att finkornig morän är den vanligaste 
jordtypen i tätkärnor har detta jordmaterial valts ut som speciellt intressant i detta arbete. 
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FRYSNINGS- OCH TININGSCYKLERS INVERKAN PÄ JORDS PERMEABILITET 

1.2 SYFTE 

Syftet med denna rapport har genom en litteraturundersökning varit att sammanställa den 
kunskap som redan idag finns och som handlar om "Jords pemeabilitetsförändringar vid 
cykler av frysning och tining". Detta arbete har utförs vid avdelningen för Geoteknik, 
Tekniska Högskolan i Luleå som ett inledande moment till projektet Dammsäkerhet, 
dammfunktion och reparationsteknik, vilket är finansierat av Vattenfall. Syftet med arbe
tet är dels att denna rapport ska ligga till grund för fortsatt laboratoriearbete och dels att 
de Mgeställningar som är aktuella domumenteras genom att representativa arbeten iden
tifiera och väljs ut samt att resultaten redovisas. Därför har en stor del av innehållet inrik
tats på laboratoriearbete och speciellt på utförande, metodik och använd utrastning i för
sök där jord frusit och tinat och jordens permeabilitet bestämts. Således illustreras detal
jer kring hur försök praktiskt genomförts, vilken utrastning som använts vid frysning och 
tining och vid permeabilitetsmätningar, vilka faktorer som beaktats vid undersökningarna 
samt vilka resultat som redovisats. 

Detta arbete har pågått sedan hösten 1994 och det är författarens förhoppning att det 

material som samlats in ska vara heltäckande för ämnesområdet. 
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KAP. 1 INLEDNING 

1.3 RAPPORTENS UPPLÄGGNING 

Denna rapport består av material från utförda laboratorieförsök som har redovisats i litte
raturen. Arbetet har som nämnts inledningsvis speciellt inriktats på att sammanställa 
relevanta publikationer i vilka pemeabilitetsförändxingar i jord studerats vid frysning 
och tining. Syftet var att försöka sammanställa det mesta av det publicerade materialet 
inom området, något som visade sig mycket svårt trots sökning ur olika databaser. Anled
ningen till detta är att trots att litteratur identifieras finns det ingen garanti för att det är 

möjligt att förvärva den. 

Det första kapitlen i rapporten handlar om permeabilitet i allmänhet, i kapitel 2 fokuseras 
innehållet i hög grad till Darcys lag, genom en kortfattad sammanställning av exempelvis 
vilka faktorer som påverkar denna, hur den kan bestämmas i laboratoriet och vilka lagar 
vattenströmning i jord följer. I kapitel 3 ägnas innehållet åt hur frysning påverkar jord
dammar i allmänhet samt vilka skador som härav kan uppkomma. Kapitel 4 är arbetets 
centrala del och det är utformat som en ren sarmuanställning av det material som identifi
erats vid htteratursökningen och består av referat av de publikationer som i detta sam
manhang valts ut och ansetts som mest relevanta. Där redovisas på ett objektivt och 
detaljerat sätt laboratorieförsök, utförande, vilka faktorer som undersökts samt resultat 
genom att respektive huvudreferens indelats i ett antal underavsnitt. I kapitel 5 diskuteras 
dessa artiklar detaljerat varvid, de fenomen som uppträder vid frysning och tining har 
sammanställts liksom åsikter om hur de kan påverka olika konstruktioners funktion och 

prestanda. 

Rapportens avslutande kapitel består av förslag till fortsatta undersökningar i laboratoriet 
som bedöms som mest intressanta och de väsentligaste slutsatserna från litteraturstudien. 
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2 P E R M E A B I L I T E T 

2.1 ALLMÄNT 

I många geotekniska tillämpningar beaktas inverkan av porvatten genom att ett statiskt 
vattentryck verkar i jorden. I många tillämpningar används jord dock för att dämma vat
ten och då är det statiska betraktelsesättet otillräckligt. Vid vattensttömning i jord är det 
därför viktigt att den dynamiska vattensttömrtingens effekter kan uppskattas för att man 
ska förstå hur jord påverkas och vilka effekter sådan vattenrörelse kan medföra. Detta är 
speciellt viktigt eftersom vatten i rörelse påverkar jordens effektivspänningstillstånd. Då 
vatten kan strömma innebär det att man vid uppförande av jordkonstruktioner i perme-
abla jordar eller i jordar med starkt vattenförande skikt i regel måste ta hand om vattnet 
eftersom det kan ha en avgörande betydelse för säkerheten etc. Normalt åtgärdas stort 
vatteninflöde med exempelvis pumpning, blödningsbrunnar, dränering, avskärmning eller 
sänkning av grundvattenytan. I vissa fall kan jorden tätas genom injektering så att en 
tätare struktur erhålls. I andra konstruktioner som jorddammar är vattensttömningen helt 
avgörande för dammens funktion. På uppströms sidan verkar normalt uppdämt vatten och 
nivån på detta varierar mellan dämningsgränsen och sänkningsgränsen beroende av 
vilken tid av året och vilken dammtyp det är fråga om. Detta innebär att en tryckgradient 
verkar genom dammkroppen och som avtar från vattenytan på uppströmssidan ned till det 
utströmmande vattnets nivå på nedströmssidan. I sådana konstruktioner vill man ha ett 
visst utflöde för att självlälcning etc skall kunna ske. 

I Figur 2.1 visas en principskiss av en typisk jorddamm. 

Figur 2.1 Typisk jorddamm. 

I det följande ägnas uppmärksamheten åt de fenomen som påverkar vattensttömningen i 
jord, vilka lagar den följer samt vilka faktorer som inverkar på denna. 
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2.1.1 Darcys lag 

I mitten av 1850-talet presenterade Darcy resultat som baserade sig på en mängd försök i 
vilka vatten fick strömma fritt igenom sandkoUoner. Ur försöksresultaten kunde han for
mulera den välkända Darcys lag. Denna säger att vattnets stiömnings hastighet är pro
portionell mot den hydrauliska gradienten, enligt ekvation (2.1). 

v = k i alternativt Q= k i A (2.1) 

där v = stiömningshastigheten (bruttohastigheten) (m/s) 
Q= vattenflödet (m3/s) 
k = permeabilitetskoefficienten (m/s) 
/' = hydrauliska gradienten 
A = tvärsnittsarean (m2) 

I ekvation (2.1) är k således permeabilitetskoefficienten. I dagligt tal och i rapportens 
fortsättning kallas denna koefficient för permeabilitet eller hydraulisk konduktivitet. 
Egentligen är det emellertid den vattenmättade permeabiliteten som är det samma som 
hydraulisk konduktivitet. Den stiönmingshastighet som bestäms med Darcys lag är vatt
nets skenbara hastighet, eftersom totala tvärsnittsarean används vid beräkningen. 

I Figur 2.2 visas en principskiss över en försöksuppställning vid ett konventionellt per-
meabilitetsförsök då vatten strömmar genom ett jordfyllt rör (permeameter). I figuren 
illustreras de i ekvation (2.1) införda beteckningarna. 

Figur 2.2 Försöksuppstälhiing vid permeabilitetsförsök. 
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Genom att en tryckskillnad (vattengradient) mellan de två vattenytorna verkar på jorden 

kan permeabiliteten enkelt bestämmas genom jordprovets geometri och vattenflödet. 

Darcys lag fungerar tillfredsställande för grus, men fungerar speciellt bra för sandjordar. 
För att ekvation (2.1) ska vara satisfierad måste vattenströrmiingen vara laminär, vilken 
den är i många fall i praktiken. Huruvida strömningen är laminär eller inte kan bedömas 
med Reynolds tal (Re), ekvation (2.2), Reynolds tal är en dimensionslös storhet som 
praktiskt utgör gränsen mellan turbulent och laminär strörnning inom rörströmnings 
tekniken. Den dimensionslösa storheten kan i vissa fall även tillämpas för jord. 

Re = "-f (2.2) 

där u = vattnets medelhastighet genom kapillärer (porer) (m/s) 
d = porernas diameter (m) 
v = kinematisk viskositet (m2/s) 

Om Re^ 10 anses kriteriet om laminär strömning vara uppfyllt. I grovkorniga jordar som 
grus (större än 30-40 mm) och makadam eller i bergsprickor och krosszoner är ström
ningen turbulent redan vid låga hydrauliska gradienter, varför inte Darcys lag gäller för 

dessa material. Ett annat kriterium som måste vara uppfyllt för att Darcys lag skall gälla 
är att jorden är fullständigt vattenmättad, det vill säga att samtliga porer i jorden är 
vattenfyllda och därmed vattenförande. 

Darcys lag tar inte hänsyn till att ett jordmaterial inte är vattenförande i hela tvärsnittet så 

som exempelvis ett vattenfyllt rör. Jord består i vattenmättat tillstånd av beståndsdelarna 

vatten och fast substans. Detta gör att vatten måste strömma i de vattenfyllda porerna, 

varför ekvation (2.1) egentligen uttrycker den skenbara hastigheten. För att vattnets 

verkliga hastighet ska kunna beräknas bör istället ekvation (2.1) formuleras med en 

effektiv tvärsnittsyta istället för det totala tvärsnittets area. I Figur 2.3 visas detta princi

piellt för en finkornig jord innesluten i en cylinder med cirkulärt tvärsnitt. 
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Figur 2.3 Effektiv porarea (Ape), arean av bundet vatten (Api) och fasta substansens area 
(As) i ett jordmaterial vid vattensfrömning. 

Beroende på vilken jordtyp det är fråga om förhåller sig areorna Api och^ p e olika i för
hållande till varandra. I en finkornig jord, som lera, silt och finkornig morän är en 
väsentlig del av vattnet bundet till de negativt laddade partikelytorna. Det bundna vattnet 
omger respektive partikel eller aggregat med en kontinuerlig tunn vattenfilm. Tjockleken 
på detta så kallade diffusa dubbellager bestäms av de typer av katjoner som finns i por
vattnet samt dess koncentration. Detta vatten är så hårt bundet till mineralytan att en 
mycket liten vattenstiömning sker i denna del. Ju grövre fraktionerna är i jorden desto 
mindre är andelen bundet vatten. För sand, grus och ännu grövre material är det bundna 
vattnet obefintligt v a r f ö r ^ då kan försummas. 

I de fall då vatten genomströmmar jorddammar är vattnets sanna strörnningshastighet 
(nettohastighet) ibland av betydelse eftersom stiörmiingskoncentrationer utövar en extra 
risk för att enskilda jordkorn ska rubbas ur sitt läge och att inre erosion ska uppkomma. 
För att bestämma vattnets verkliga stiömningshastighet divideras den skenbara ström
ningshastigheten i ekvation (2.1) med den effektiva porositeten (ne) se ekvation (2.3). 

v. 
v v = — (2.3) 

där v v= verklig stiömningshastighet (m/s) 
Vy = skenbar stiömningshastighet (m/s) 
ne= effektiv porositet 

I ekvation (2.3) är vs således densamma som sttöinningshastigheten (v) i Darcys lag 
(ekvation 2.1). 
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Effektiva porositeten definieras som den del av den totala porvolymen som vattnet 
strömmar genom (Vpe) dividerat med totala volymen (V), uttryckt enligt ekvation (2.4). 

ne=
V-f (2.4a) 

eller med beteckningar enligt figur 2.3 

*p* 
'•tot 

(2.4b) 

Den verkliga hastigheten (vv) bestämd med ekvation (2.3) är inte heller den sanna hastig
heten med vilken vattnet strömmar i jorden. Anledningen till detta är att vattnet inte för
flyttar sig den rakaste vägen mellan två olika nivåer i jorden, punkt A respektive punkt B 
i Figur 2.4. Istället bestäms stiömningssträckan av porfördelningen och jordtyp, vilka 

påverkar en vattenpartikel så att den tvingas följa de kanaler den kan passera, något som 
gör att stiömningsvägen blir mer eller mindre krokig. Jordkornens form och stänglighet 
avgör således vilken väg vattnet följer. Eftersom vattnet strömmar en längre sträcka än 
vad som förutsätts i t ex Darcys lag, ekvation (2.1), blir den absolut sanna hastigheten 
även större än den med ekvation (2.3) bestämda. Detta diskuteras mer detaljerat i avsnitt 
2.2. 

Figur 2.4 Vattnets stiömningsvägar i jord. 

Sanimanfattningsvis kan sägas att Darcys lag fungerar tillfredsställande i många 
sammanhang, men att nackdelarna med denna måste vägas mot fördelarna. För små gra
dienter kan permeabiliteten bestämmas med stor noggrannhet för måttligt grovkorniga 
jordar. 
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2.1.2 Permeabilitet i olika jordmaterial 

Permeabiliteten är beroende av en mängd faktorer, vilket kommer att diskuteras i detalj i 
avsnitt 2.2. För att en jord ska fylla sitt syfte som tätt material krävs att den har en viss 
maximal permeabilitet, vilket är beroende av vilken jordtyp man beaktar. I Tabell 2.1 

redovisas överslagsvärden på permeabiliteten för olika jordfraktioner respektive för 
jordarten morän. 
I vissa sammanhang används istället för permeabilitet ibland storheten tätvärde som ett 
mått på en jords täthet. Tätvärdet (pP) beräknas som 

pP= ' 1 0log k 

Det vill säga att om permeabiliteten i en jord bestämts till MO"7 m/s är tätvärdet pP= 7. 

Tabell 2.1 Permeabilitet och tätvärde i olika fraktioner och i morän, efter Fagerström och 
Wiesel (1972). 

Jord fraktion Permeabilitet Tätvärde 

(m/s) 
Fingrus 1 • • IO"2 0 -2 
Grovsand lo-1 - 10"3 1 -3 
Mellansand lO"2 -IO"4 2 -4 
Finsand io- 3 -IO"5 3 -5 
Grovsilt lO"4 - IO"6 4 -6 
Mellan/ finsilt IO"6 - 10"8 6 -8 
Lera <10"8 > 8 
MORÄNER 
Grusig morän io-5 -IO' 7 5 -7 
Sandig morän IO -6 - IO"8 6 -8 
Siltig morän io- 7 -IO"9 7 -9 
Lerig morän 10"8 - IO"10 8 - 10 
Moränlera IO"9 - IO"11 9 - 11 

2.1.3 Permeabilitet i jorddammar 

I svenska jorddammar bör permeabilitetens övre gräns praktiskt inte vara högre än 3-10"7 

m/s, Vattenfall (1988). Den övre gränsen bestäms teoretiskt av tillåtet läckvattenflöde 

genom den färdiga danimkonstruktionen, i vilket även vattenfyllning av dammen och bi-
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drag från angränsande och underliggande jordlager medräknas. Den undre permeabili-
tetsgränsen bestäms med hänsyn till dammens utformning och materialets arbetsbarhet. 
Mycket låg permeabilitet är ogynnsam såväl ur arbetssynpunkt som med hänsyn till kon
solidering och stabilitet 

"Som allmän regel gäller att permeabiliteten för morän inte bör understiga 310'9 m/s", 

Vattenfall (1988). 

I Figur 2.5 redovisas kornfördelningsintervallet inom vilket tätjord (finkornig morän) ska 

befinna sig i svenska jorddammar. 

De idealvillkor som finkornig morän ska uppfylla för att fungera tillfredsställande som 
tätkärna är, enligt Vattenfall (1988): 

• siltig, sandig typ med finjordshalt (O.06 mm) 15-40% av material mindre än 20 mm 
• permeabilitet 3 • 10"7 - 3 10"9 m/s 
• vattenkvot i fält ska vara omkring den optimala vid modifierad Proctorpackning 
• god packbarhet enligt provpackning 

• måttlig stenhalt 

• blockfattig 
• närbelägen 
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Figur 2.5 Komfördelning och spridning hos tätjord i svenska dammar, efter Vattenfall 

(1988). 

För jord som används som täckjord till deponier för milj öfarligtavf all eller hushållsavfall 

finns inga anvisningar om vilken permeabilitet som kan tillåtas. Från litteraturundersök

ningen (kapitel 4) visade det sig att värden lägre än 1 • 10"7 m/s internationellt anses vara 

acceptabla. De material som används mest till barriärmaterial internationellt är leror på 
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grund av den låga permeabiliteten. I Sverige använder man det tätaste jordmaterial som 
finns till hands och inom rimligt avstånd. Oftast är det fråga om lera, morän eller morän
lera. 
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2.2 VILKA FAKTORER PÅVERKAR PERMEABILITETEN? 

I detta avsnitt förs ett resonemang om vilka faktorer som kan tänkas ha betydelse för en 

ofrusen jords permeabilitet. Dessa beskrivs och förklaras och speciellt inriktas innehållet 

på hur laboratorieförsök kan och bör utföras med hänsyn till hur dessa faktorer kan på

verka resultatet. 

Ett jordmaterial består av de tre beståndsdelarna: fast substans, vatten och eventuellt por
gas. I de fall jord är vattenmättad upptas den totala porvolymen av vatten varför den 
tredje beståndsdelen då inte längre existerar. De faktorer som kan inverka på permeabili-
tetsegenskaperna måste därför i huvudsak bero på jordmaterialets och porvattnets fysika
liska och geotekniska karaktäristika och egenskaper. Därutöver inverkar de yttre för

hållanden vid vilka bestämningarna utförts. Som exempel på det senare kan anges hur 
vattnet genomströmmar jorden (om Darcys lag uppfylls) etc. 

De faktorer som påverkar permeabiliteten kan delas in i primära och sekundära. Med 
primära faktorer avses sådana som direkt har betydelse för permeabiliteten såsom jordtyp 
och dess egenskaper samt porvattnet och dess karaktäristika. Sekundära faktorer är så
dana som kan påverka jord- och vattenblandningen som exempelvis hydraulisk gradient, 

sprickor och inre erosion. 
Permeabiliteten är inte en fundamental egenskap i jorden utan den beror av en mängd 
faktorer vilka uppräknas i det följande. De listade faktorerna har indelats i de fyra 
huvudgrupperna: jordmaterialet, vattnet, tiden och övriga faktorer. Dessa har inte grade
rats med avseende på vilken eller vilka av dem som har störst respektive minst inverkan 

för permeabiliteten. 

JORDMATERIALET 
(1) Komstorleksfördelning (porstorleksfördelning) 
(2) Partikelform och textur 
(3) Mineralogisk sammansättning 

(4) Portal/ densitet 
(5) Vattenkvot vid packning 
VATTNET 
(6) Vätskans egenskaper 
(7) Typ av flöde 
(8) Temperatur 
TID 

(9) Försökstid 
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ÖVRIGA FAKTORER 

(10) Vattenmättnadsgrad 
(11) Naturlig vattenkvot 
(12) Flödesrilctriing 

(13) Hydraulisk gradient 
(14) Innesluten luft i jord och vattnet 
(15) Skilctning och störning 
(16) Migration och erosion 
(17) Överlagringstryck 
(18) Sprickbildning 
(19) Frysning 

Var och en av dessa faktorer (1)-(19) diskuteras mer eller mindre detaljerat i det följande. 

(1) Kornstorleksfördelning (porstorleksfördelning) 

Permeabiliteten i en granulär jord påverkas av komstorleksfördelningen och bestäms 
speciellt av halten finmaterial. Ju mindre partiklarna är, desto mindre är porerna mellan 
dem och därför ökar motståndet mot strörrming, det vill säga permeabiliteten minskar 
med minskad partikelstorlek och dessutom med den andel fraktionen förekommer med. 
En viktig faktor vid klassificering av jord med hänsyn till detta är graderingstalet (Cu) 
som kan definieras lite olika beroende på vilket graderingstal man talar om. Generellt 
uttrycks graderingstalet som kvoten mellan kornstorleken vid två olika passerade vikts
mängder i en siktkurva (t ex 10 respektive 60 viktsprocent). Ju mer välgraderad en jord är 
desto tätare är den, och ju mindre graderad, i extremfallet ensgraderad, desto mindre tät 
är den eftersom allt större del av volymen upptas av porer och därmed volym som vattnet 
har att strömma igenom. Som en följd av detta resonemang är det således mer riktigt att 
säga att permeabiliteten snarare beror på porstorleksfördelningen än på kornfördelningen 
även om dessa är starkt knutna till varandra. Som ett mått på att uttrycka hur porvolymen 
förhåller sig till totala volymen används i litteraturen ibland parametern D 1 0 , vilken ut
trycker "den effektiva kornstorleken". Denna parameter används i en del uttryck 
(indirekta metoder) för att numeriskt beräkna permeabiliteten utifrån exempelvis portalet, 
se vidare avsnitt 2.5. Dessutom påverkar även vilken jordtyp som genomströmmas med 
vatten, det vill säga om det är en friktionsjord, mellanjord eller kohesionsjord. Detta 

diskuteras mer ingående senare. Vidare kan förekomst av sten i en för övrigt välgraderad 
jord ha avsevärd effekt på permeabiliteten. Det har enligt Fagerström och Wiesel (1972) 
visat sig att stenar inte kommer i direkt kontakt med varandra då stenhalten är mindre än 

20% i en morän, men att de ökar det totala materialets gradering och reducerar därför 

16 



KAP. 2 PERMEABIUTET 

permeabiliteten betydligt. Vid större stenhalt ökar visserligen graderingen totalt sett, men 
genom separering kan kanaler uppstå med ökad permeabilitet som följd. 

(2) Partikelform och textur 
Formen på de individuella jordkornen påverkar permeabiliteten eftersom dessa bestäm
mer utseendet på de gångsystem som vattnet transporteras i . Stängliga och kantiga partik

lar orsakar flödesvägar som är betydligt mer krokiga än de då partiklarna består av väl 
rundade korn, se Figur 2.6. Korn med rå yta orsakar mer friktionsmotsånd vid strömning 
än släta, väl polerade ytor. Båda dessa effekter bidrar till att minska vattnets strömnings-
hastighet genom jorden och således även till att minska permeabiliteten. De nämnda 
faktorerna gäller speciellt friktionsjord. I fallet finkornig jord är istället den specifika 
ytan, de flata eller nålformade lermineralen och det till ytan fast bundna vattnet av avgö
rande betydelse. Ju större specifik yta ett visst lermineral har desto mer vatten kan det 
binda till den negativt laddade ytan, vilken även beror på innehållet av katjoner i vattnet 
och därmed avgör hur stor del av porerna mellan mineralen som vatten kan strömma 

igenom. 

A B C 

Figur 2.6 Olika strömningsvägar i jord. (A) lera; (B) stenigt grus och (C) svallsediment i 

blockjord. 

(3) Mineralogisk sammansättning 

I finkorniga jordar är den mineralogiska sarnmansättningen ytterligare en faktor som på
verkar permeabiliteten, eftersom olika typer av mineral förmår att adsorbera olika mängd 
vatten till de negativt laddade mineralytorna och därmed ge upphov till olika tjocklekar 
av det bundna vattnet. Detta medför att det effektiva pomtrymmet blir olika beroende på 
typen av mineral och således påverkar typen av mineral speciellt permeabiliteten i leror, 
och detta till en större del än storleken på själva partiklarna. Effekten av mineralsamman

sättning har emellertid försumbar betydelse för permeabiliteten i sand och grus. 
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(4) Portal/ densitet 
Det sätt på vilken en jord läggs ut och packas har inverkan på hur porfördelningen mellan 
partiklarna blir och är således även viktig för permeabiliteten. Packningsgraden anges 
normalt då en konstruktionsjord packas, och denna varierar i de flesta fall mellan 90-
100%, Forssblad (1987). Packningsgraden (Ra) definieras som kvoten mellan torrdensite
ten i fält och maximal torrdensitet från standardpackning i laboratoriet med användning 
av någon så kallad Proctormetod. Ra uttrycker med andra ord även det volymutrymme 
som upptas av vattenfyllda eller icke fullständigt vattenfyllda porer. Ju bättre packad en 
jord är, desto lägre blir således permeabiliteten eftersom porvolymen minskar vid förbätt
rad packning. Huruvida packningskrav finns för exempelvis täckjord till deponier är inte 
känt, däremot ska en sådan jord ha en permeabilitet som är mindre eller lika med 110" 
m/s. Vid packning av en tätkärna i en jorddamm ska packningsgraden vara minst 95%, 
enligt Forssblad (1987). Porvolymen i jord uttrycks i termer av portalet (e) eller porosite-
ten (n), och mellan dessa storheter råder ett entydigt samband [e= n/(l-n)]. Portalet ut
nyttjas i en del formler i vilka permeabiliteten kan beräknas, så kallade mdirekta meto
der, som exempelvis Kozenys- och Taylors ekvationer, se vidare avsnitt 2.5. 
Packningens betydelse och det faktum att det är svårt att packa jord invid permeameterns 
vägg kan vara väsentlig för de värden som bestäms i laboratoriet. Vid otillfredsställande 

täthet invid väggen kommer vattnet i huvudsak att välja denna väg istället för att strömma 
genom jorden. Det finns således risk för att för stora permeabiliteter bestäms. Några sätt 
att komma ifrån detta är att säkerställa att packningen är god över hela tvärsnittet, eller 
att "täta" cylinderväggen med fett eller bentonit. Ett annat sätt är att ha ett system i vilket 

kantflödet kan mätas separat. 

(5) Vattenkvot vid packning 

Då packning utförs vid optimal vattenkvot uppnås vanligen inte den numeriskt minsta 
permeabiliteten utan det lägsta värdet uppnås vid en vattenkvot som är något större än 

den optimala. Vid vattenkvoter nära vattenmättnad förblir packningsgraden och per
meabiliteten i det närmaste oberoende av tillfört packningsarbete. För jord som packas i 
torrt tillstånd och därefter vattenmättats medan luften evakueras har det påvisats att per
meabiliteten är flera hundra gånger större än i prov som packas direkt vid optimal vatten
kvot utan luftevakuering. En möjlig förklaring till skillnaden är att stora mängder luft 
trots allt finns kvar i den torrt packade och därefter "vattenmättade" jorden, Fagerström 
och Wiesel (1972). Amedningen till detta är att det är betydligt svårare att packa en ton-
jord än en motsvarande fuktig jord. Det bör poängteras att typen av packningsmetoder 
(våtpackmng kontra torrpackning) och typer av packnmgsutmstiiing (vältar med oscille-
rande, vibrerande eller statisk verkan) är direkt avgörande för vilket packningsresultat 

som uppnås i jorden. Därmed är dessa faktorer viktiga för vilka permeabiliteter som er-
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hålls. En annan faktor som kan ha betydelse i lagervis uppförda och packade jordfyll
ningar kan vara separering vid materialhanteringen. 

(6) Vätskans egenskaper 
Den "absoluta" eller specifika permeabiliteten (K) är en empirisk konstant med dimen
sionen m 2. Den "absoluta" permeabiliteten är konstant för varje given jord vid en viss 
porositet och är oberoende av vätskans egenskaper. I de flesta ingenjörsmässiga geotek
niska tillämpningar fokuseras intresset kring strömning då vätskan består av vatten. Då 
kan följande förhållande mellan den konstanta "absoluta" permeabiliteten (K) och det 
som vi i vardagligt tal kallar permeabiliteten (permeabilitetskoefficienten) ges av ekva

tion (2.5). 

k=^Z (2.i 

där k = permeabilitet enligt Darcys lag (m/s) 
pw= vattnets densitet (kg/m ) 
r]w= dynamisk viskositet (Pa s) 
g = gravitationskonstant (m/s ) 
K = absolut permeabilitet (m2) 

Vid temperaturen +20°C gäller då exempelvis förhållandet k= 9.81 K. 

Permeabilitetskoefficienten (k) beror även på det strömmande mediets egenskaper. I geo

tekniska och vattenbyggnadssammanhang utgörs denna vätska i så gott som alla fall av 
mer eller mindre rent vatten. Permeabiliteten är annorlunda om en annan typ av vätska 
genomströmmar jorden och i de fall vattnet innehåller höga koncentrationer av någon 
jontyp etc. De faktorer i vätskan som påverkar permeabiliteten är densiteten (pw) och 
dynamiska viskositeten (r|w). I det temperaturintervall som oftast är intressant (0-40 C) 

varierar densiteten högst obetydligt ( p w

0 ° C = 999.8 kg/m3 och p w

4 0 ° c = 992.2 kg/m3), där
emot varierar viskositeten betydligt 0 l w

0 ° c = 1.787 Pa s och T l w

4 0 ° c = 0.653 Pa s) det vill 
säga med en faktor kring 3.0. Vid laboratorieförsök är därför temperaturen av signifikant 
betydelse för permeabiliteten, detta diskuteras mer detaljerat nedan under punkt (8). 

(7) Typ av flöde 

Ett av de fundamentala antaganden som Darcys lag baseras på är att vattenstiömningen 

är laminär eller stiörnlinjeformad. Detta tillstånd uppnås endast då vattnets hastighet är 

relativt låg. Enligt Fagerström och Wiesel (1972) råder lairiinär stiömning vid låga gra-
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dienter i ensgraderade jordar med en kornstorlek mindre än 0.5-2 mm medan ström
ningen ofta blir turbulent om kornen är större. Rent praktiskt innebär detta för naturliga 
jordarter, som sällan är ensgraderade, att antagandet om proportionalitet mellan en 
genomsnittlig sttönxningshastighet och gradient gäller för sand och finkornigare jord, 
men inte för grus eller grövre fraktioner. 

Den friktionskraft som utvecklas vid vattenströmning genom en por och som motverkar 
vattnets flöde är proportionell mot vattnets hastighet. (Detta gäller så länge som ström
ningen är laminär det vill säga sker i skikt utan omblandning i poren). Vid turbulent 
strömning ökar friktionskraften däremot med hastigheten i kvadrat, Grip och Rodhe 
(1988). Enligt Cedervall och Larsen (1976) har försök visat att för Re< 4 så gäller Darcys 
linjära lag oberoende av storleken på Re, det vill säga att permeabiliteten är konstant för 
ett givet material och vätska. 

(8) Temperatur 

En ölming av temperaturen minskar vattnets viskositet, det vill säga vattnet strömmar 
lättare och tränger därmed lättare igenom en jordprofil, varför även permeabiliteten ökar 
med ökad temperatur. I laboratoriet är temperaturen vid vilken permeabilitetsförsök ut

förs normalt nära 20°C medan temperaturen i naturligt tillstånd i en jordprofil in-situ är 
mycket lägre och bestäms i huvudsak av årsmedeltemperaturen i jorden på 3-5 meters 

djup. Således är grundvattnets temperatur geografiskt beroende. Överslagsvärden på 
grundvattnets temperatur är 3-5°C i Luleå, ca 4-6°C i Mälardalen och 6-8°C i Skåne. Det 
laboratoriebestämda permeabilitetsvärdet kan korrigeras så att det representerar ett värde 
vid en bestämd referenstemperatur som t ex +20°C. Om försök utförts vid en annan tem
peratur (T) ger det en permeabilitet (kr). Det korresponderande värdet vid 20°C (k20) kan 
bestämmas med ekvation (2.6). 

k20 ~ 
K^20 > 

(2.6) 

där ?]/ 7]20 = kvoten mellan dynamiska viskositeten vid 
o 0 

temperaturen T C respektive den vid +20 C 
kT = permeabilitet vid temperaturen T°C (m/s) 
k2o = permeabilitet vid +20°C (m/s) 

Vidare påverkas den uppmätta permeabiliteten också av om en temperaturskillnad finns i 

jorden, det vill säga en temperaturgradient. Då kommer vätskans rörelse på grund av 

temperaturgradienten att påverkas, denna effekt är dock oftast mycket liten. 

20 



KAP. 2 PERMEABIUTET 

I naturlig jord varierar vattentemperaturen så obetydligt att inverkan därav normalt är 
betydligt mindre än 10%, enligt Fagerström och Wiesel (1972). Därför behöver man en
dast beakta temperatureffekter då jämförelser av permeabiliteten utförs mellan fält- och 
laboratorieförsök eller i de fall då en konstruktion starkt påverkar temperaturfördelningen 
i en jordprofil. Exempel på dessa är jorddammar (i vilka jordtemperaturen varierar med 
årstiden) och närområdet kring markvarmelager eller fjärrvärmeledningar. 

(9) Försökstid 
Vid permeabüitetsbestämningar har det enligt Nordkvist och Sundqvist (1987) påvisats 
att man funnit en viss inverkan av tiden vid försök med finkornig jord. Vid sådana be-
stänmingar har permeabiliteten initiellt minskat under en kort tid vid provningens början 
och kort därefter har värdena stabiliserats på högre nivåer. Denna effekt är inte fullstän

digt förklarad, men man tror den beror på bland annat: 

• ökad dispersion och migration av partiklar (vätning försvagar bindningar mellan 
kollodiala partiklar som leder till att de kan röra sig). 

• borttagande av elektrolyter ger en mer dispergerad struktur. 
• bakteriell aktivitet. 

Det bör poängteras att de faktorer som nämnts ovan i huvudsak uppkommer i kohesions-
jord. I andra fall kan emellertid permeabiliteten även öka med tiden. Förklaringen till 
detta kan bland annat vara att trots ett nästan vattenmättat tillstånd i jorden finns det ofta 
åtminstone några tiondels till ca 1-2 volymsprocent luft i porerna, det vill säga Sr= 100-
98% och jorden betraktas ändå som helt vattenmättad. Denna luft kan under vissa förhål
landen frigöras och då uppstår en ökad effektiv porstorlek som medför att permeabilite
ten ökar. 

(10) Vattenmättnadsgrad 
Den andel av porerna som är fyllda med vatten har en avgörande betydelse för permea
biliteten eftersom omättade porer inte kan överföra vatten lika bra som mättade porer. 

För att Darcys lag ska gälla och ge riktiga resultat måste jorden vara vattenmättad. Om 
vattenmättnadsgraden varierar, så som i delvis mättade prover där en viss del av prov
volymen innehåller luft och gas blir stiömningen ojämn. Om detta är fallet vid laborato
riebestämning av permeabiliteten blir resultatet otillförlitligt. Luftbubblor kan blockera 
stiörnningsvägar mellan partiklar och sätta stopp i kanaler och på så sätt minska perme
abiliteten. I laboratoriet vattenmättas prov därför normalt omsorgsfullt genom att vatten 
långsamt får stiga uppåt i provet för att på så sätt pressa eventuellt innesluten luft uppåt 

och ut ur jorden. I svårmättade prover måste man tillämpa undertryck med vakuumpump 

eller utnyttja triaxialforsök med så kallat "back-pressure" (baktryck), det vill säga att det 
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samtidigt råder ett identiskt övertryck i både porvattnet och tryckkammaren, och uppnår 
då förhållanden som i det närmaste motsvarar fullständig vattenmättnad. I fält antas jord 
vara vattenmättad under grundvattenytan om inte särskilda skäl föreligger att anta att gas 
finns löst i porvattnet. 

(11) Naturlig vattenkvot 

Permeabiliteten är beroende av hur mycket vatten som finns i porerna. En föratsättning 
för att en por ska leda vatten är att den innehåller vatten. Detta förutsätter i sin tur att 
vattnets tryck inte understiger den bindningspotential poren ger upphov till. Allt eftersom 
jorden torkar, exempelvis som vid en grundvattenytesänkning, töms allt mindre porer på 
sitt vatten. Permeabiliteten minskar därför mycket snabbt, dels genom att vattenkvoten 
minskar och därigenom att den vattenfyllda delen av jordens tvärsnitt minskar och dels, 

och framför allt, minskar permeabiliteten eftersom det är de största porerna som töms 
först. Dessa porer har ju bidragit med en mycket stor del av det totala flödet i mättat till

stånd. 

(12) Flödesriktning 
Under föratsättning att jorden är homogen isotrop och vattenmättad spelar det ingen roll i 
vilken riktning som vattensfrömning sker för vilka permeabiliteter som bestäms. Detta 
eftersom permeabiliteten i det idealiserade isotropa fallet är lika i de olika huvudriktning
arna, således gäller då att ki= k 2= k 3 .1 de fall jorden består av en lagervis uppförd och 
packad fyllning som moränjord eller naturligt sedimenterad jord kan väsentliga skillnader 
i permeabilitet mellan horisontell och vertikal flödesrilctning uppnås beroende på att 
sttömningsmotståndet kan skilja avsevärt i olika riktningar. Speciellt vid laboratorieför
sök kan mängden innesluten luft, sprickor samt de grövsta fraktionerna i jordprovet in
verka på permeabiliteten. Detta genom att luft blockerar delar av poren det vill säga att 
effektiva poratrymmet i vilket vatten kan strömma minskar, sprickor som uppkommer vid 
deformation, torkning och vid frysning och tining gör att vatten lättare kan strömma 
igenom jord. Ett sätt att eliminera inverkan av luft är att, som tidigare nämnts, låta vatten 
strömma nedifrån och uppåt vid mättning och även under försöket i övrigt för att luft och 

gas ska pressas ut av vattnet. 

(13) Hydraulisk gradient 

Permeabiliteten är till viss del beroende av den hydrauliska gradienten och därför är det 
viktigt att laboratorieförsök om möjligt utförs vid likadana gradienter som i fält. Som 
tidigare nämnts, punkt (7), inträffar turbulent stiömning redan vid måttliga gradienter i 

grus och grövre jord, varför dessa bör utsättas för små tryckskillnader för att permeabili

teten ska kunna bestämmas och vara en konstant enligt Darcys lag. Vid extremt lång-
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samma porvattenrörelser som uppkommer vid låga gradienter under konsolidering av 
finkornig jord uppfylls inte heller sambandet mellan gradient och stiömningshastighet. 
Försök utförda av Hansbo med användning av lera har visat att porvattensfrömningen inte 
följer Darcys lag vid små gradienter, Fagerström och Wiesel (1972). För att få överens
stämmelse ska gradienten i Darcys ekvation upphöjas med en exponent som är större än 
1, Fagerström och Wiesel (1972). 

(14) Innesluten luft i jord och vattnet 

Innesluten luft i ett jordprov inverkar, som diskuterats tidigare, på så sätt att 
permeabiliteten minskar med ökande mängd luft eftersom tillgängligt utrymme för vatt
net minskar med ökande luftinnehåll. Detta medför att effektiva portalet vid delvis luft-
fyllda porer är lägre än då de är helt vattenfyllda och därför skiljer permeabilitetsvärden 
från motsvarande jord då den är helt vattenmättad och luftfri. Om det i jorden genom
strömmande vattnet är lufthaltigt ändras vattenmättnadsgraden, då vattenfyllda porer er
sätts av luftfyllda porer. När vattentrycket minskar under strömning genom provet frigörs 
i vattnet löst luft, som vid ytterligare tiyckmmskning expanderar och stannar i provet. 
Vid laboratorieförsök kan detta undvikas genom att luftfritt vatten används. Vid rutin
mässig provning av jord med permeabilitet större än 10"7 m/s bör emellertid inte betydel
sen av avluftat vatten överdrivas. Då man i laboratoriet bestämmer permeabiliteten på 
finkornig jord kan således användande av "vanligt" kranvatten ge felaktiga resultat efter
som detta vatten i regel innehåller luft. För jord med permeabilitet större än 10"7 m/s kan 
man emellertid bortse från denna effekt. 

(15) Skiktning och störning 

I naturliga jordlager som sedimenterat brukar permeabiliteten vara större i horisontell 
riktning än i vertikal riktning genom att vattnet enklare kan strömma i gränsytorna mellan 

de tunna lagren. Dessutom orienteras jordpartiklar företrädelsevis vid sedimentering så 
att de orientaras i "parallella" skikt. Denna strukturskillnad gäller även i viss mån lager
vis packade fyllningar. I ett prov med höjden /, som innehåller n stycken skikt med verti
kala permeabiliteten k„ och höjden /„ är permeabiliteten parallellt med skikten, enligt 
Fagerström och Wiesel (1972): 

k a= -(kj h+ k2 l2+...+k„ l„) (2.7a) 

och horisontella permeabiliteten ortogonalt mot skikten 
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K h = 
/ 

— + — + . . . . + — 

1̂ ^2 k* 

(2.7b) 

Vidare påverkas permeabiliteten av jordens stömingsgrad. En typisk störriingskälla är 
den påverkan som blir effekten av till exempel neddrivning av rör eller slagning av pålar. 
I det omedelbara närområdet kring pålen uppkommer en stnucturomvandling, som t ex 
ökad packning eller omrörning, vilken förändrar jordlagrens vattenförande egenskaper. 
Andra störningar kan vara sprickförekomst vilka gör att vattnet lättare kan passera jorden. 

(16) Migration och erosion 
Migration är det fenomen som uppträder då ett vattenflöde i en jord förorsakar en för
flyttning av lättrörliga mycket små partiklar så att variationer av den hydrauliska kon
duktiviteten uppkommer. Detta tar sig uttryck i form av urtvätming av finmaterial (leder 
till utvidgning av porerna) respektive igensättiting av porkanalerna nedströms vid 

materialtransporten. Migration kan således både öka och minska permeabiliteten. 

Det finns två typer av erosion, inre och yttre erosion. Den yttre erosionen påverkar inte 
en jords permeabilitet generellt utan åstadkoms av exempelvis vågor och vind som gröper 
ur en slänt etc. Inre erosion är däremot en faktor som kan bidra till att permeabiliteten 
lokalt kan öka med flera tiopotenser så att betydligt större vattenvolymer kan passera jor
den per tidsenhet jämfört med vad som är fallet i en icke erroderad jord. Inom jord-
dammsområdet kallas detta för "piping". Den inre erosionen kan delas in i två delar, som 
dels har att göra med påverkan på strukturen och dels inte. Initiellt påbörjas erosion 
genom att de allra finaste fraktionerna börjar transporteras genom porsystemet utan att 
strukturen påverkas (migration), det vill säga att kornskelettet förmår att bära de laster 

jorden utsätts för genom att de lite större partiklarna obehindrat ligger kvar. Denna ero-
sionsstart kan orsakas av att vattnets hastighet plötsligt ökar genom uppkomsten av en 
spricka etc. Allt eftersom de alka finaste fraktionerna tvättas ur jorden ökar emellertid de 
effektiva poratrymmena. Till en början är detta högst obetydligt men genom de större 
stiömningsvägarna kan vattnet anta allt högre hastighet och effekterna av erosionen växer 
till med tiden. Vid en viss vattenhastighet börjar de minsta siltpartiklarna att röra på sig 
och successivt allt grövre korn och snart även sandkornen. I detta skede spolas allt större 
partiklar ut från jorden och strukturen förändras radikalt samtidigt som en risk for en 

stabilitetskollaps föreligger. Detta är inre erosion. 
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(17) Överlagringstryck 

Inverkan av överlagringstrycket är generellt sådan, såvida exempelvis inte upphängnings-
effekter föreligger, att ju större last som verkar på en yta ju mer komprimeras jorden 
under ytan och följaktligen blir permeabiliteten lägre. Detta kan jämföras med triaxialfor
sök vid olika celltryck. 

(18) Sprickbildning 

Förekomsten av sprickor i ett jordmaterial bidrar till att permeabiliteten, betraktat ur ett 
lite större tvärsitt, blir betydligt större än i motsvarande sprickfria jord. Det bästa exem
pel som belyser detta är torrskorpan som karaktäriseras av en mängd mikro- och 
makrosprickor och kanaler. Denna del av jorden som varit utsatt för väder och vind samt 
frysning och tining är mycket uppluckrad och permeabel på grund av detta spricksystem. 
Sprickor kan också uppkomma genom kompression av undergrunden, ojämna rörelser i 
en konstruktion genom upphängning, dålig packning eller jordskalv. 

I 

(19) Frysning 
Av det som mer detaljerat framkommer i denna rapports huvuddel, det vill säga litteratur
undersökningen från och med kapitel 4, sammanfattas här i mycket koncentrerad form de 
viktigaste fenomenen som uppträder i jord till följd av frysning och tining och hur per
meabiliteten påverkas. 
För det första ökar sprickandelen i jorden, och ornfattningen av denna har i stor ut
sträckning att göra med vilken jordtyp som studeras. Speciellt uppkommer vertikala 
sprickor, men även horisontella och polygonformade sprickor har identifierats vid labora
torieförsök av speciellt leror. I tjälfarlig jord initieras dessutom svaghetszoner i de gräns
skikt vilka i fruset tillstånd åtskiljs av islinser. Så länge islinsen växer, ökar avståndet 
mellan de av is inneslutna jordbanden, men när isen smälter bort sammanfaller inte de 
delade jordytorna fullständigt utan de särskiljs av en spricka eller ett sprickplan i vilket 
vattnet lättare kan transporteras än i övrig jord. 
För det andra sker en separering av de ingående fraktionerna vid upprepad frysning och 
tining. Denna utvecklas så att de grövsta partiklarna i jorden tenderar att ansamlas i den 
del av provet som är närmast frysriktningen (vid naturlig frysning är detta markytan) me
dan de finaste fraktionerna ackumuleras i motsatt riktning. Effekten av denna separering 
är att permeabiliteten i det grövre lagret är avsevärt större, kanske flera tiopotenser, än 
motsvarande i det finkorniga lagret. Därmed har denna segregering bidragit till att per
meabiliteten vinkelrätt mot värmeflödet är olika. 
En tredje effekt som har identifierats till följd av cykler av frysning och tining är så 
kallad stenupplyfoiing ("stone heave"). Detta fenomen är välkänt i Norrland och uppträ
der speciellt i vägar som i undergrunden består av moränjord och som har en dålig över-
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byggnad och aktualiseras speciellt på våren då så kallade tjälskott kan konstateras på 

vägens överyta. Detta är helt enkelt stenar som kontinuerligt rör sig uppåt vid frysning 
och tining. Fenomenet förmodas av författaren även ha en viss betydelse i jorddammar 
eftersom stenvandringen kan förändra det strönmingsfält som finns i dammen och där
med sannolikt även påverka permeabiliteten. 

Samtliga dessa faktorer bidrar till att vattnets genomströmning genom jord underlättas 

vilket således innebär att permeabiliteten ökar. 
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2.3 BESTÄMNING AV PERMEABILITETEN 

I detta avsnitt sammanfattas mycket koncentrerat de olika konventionella metoder som 
finns för att bestämma jords permeabilitet. Detta görs utan att enskilda detaljer behandlas 
eller själva utförandet eller tillvägagångssättet beskrivs. Huvudprinciper diskuteras i vissa 
fall. I de fall tryckgradienten är känd kan permeabiliteten bestämmas genom att den 
vattenmängd som strömmar genom jorden bestäms direkt eller mdkekt. 

Bland direkta metoder kan nämnas: 

• Permeameterfbrsök med konstant tryckhöjd 
• Permeameterförsök med variabel tryckhöjd 
• Pumpförsök i fält 
• Spårämnesförsök i fält eller laboratorium 

Till gruppen indirekta metoder räknas: 
• Kompressometer- och ödometerförsök 
• Triaxialforsök 

• Beräkning med ledning av kornfördelning och portal. 

2.3.1 Laboratoriemetoder 

Permeabilitetsförsök kan utföras med konstant eller variabel tryckhöjd. Konstant tryck
höjd används företrädelsevis i jordar med relativt hög permeabilitet som sand och grus 
medan varierande tryckhöjd kan användas vid permeabiliteter i intervallet lO^-lO"10 m/s. 
Vid normalt laboratoriebruk används permeametrar av rörtyp, vilka kan användas för 
värden på permeabiliteten i intervallet 10"2-10"8 m/s. De förekommer i en mängd olika 
utföranden varav rörpermeameter är den vanligaste. Principen för denna är att en 
genomströmmad vattenmängd bestäms när den passerat en jordfylld cylinder över vilken 
det verkar en viss gradient, se Figur 2.2. En annan typ är nippelpermeameter som funge
rar enligt principen att vattentryck mäts med instuckna nipplar i olika punkter invid prov
väggen, och ur tryckfördelriingen beräknas därefter permeabiliteten. Andra sätt att be
stämma permeabiliteten är att använda kompressometer eller ödometer, mgjutnings-
permeameter eller triaxialforsök. 
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2.3.2 Fältmetoder 

I fält kan permeabiliteten bestämmas med borrhålsmetoden (vattenströmning in i ett 
borrat hål med given geometri och känd grundvattenyta ger permeabiliteten), piezome-
termetoden (rör med liten diameter försedd med en filterspets genom vilket portrycket 

eller vattermivåförändringar fastställs varur permeabiliteten bestäms), tubmetoden (som 
piezometermetoden, men större dimension), princip med vattenströrnning mellan två 
borrhål (grundvattenytans läge och inflödet), pumpmetoder eller spårämnesmetoden (ett 
spårämnes koncentration detekteras med tiden och relateras till vattnets strömningshas
tighet). 

2.4 PERMEABIUTET I FRUSEN JORD 

Som nämnts tidigare är vattnet i jorden antingen fritt i porsystemet eller fast bundet till 
de negativt laddade mineralytoma. Det fria vattnet fryser lättare än det bundna vattnet, 
eftersom det senare har lägre potential. Under frusna förhållanden är därför andelen ofru
set vatten större i finkornig jord (silt och lera) än motsvarande i grovkornig jord. I grov
kornigjord fryser så gott som allt vatten redan vid temperaturer strax under fryspunkten 
och jorden blir i stort sett impermeabel. Eftersom en signifikant del av porvattnet i de 
minsta porerna har sådan potential att det inte fryser kan vatten transporteras i detta por
system om sammanhängande vattenfihner existerar. I de delar av porsystemet där vattnet 
frusit är ju förbindelserna förliindrade. Permeabiliteten i finkornig jord kan vara noterbar 
trots att jorden är i fruset tillstånd och har en temperatur av åtskilliga minusgrader. 

Permeabihteten i frusen jord har en avgörande betydelse för tjällyftningens storlek. Spe
ciellt tjälfarlig är siltjord. Denna har i ofruset tillstånd så låg permeabilitet att den nästan 
är lika tät som en lera, men i fruset tillstånd kvarhåller den relativt sett en stor del av de 
vattenledande egenskaperna varför den är den mest vattenförande jorden i fruset tillstånd 
och därmed den mest tjälfarliga. Skillnaden mellan ofrusen och frusen permeabilitet i silt 
är ofta några tiopotenser. En grovkornig vattenmättad jord med i huvudsak fritt vatten 
blir nästan helt impermeabel då den fryser. 
I Figur 2.7 visas permeabilitet som funktion av temperaturen för några olika frusna jor
dar. 
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Figur 2.7 Permeabilitet som funktion av temperatur, efter Burt och Williams (1976). 

Vid frysning av jord kan signifikanta tjällyfhiingar uppkomma beroende på typen av 

jordmaterial, rådande temperaturer samt jordens vattentillgång. I finkornig jord bildas vid 

frysning islinser som fördelas vinkelrätt mot frysriktningen, ofta är detta parallellt med 

markytan. Dessa islinser växer till om fortsättningarna är gynnsamma. 

Eftersom jordens tjälfarlighetsgrad till största delen avgör vilken permeabilitet den kan 

ha i fruset tillstånd kan det vara på sin plats att definiera begreppet tjälfarlig jord. En jord 

klassificeras allmänt som tjälfarlig då en signifikant tjällyftning uppstår vid frysning. Till 

de tjälfarliga jordarna hör siltjordar, det vill säga silt, lerig silt, siltig sand etc samt många 

finkorniga moräner. Jordar delas allmänt in i de tre tjälfarlighetsklasserna icke tjälfarlig, 

måttligt tjälfarlig och starkt tjälfarlig, se Tabell 2.2. 

Tabell 2.2 Indelning av jord i tjälfarlighetsklasser,<efter BYA 84 (1983). 

Jordtyp Tjälfarlighetsklass 

sand, grus, grovkorniga moräner 

och organiska jordar 

sasiMn, lera, leMn, 

siltiga jordar  

I 

II 

III 
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Siltjordar är således speciellt tjälfarliga därför att de vid frysning bibehåller en relativt 

stor permeabilitet och således kan transportera vatten trots att de är frusna, se Figur 2.7. 

Detta gör att islinser kan växa till och därmed uppkommer tjällyftningar som är större än 

i de fall då enbart det naturliga vattnet i jorden volymökar med 9% vid frysning. 
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2.5 BERÄKNING AV PERMEABILITET- INDIREKTA METODER 

Det finns en mängd ekvationer presenterade i litteraturen med vilka permeabiliteten i en 
jord kan beräknas med hjälp av vissa kända och relativt lättbestämda faktorer. Dessa är 
baserade på laboratorieresultat och kan långt ifrån anses gälla annat än för vissa special
fall och i de fall jorden är vattenmättad. I det följande omnämns några av de vanligaste 
mdirekta metoderna, Head (1982), Lambe och Whitman (1979), Fagerström och Wiesel 
(1972) och Das (1990) med flera. 

Hazens ekvation 

Kozenys ekvation 

k=cDJO (0.7+0.037) (2.8) 

k = P " S

2 "* 2 (2.9) 
cnws

2 (i-„f 

Kozeny-Carmans ekvation 

( 2 1 0 a ) 

där S= jJL= (2.10b) 
<Jdld2 

Taylors ekvation 

3 
k=D2

e-t--^—-c (2.11) 

Tavenas ekvation 

e0 -e \ogk=\ogko-^ (2.12) 
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Terzaghis ekvation 

k=-
P 

Cfn-0.13\ 
3yl7^n~ 

D 10 (2.13) 

Förutom de ovan nämnda indirekta metoderna finns ytterligare ett antal tillgängliga i 
litteraturen. Dessa gäller emellertid för specifika jordar. Av dessa kan särskilt framhållas 
en, ekvation (2.14), i vilken permeabiliteten kan beräknas för omättad jord. 

Kezdis ekvation 

ks=k 
fSr-S0^ 

i s , 
(2.14) 

o J 

I ekvation (2.8)-(2.14) är 

k = vattenmättad permeabilitet (m/s) 
c = koefficient (1.5-10" - 0.6-10" beroende på portal och gradering) 
DJO= effektiv kornstorlek (mm) (den maskvidd vid vilken 10 

viktsprocent av materialet passerar) 
o 

T= vattentemperatur ( C) 
pw= vattnets densitet (kg/m3) 
C = formfaktor (är beroende av kornens rundningsgrad) 
n = porositet 
T]w = vattnets dynamiska viskositet (Pa s) 
g = gravitationskonstant (m/s ) 
S = kornens specifika yta (m Im ) 
dj- jordens/ fraktionsgruppens största kornstorlek (mm) 
d2= jordens/ fraktionsgruppens minsta kornstorlek (mm) 
e = portal 
e0= portal in-situ vid permeabiliteten k0 

7= jordens tunghet (kN/m3) 
DE = effektiv partikeldiameter (m) 
kj = permeabilitet vid portalet e (m/s) 

Det har varit omöjligt att finna svar på hur denna "specifika yta" definieras. 
Det sannolika är att denna är kvoten mellan en partikels yta och den totala 
volym den inrymmer, men kan även vara partikelns yta dividerat med dess 
volym. I Sverige har specifik yta enheten m2/g. 
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k0= in-situ permeabilitet vid portalet e0 (m/s) 
Ck= permeabilitetsförändringsindex = 0.5 e0 

ks- permeabilitet vid vattenmättnadsgraden Sr (m/s) 
Sr= vattenmättnadsgrad 
S0= vattenmättnadsgrad i fritt dränerad jord, det vill säga då porvattnet är 

i jämvikt med atmosfärstrycket 
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3 FRYSNING AV JORDDAMMAR 

3.1 ALLMÄNT 

Med hänsyn till att ett stort antal jorddammar är belägna i områden med kallt klimat finns 
det anledning att undersöka om tjäle och tjälningsrelaterade effekter påverkar Mdringen 
av sådana jorddammar. Det inledande arbetet till detta utgörs av föreliggande litteratur
undersökning, vilken ska följas upp med ett antal laboratorieförsök. Värdefull informa

tion om hur frysning och tining inverkar på dammars åldring kan sannolikt utläsas bland 
annat av förändringar i jordens permeabilitet. Därför har litteratnrundersölmingen inrik
tats mot att samla in den kunskap som finns tillgänglig i litteraturen och som handlar om 
permeabilitet i samband med frysning och tining. Sannolikt kan permeabilitetsföränd-
ringar leda till att tätkärnan i en jorddamm påverkas och lättare släpper igenom vatten. 
Eventuellt kan även filtren påverkas. 

De faktorer som inverkar på vilket tjäldjup som uppkommer i en jorddamm är jordtyp, 

lufttemperatur och vattenförhållanden (vattenkvot och avstånd till fri vattenyta etc). 
Beroende på dammens dimensioner kan tjäldjupet bli sådant att dammens centrala delar 
påverkas. Med centrala delar avses speciellt att tjälfronten penetrerar ned i tätkärnan. I 
Figur 3.1 visas en schematisk jorddamm i vilken ett maximalt tjäldjup utbreder sig mot 
djupet. Teoretiskt kan två fall speciellt studeras. Det ena härrör från en vattenyta (övre 
dämningsgräns) då magasinet är välfyllt och det andra då maximal volym avtappats ur 
magasinet under vintern (sänkningsgräns). Observera att figuren inte är skalenlig och att 
de inritade nollisotermerna liksom ingående material är schematiska. 

Övre dämningsgräns 

Sänkningsgräns 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Tätkäma 
Finfilter 
Grovfilter 
Stödjord 
Erosionsskydd 
Snö 

A B (tjäldjupsfördelningar) 

Figur 3.1 Två möjliga tjäldjupsfördelningar (A och B) i en jorddamm. 
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Eftersom dammens stödfyllning vid sidan om tätkärnan består av mycket grovkornig jord 
som sprängsten, så kailad rip-rap, är vatteninnehållet i denna lågt varför kall luft direkt 
kan verka mot övrig stödjord och filtret om förhållandena är de rätta. Vinden kan härvid 
vara mycket betydelsefull för hur snabbt necikylning av dammens inre kan ske. Under 
vissa förhållanden uppnås "skorstenseffekt" genom att kall luft tränger in igenom den 
grova fyllningen och drivs uppåt genom den inre värmen i dammen. Tjälen kan genom 
denna "skorstenseffekt" relativt obehindrat penetrera filtret och delar av tätkärnan. Enligt 
Vattenfall (1988) "kan frostintrångningen i en stenfyllning vara mycket stor, upp till 30 
m, särskilt i utsatta lägen med svåra vindförhållanden". 

I de fall då tätkärnan är vertikal, vilket den är i många dammar, är tjälens eventuella 
skadeverkningar sannolikt större än vid motsvarande lutande tätkärna. Anledningen till 
detta är eftersom mängden stödfyllningsjord i det senare fallet är större. Nollisotermen 
når då inte in i dammens centrala delar lika djupt (betraktat från nedströmssidan) som då 

mängden stödfylhiing är mindre. 
Dammens geometri (höjd, bredd, mäktighet på stödfyllningsjorden) samt vind- och kli
matförhållandena avgör således om tjäle kan penetrera in i tätkärnan. Vatten avtappas ur 
magasinet under vintern eftersom behovet av att producera elkraft då är störst. Detta 
innebär att vattenytan på uppströmssidan minskar allt eftersom tappning sker. Med detta 
ges utrymme för tjälen att växa till och att påverka och angripa konstruktionen även på 
denna sida. Vid fyllt magasin isolerar vattnet effektivt övre slänten så att risken för att 
"få in" tjäle rninimeras. En annan faktor som motverkar ett växande tjäldjup är det fak
tum att vatten kontinuerligt strömmar genom tätkärnan varigenom tjäldjupet relativt sett 
blir mindre än om hydrostatisk portrycksfördelning varit fallet. Till skillnad från förhål
landen i mark med horisontell markyta påverkas jorddammar under ett år av två olika 

temperaturcykler, vilka bidrar till att värme lagras i dammens centrala del. Dessa är dels 
"lufttemperaturvågen", som verkar mot nedströmssidan och dammkrönet och dels 
"vattentemperaturvågen" som verkar mot uppströmssidan upp till dämningsgränsen. 
Under sommarhalvåret ger de båda ett värmetillskott i dammen. Eftersom vattentempera
turen är lägre än lufttemperaturen under den varma årstiden blir dess bidrag till dammens 
värmeförråd mindre under denna del av året. Under vintern fungerar däremot vatten

magasinet som ett värmemagasin vilket motverkar kylans mträngning i jorddammen. 
Enligt Vattenfall (1988) är det därför "Av denna anledning som risken för tjälskador 

normalt är störst i dammkrönef\ 

Tätkärnan består i de flesta av våra svenska jorddammar av fmkornig morän, det vill säga 

morän som kan innehålla väsentliga andelar av silt och lera. Då silt ingår som en fraktion 

i tätkäman är denna dessutom tjälfarlig. Graden av tjälfarlighet bestäms i huvudsak av 

procentandelen silt i moränen. En jord är tjälfarlig då den fortfarande är permeabel i fru-
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set tillstånd vilket normalt innebär att en signifikant tjällyftning uppkommer vid frysning, 
se diskussionen ovan. Detta är ytterligare en aspekt som bör beaktas då man försöker 
klarlägga effekter av frysning i jorddammar, eftersom fortsättningarna för tjällyftningar 
är uppfyllda. Dessa är: tjälfarlig jord, negativa temperaturer och god vattentillgång 
genom att vattenmagasinet är välfyllt då vintern startar. Om tjällyftning sker i tätkärnan 
kan detta påverka jordens permeabilitet så till vida att islmsbildningen ger upphov till att 

sprickzoner uppkommer. I horisontalplanet utvecklas därmed sprickplan där en islins 
smält bort samt även i gränsskiktet mellan tjälad och icke frusen jord. Det kan således 
finnas ett parti i tätkärnan genom vilket strömningsmotsåndet är lågt. Då jorden tinar är 
risken uppenbar att de under vintern bildade distinkta lagren av is och mellanliggande 
jord inte intar exakt samma position som innan frysning varför nya strömningsvägar kan 
initieras på grund av tjällyfoiingen. 

Till de ovan beskrivna fenomen som kan uppkomma vid frysning av tätkärnan ska läggas 

de effekter som uppkommer på grund av stenupplyfming vid frysning och tining, något 
som förvisso har sin förklaring i tjällyftningseffekter. Dessutom kan större fraktioners 
rörelse i riktning mot ytan inverka på permeabiliteten genom att de orsakar en omfördel
ning av material i jorden samt åstadkommer uppluckringseffekter under rörelsen. Ett an
nat typiskt fenomen som uppträder då jord fryser och tinar är partikelseparering. Dessa 
två fenomen förklaras detaljerat i kapitlen 4 och 5. Igenfrysning av horisontalfiltret på 
nedströmssidan kan leda till att filtrets avböromngsförmåga nedsätts och därmed upp
komst av inre erosion. 

Man kan inte heller bortse från att tjäle i vissa fall kan vara en initiell källa till så kallad 

hydraulisk uppspräckning. I kombination med höga portryck och vattensfrömning kan 
spräckningen även orsaka inre erosion i dammen och leda till stabilitetsproblem. Skälet 
till detta är främst att både vertikala och horisontella sprickor uppkommer i jord vid 
frysning och tining. Det är speciellt två delar av dammen som är intressanta ur denna 
aspekt, dels de centrala delarna, enligt det som framgår i Figur 3.1, och dels de lägre 
partierna på dammen nedströmssida. I det första fallet uppkommer horisontella sprickor 
parallellt med nollgradersisotermen vid frysning och eftersom vattengradienten är kon
stant kan permeabiliteten öka väsentligt. Genom att vattenhastigheten kan öka finns risk 
för att sprickan växer genom erosionspåverkan. I det andra fallet kan också sprickor bil

das i filter och tätkärnan och då är det möjligt att den initierade sprickan växer horison

tellt i riktning mot uppströmssidan. Denna bakåtskridande tillväxt av sprickan är inte helt 
osannolik eftersom inget material finns på nedströmssidan som kan motverka processen 
eller läka sprickan. Då sprickan är genomgående, är fortsättningarna för hydraulisk 
uppspräckning uppfyllda om totalspänningen i jorden är låg. 
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Erosionen kan vara sådan att dammens säkerhet på sikt riskeras. Frysningseffekter kan 
således mycket väl vara de bidragande orsakerna till att inre erosion ska påbörjas och för 
att hydraulisk uppspräckning uppkommer. Givetvis är det så att dimensionen på dammen 
avgör om det kan uppkomma skador i de centrala delarna till följd av tjälning eller inte. 
Eftersom det maximala tjäldjup som kan uppkomma beror på klimatdata, jord- och vat
tenegenskaper samt termiska förhållanden i övrigt är risken för att tjäle ska inverka nega

tivt på så kallade höga jorddammar betydligt mindre än i lägre dammar, eftersom kvanti
teterna av fyllnadsjord kring tätkärnan i höga dammar är betydligt större. Speciellt intres
santa är därför låga dammar med höjder upp till 10-15 meter, men man bör dock inte 
negligera inverkan av tjälskador i högre dammar. Vidare inverkar isolering (av snö eller 
vegetation) på dammar så att det tjäldjup som teoretiskt, maximalt kan uppkomma redu

ceras. 

3.2 TJÄLSKADOR I JORDDAMMAR 

De skador som jorddammar inom kraftmdustrin i Sverige påverkas av till följd av frys
ning, och som finns omnämnda i litteraturen, handlar uteslutande om skador på erosion-
skyddet uppströms dammkroppen. Som en bieffekt av detta kan material spolas ur damm
kroppen och därigenom skapa ett mindre tätt jordlager under erosionsskyddet. Sådana 
skador uppkommer speciellt i dammar av typen årsregleringsmagasin, men de förekom
mer även i dammar som utsätts för stora påfrestningar i form av vågor, is och vind. Ett 
årsregleringsmagasin är välfyllt då vintern börjar, och vattenytan avsänks kontinuerligt 
från dämningsgränsen ned till sänkningsgränsen allteftersom elkraft produceras. 

Särikningen sker under vintern eftersom behovet av att producera elkraft då är störst. 
Dammar av denna typ utsätts således inte bara för negativa temperaturer på nedströms
sidan och dammkrönet utan även på uppströmssidan eftersom vattenytan successivt sjun
ker undan. Det bör på nytt poängteras att risken för tjälskador är större i mindre dammar 
än i stora regleringsdammar beroende på att temperaturens inverkan blir större ju mindre 

jord som verkar isolerande runt dammkroppen. 
Berndtsson (1986) rapporterar detaljer om några av de skador som uppkommit till följd 
av frysning av Svegdammen. Dammen hade vid skadetillfället varit i drift i tio år. De 
skador som konstaterats på Svegdammen, och som för övrigt sannolikt gäller många 
andra dammar i Sverige, var dels skador på erosionskyddet och dels urspolning av sand 

och grus ur dammen. I det följande diskuteras dessa fenomen närmare. 
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SKADOR PÅ EROSIONSSKYDDET 

En vanlig skada som kan orsakas på grund av tjällyftning på uppströmssidan är att det 
relativa läget mellan stenblocken i det yttre erosionsskyddet förändras och därmed redu
ceras dammkroppens skydd mot vattenvågor. I Figur 3.2 illustreras detta. Ett stenblock 
lyfts på grund av tjällyftning en viss sträcka över sitt ursprungsläge innan frysning och 
förblir i denna position till dess att jorden tinar. Tining sker på våren då temperaturen 
stiger eller genom att vattenmagasinet återfylls. Stenblocket återtar emellertid inte exakt 
sitt initiella läge vid tining utan sjunker något nedåt mot dammtån på grund av gravitatio
nen. Det hålrum som skapats under blocket fylls dessutom vid tining med sand och grus 
som successivt rullar i läge under stenblocket. Det finkorniga materialet frigörs först då 
tiningen inleds eftersom den ytliga isen som sammanfogar detta material smälter först. 
Detta kallas för "kullagereffekten". 

Figur 3.2 Rörelöse av stenblock vid frysning och tining, efter Berndtsson (1986). 

En annan skada som uppkommer på erosionsskyddet beror på mekanisk nedpressning 
och böjande moment på stenarna i det yttre erosionsskyddet till följd av att istäcket på 
vattenytan rör sig nedåt vid avsänkning ur magasinet. Under fortsättning att istäcket 
frusit fast längs ett begränsat område av dammen kommer stenblocken att tvingas ur sitt 
läge vid en avsänkning, se Figur 3.3. Vid fullständig fastfrysning har således stenen 
vridit sig med samma vinkel som den släntlutning dammkroppen har. 

ursprungligt läge 
tjälat läge 
upptinat läge 
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Figur 3.3 Skador på erosionsskyddet på grund av istäckets rörelse, efter Berndtsson 
(1986). 

I ett reglerat magasin upprepas detta fenomen år efter år och erosionsskyddet försvagas 
successivt. Det är viktigt att notera att i de fall dessa skador sker under dämningsgränsen 
kan de vara mycket svåra att upptäcka, åtminstone med blotta ögat, eftersom vårfloden 
kan påbörjas innan isen på slänten smält undan och därmed fylls magasinet och skadorna 
döljs av vattnet. 

URSPOLNING 
Kombinationen av isens belastning på ytstenarna och islinsernas lyftkraft kan bidra till 
instabilitet i erosionsskyddet, som i kombination med vattenvågor kan leda till att en mer 
eller mindre omfattande erosion uppkommer. Denna underminering av dammen kan bi
dra till att dess funktion äventyras. Vågorna vaskar ut stenmaterial (även grus och sand) 
från filtret och stödjorden och detta framvaskade material ansamlas vid dammtån på 
dammens uppströms sida. I Figur 3.4 visas exempel på denna process som den uppmät
tes i Svegdammen, Berndtsson (1986). Dammprofilen i figuren är uppritad efter resultat 
från ekolodning och det är uppenbart att dammkonturen antagit ett utseende som är vä

sentligt skilt från den ursprungliga dammkonturen och att ett så kallat strandplan har bil
dats under dämningsgränsen. 

I Svegdammen utfördes även en kontrollawägning av den väg som fanns på dammkrö
net. Det visade sig att uppströmskrönet var 15 cm lägre än nedströmskanten, vilket även 
bekräftar att bortspolning av material från dammen hade ägt rum. 
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Sektion 0/200 

Figur 3.4 Omlagring av uppströms dammslänt till följd av vågerosion i Svegdammen, 
efter Berndtsson (1986). 

För att ytterligare belysa skador på dammar till följd av frysning och tining presenteras 
några av de erfarenheter som Solymar och Nunn (1983) redovisar från uppförandet av tre 
dammkonstruktioner i Saskatchewan, USA. I en av dammarna har skador påvisats på 
grund av tjäle. Den första dammen (Waterloo Lake Dam) har den maximala höjden 20 m 
och uppfördes med tjälfarlig siltjord i tätkärnan. Det visade sig ganska snart att problem 
uppkom i form av utläckande silt, sprickbildningar, sjunkhål och "förkastningszoner" av 
dammkrönet de första åren efter färdigställandet. På grund av de lokala temperaturför
hållandena och konstruktionens dimensioner har man konstaterat att en stor del av tätkär
nan fryser under vintern genom att tjälfronten rör sig in i dammen från dammkrönet och 
slänterna på sidan om dammen. Vattentillgången i dammen är god eftersom magasinet i 
regel är fullt då vinterperioden startar, vilket gör att vatten kan sugas till frysfronten och 
därmed att islmsbildning sker i siltkärnan. På våren när temperaturen stiger och isen suc
cessivt smälter blir silten blöt och portrycken ökar, så att denna helt kan förlora sin håll
fasthet. Detta inträffar på grund av att överskottsvattnet från den smältande isen inte kan 
dränera undan tillräckligt fort i den täta jorden. Med utgångspunkt från den kunskap som 

har inhämtats vid uppförandet av denna damm och erfarenheter som har samlats under de 
första årens frysning och tining uppfördes ytterligare två dammar inom samma område. 
Man koncentrerade sig på att dra lärdom av tjälens skadeverkningar från den först 

byggda dammen och valde istället att använda siltig sand tätad med bentonit i tätkär
norna. För att närmare undersöka detta jordmaterial genomfördes en serie laboratorieför
sök för att kvantifiera penneabilitetsförändringar till följd av frysnings- och tiningscyk

ler. Detta laboratoriearbete återges kortfattat i det följande. 
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LABORA TORIEFÖRSÖK 

Två försöksserier utfördes där syftet med den första var att bestämma tjällyftningar i den 
siltiga sanden. I den andra serien intresserade sig Solymar och Nunn för att undersöka 
hur permeabiliteten i jorden påverkades av frysning och tining då bentonit blandats in i 
jorden. Den försöksapparatur som användes bestod av en cylinder med diametern 150 

mm som i övre delen var försedd med en stamp och i den undre delen med en fix 
bottenplatta genom vilken en nedkyld vätska cirkulerades vid frysning. Provet var an
slutet till en vatteningång så att både vattenintag vid fiysning kunde ske så väl som drä
nering vid tining. Jordprov packades in i cylindern vid en viss vattenkvot och underlagra
des av ett lager grovsand samt ett filterpapper i den nedre delen. Ovanför provet placera
des även en filtersten. I det första delförsöket var vattenkvoten 6% (vilket var 2 procent
enheter lägre än optimum) och vid permeabilitetsförsöket hölls vattennivån på en sådan 
nivå att vattenytan precis sammanföll med provets överyta. Efter vattermiättning konsoli
derades provet vid ett tryck som motsvarar spänningen på ca 2 m djup (detta är inte 
specificerat). Frysning utfördes från undersidan och nollisotermens läge bestämdes kon
tinuerligt med termistorer som var monterade på cylinderns insida. Vatteninflödet mättes 
successivt och totala tjällyftningen bestämdes då jordprovet var helt fruset. Därefter 
påbörjades tining från ovansidan och tiningsfrontens rörelse, provets konsolidering och 
bortdränerad vattenmängd uppmättes successivt. Denna procedur upprepades till dess att 
fem fullständiga frysnings- och tinmgscykler verkat på hela jordprovet. Det andra delför
söket genomfördes på samma sätt med undantag av en detalj. Spänningen på provets 
överyta var högre, det motsvarade en fyllning med mäktigheten 6 m (57.6 kPa). 

Resultaten från detta försök visade att vattenavgången vid tining i det prov som konsoli

derats vid den lägre spänningen var obetydlig. Den cykliska frysriingen och tiningen gav 
upphov till en lite större tinmgssättning för varje cykel jämfört med motsvarande tjäl-
lyfming vid varje fiysning. Detta resulterade i en kontinuerlig nettosättning, vilket inne
bar att torrdensiteten ökade måttligt till följd av den cykliska belastningen. 
I den andra försöksserien blandades 3 viktsprocent bentonit i jorden. Ett av syftena med 
detta var att bestämma vilka permeabilitetseffekter som denna mblandning skulle ge vid 
frysning och tining. För att åstadkomma en vattenströrnning som var jämnt fördelad över 

hela provets ändyta använde man ett 25 mm tjockt sandfilter i kombination med ett tunt 
filterpapper närmast provet. Jord packades in i cylindern vid vattenkvoten 6% och belas
tades därefter med lasten 57.6 kPa. Därefter utfördes en permeabilitetsbestämning av 
konsoliderad ofrusen jord. Permeabiliteten bestämdes även efter två genomförda frys
nings- och tiningscykler. Permeabiliteten uppmättes till 6.4- 10"8cm/s för konsoliderad 

ofrusen jord och till 3.0-10~8 och 1.3-10"8 cm/s för frusen jord, efter en repektive efter två 

cykler. Det vill säga permeabiliteten minskade efter fiysning och tining. Ett annat mycket 
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intressant resultat var att tjällyfmingen av den bentonitblandade jorden visade sig vara 
försumbar och, enligt Solymar och Nunn: "verkar det som om minskningen av perme
abiliteten minskar vattentillgången vidfrysfronten mer än den negativa ökningen av 
tjälfarlighet som kan orsakas av en ökad andel finjord\ 

Detta var ett exempel på ett laboratorieförsök som utförts för att utröna huruvida tjälska-
dor i jorddammar kan förebyggas. De skador som sannolikt kan uppkomma på en 
dammkropp är de som beskrivits inledningsvis, det vill säga påverkan på erosionskyddet 
på uppströmssidan och som en bieffekt av detta att finare jord spolas ur dammkroppen av 
vågor och vind. Då det är känt att fiysning och tining påverkar jords geotekniska egen
skaper samt dess permeabilitet bör detta beaktas då tänkbara förklaringar söks till damm
skador och på grund av jorddammars åldrande. 

Andra effekter som också kan påverka tätkärnan i jorddammar är en ökad permeabilitet 
initierad genom fiysning och tining, på grund av de spricksystem som utvecklas. Dess
utom inverkar fenomen som stenupplyftning och segregering så att uppluckringseffekter 
uppkommer som medför att vatten lättare kan strömma genom dammen. Det bör speciellt 
framhållas att den permeabilitet som är betydelsefullast i dessa fall är den horisontella 

och inte den vertikala som nästan uteslutande behandlats i litteraturen. Istället kommer 
vattensfrömningen att öka i samma riktning som gradienten verkar, det vill säga i 
horisontell rilrtning. Sannolikt ökar denna permeabilitet minst lika mycket som den ver
tikala eftersom de islinser som bildas vid frysning utbildas parallellt med konstruktionens 
överyta. I dessa skikt initieras transportvägar för vattnet då isen smälter bort. Om 
porsystem bildas i tätkärnan där vattnet kan strömma vid högre hastighet föreligger risk 
för att inre erosion utvecklas. 

Ett intressant faktum som kan konstateras är att de flesta svenska dammar, i vilka det har 
konstaterats skador av någon typ, är lokaliserade i Norrlands inland. Där är klimatförhål
landena sådana att stora tjäldjup kan utvecklas under vintern. Dessutom har skador bara 
noterats i dammar i vilken tätkärnan torrpackats. En sådan packningsprincip göi att det 
vid hanteringen kan uppkomma separering och att sprickor byggs in samt att tydliga 
gränser mellan de olika jordlagren kan skapas. Vid våtpackning erhålls en tätkärna som 
blir betydligt mer homogen, men detta erhålls till en långt mera besvärlig och kladdigare 
hantering vid dammens byggande. 

För att närmare undersöka till vilka djup jorddammar frysei utföide Knutsson (1982) på 

uppdrag av dåvarande Statens Vattenfallsverk berälaiingar för en jorddamm vid Blaik-

sjön. Under åren 1976 och 1977 uppfördes tre dammar i området och i ett par av dessa 
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hade läckage konstaterats på olika ställen sedan magasinet fylldes första gången. Man 
befarade att upptining av tjälad tätkärna kunde medföra urspolning eftersom filtren enligt 
uppgift varit något för grova och därmed haft dålig funktion. Det maximala tjäldjupet 
beräknades med en 2-D Finit Element Modell (FEM) för icke stationär vämeströrnning. 
För att klara av det tvådimensionella fall som dammen utgjorde användes en metod då ett 
"effektivt" värde på värmediffusivitet bestämdes och det olinjära fasändringsproblemet 
ersattes med ett analogt problem. Med detta erhölls en noggrannhet på beräknat tjäldjup 
som enligt uppgift av Knutsson maximalt avviker med 20% från det rätta värdet. Vidare 

utfördes beräkriingar för olika temperaturfall (konstant och variabel) samt olika vinter
typer (normala tvåårsvintern och extrema 100-årsvintern). I Figur 3.5 visas ett exempel 
på resultat från dessa beräkningar. 

Figur 3.5 0°C-isotermens maximala nedträngning i damm 1 vid olika utgångstempera
turer. Resultatet baseras på beräkning för normalvinter (F2) och konstant 
temperatur runt dammen, efter Knutsson (1982). 
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De slutsatser som Knutsson presenterar utifrån beräkningarna rörande den maximala 

tjälinträngningen är bland annat: 

• Filtret på uppströmssidan fryser nästan helt 

• Filtret på nedströmssidan fryser om stöa^llningen antas vara välventilerad 

• Vid en normal vinter (F2) tränger tjälgränsen ner maximalt 6.0-7.5 m mitt under 
dammen då stödfyllningen är välventilerad. 

• Om stödfylhiingen inte antas vara välventilerad tränger tjälgränsen ner 3.6-4.1 m mitt 

under dammkrönet vid en normal vinter. 

Med utgångspunkt från dessa beräkningar och försöksresultat från litteraturen som 
handlar om påverkan av jordmaterial vid frysning och tiriing är det författarens bestämda 
uppfattning att mer arbete måste utföras för att förståelsen ska öka för hur centrala delar 
av jorddammar påverkas av frysning och tining. 
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4 LITTERATURÖVERSIKT 

4.1 ALLMÄNT 

I detta kapitel presenteras tyngdpunkten i denna rapport, vilket är en sammanställning av 
den litteratur som identifierats och valts ut som mest relevant och intressant för vidare 
studier av jords permeabihtetsförändringar vid frysning och tining. Arbetet med att få tag 
på referenser är tidskrävande och svårt, trots sökningar ur olika databaser. Därför gör 
författaren inget anspråk på att den litteratur som sammanfattas i detta ska vara heltäck
ande, men det ger i alla fall en god indikation på vilket arbete som bedrivits och redovi
sats i litteraturen. De artiklar som presenteras har sammanfattats så objektivt som möjhgt. 
Stor vikt har ägnats åt under vilka förhållanden som laboratorieförsök utförts, samt åt de 
resultat som rapporterats. Därför kan vissa delar av textmassan uppfattas som väl detalje
rad. Då det gäller utförandet och resultaten som sammanställts i denna rapport ska de 
betraktas som en ren dokumentation av permeabilitetsförsök på jord utsatt för cykler av 
fiysning och tining där använda jordmaterial, försökstemperaturer, apparatur och så 
vidare sammanställts. 

De utvalda artiklarna presenteras i det följande som referat enligt en avsnittsmdelning där 
referensens fullständiga titel, författare och publikationsår presenteras såväl som vart 
artikeln publicerats. En del referenser är detaljerat återgivna, på så sätt att de indelats i 
underavsnitt, där material, laboratoriearbete, försök, resultat, slutsatser och rekommende
rade fortsatta studier etc behandlas. 

4.2 LABORATORIEFÖRSÖK 

"Cryogenic Alteration of Frost Susceptible Soils", T.L. White* och P.J. Williams** 
(1994), 
Proceedings Ground Freezing '94 

I denna artikel presenteras resultat från försök på fyra olika tjälfarliga jordmaterial som 

utsatts för upp till tio frysnings- och tiningscykler. Syftet med försöket var att undersöka 
jordars rnilaostrukturella förändring då de utsätts för varierande temperaturbelastning 
genom mätning av permeabiliteten (hydraulisk konduktivitet) och beräknade portal och 
porositeter. Artikeln är uppdelad i en mikromorfologisk studie baserad på försök med 

* National Research Council & Carleton University, Kanada ** Carleton University, Kanada 
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jordprovsimpregnering av tunna jordskikt samt en laborativ del i vilken permeabiliteten 
bestämdes. I det följande ägnas störst uppmärksamhet åt permeabilitetsförsöken. 

MATERIAL 

Fyra tjälfarliga jordar (tre lågplastiska siltjordar och en högplastisk lera) ingick i studien. 

Dessa var TourviUe-silt (T.S), Caen/Moley-silt (C/M.S), Caen-silt (CS) och Moley-lera 
(M.C). I Figur 4.1 redovisas siktresultat för jordarna. 

100 

0°0C 

i 1 — i — i — i — i i i i 

- i i i i i 1 1 1 1 _i i i i ' ' ' ' i ' ' 

0.01 0.1 

K o r n s t o r l e k ( m m ) 

Figur 4.1 Siktresultat för de fyra jordmaterialen, efter White och Williams (1994). 

LABORATORIEFÖRSÖK 

Jord packades in i vaxade pappcylindrar med höjden 20 cm och diametern 10 cm. Detta 

gjordes till två olika packningsgrader för varje jordmaterial, dels maximal torrdensitet 
enligt packning med Proctormetoden och dels en lägre torrdensitet hörande till pack
ningskurvan men vid en lägre vattenkvot än den optimala. Av dessa två packningsgrader 
har inte den lägre angetts i artikeln. Cylindern isolerades efter mpackning runt om och 
placerades i en försöksapparat vid temperaturen -4°C Varje prov frystes individuellt 
uppifrån och ned under det att provets nedre del hade fri tillgång till vatten under frys-
ningsforloppet. Detta var möjligt genom att provets nedre del var ansluten till en filter-
platta. Frysforhållandena var de samma under hela försöket för samtliga prov och tempe
raturgradienten längs provet var konstant 0.20 ±0.05°C/cm. Det är viktigt att konstatera 
att inte hela jordprovet genomfrystes, utan fiysning drevs så att provets övre halva frös 
medan den undre halvan av provet hela tiden förblev ofrusen. Efter varje frysperiod (ca 

fyra dagar) togs provet ut från frysutrustningen varpå det fick tina uppifrån vid rumstem-
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peratur (15-20 C ). Fullständig tining tog ett dygn, men proven fick stå ytterligare ett 
dygn för att dränera och konsolidera. 

JORDPROV 

Ostörda prov till mikromorfologiska analyser och till permeabilitetsförsök togs från två 
nivåer i cylindern efter den första, andra, tredje, femte och tionde frysnings- och tinings-
cykeln. Ett prov togs i den övre delen av cylindern där frysning skett och ett prov på en 
lägre nivå där ingen fiysning skett. 

BESTÄMNING AV VA TTENMÄTTAD PERMEABILITET 

De ostörda prov som togs från cylindern efter fullständig tining preparerades och place
rades i en permeameter som fungerade enligt principen med konstant tryckhöjd. Hur 
detta prov togs från pappcylindern redovisas inte. Denna permeameter har, enligt förfat
tarna, använts med framgång tidigare av White (1991). Resultat från dessa mätriingar 
med jord packad till olika torrdensiteter redovisas i Figur 4.2 och 4.3. 

Figur 4.2 Permeabilitet som funktion av antalet frysnings- och tiningscykler för jordar 

packad till maximal torrdensitet efter White och Williams (1994). 

Försöksresultaten visar att en (klar) trend erhålls mot ökad permeabilitet efter den första 

frysnings- och tirhngscykeln, något som enligt White och Williams överensstämmer med 

likvärdiga försök presenterade i litteraturen och utförts av Chamberlain (1990) och White 

(1991). Pemeabilitetsbestämningen för de fyra väl packade proven uppvisade initiellt, 

efter den första frysnings- och tiningscykeln, en lägre permeabilitet på grund av tinings-
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kmsjolidering. Motsvarande bestämningar för de prov som packats till en torrdensitet 
lägre än den maximala uppvisade även en pemeabilitetsminskning efter den första 
cykeln, men skillnaden i det fallet var dock mindre, Figur 4.3. Ytterligare frysnings- och 
tiningscykler gav kontinuerligt en ökande permeabilitet för både CS och C/M.S, men vid 
tio fullständiga cykler hade dock permeabiliteten uppnått en konstant nivå som var i 
princip lika stor som i det ofrusna provet. 

Figur 4.3 Permeabilitet som funktion av antalet frysnings- och tiningscykler för jordar 
med densiteter lägre än den maximala torrdensiteten, efter White och 
Wilhams (1994). 

Den generella ökningen av permeabiliteten motsvarade samtidigt en ökad uppluckring i 
proven. I Figur 4.4 redovisas de beräknade porositeter och portal for de löst packade 

proven som funktion av antalet frysnings- och tiningscykler, och motsvarande för de fast 

packade proven redovisas i Figur 4.5. 
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Frysnings- t iningscykler 
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Frysnings- t iningscykler 

B 

Figur 4.4 (A) Portal (ofyllda symboler) och (B) porositet (fyllda symboler) som 

funktion av antalet temperaturcykler för kompakt jord, efter White och 

Williams (1994). 
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A 

Frysnings- t iningscykler 

IS 

Figur 4.5 (A) Portal (ofyllda symboler) och (B) porositet (fyllda symboler) som 

funktion av antalet temperaturcykler för lös jord, efter White och 

Williams (1994). 
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I Tabell 4.1 sammanfattas några försöksresultat från pemeabilitetsmätriingen. 

Tabell 4.1 Resultat från permeabilitetsbestämning, efter White och Williams (1994). 

Permeabilitet 10"4 (m/s) 

Material 
, max 

Fast (pD ) Löst packad (pD< Pd™ 3*) 

ofrusen frusen och tinad ofrusen frusen och tinad 

T.S 2.4 6.9 (2.9)* 2.4 6.3 (2.6)* 

C-M.S 0.74 1.9(2.6)* 0.86 4.3 (5.0)* 

CS 0.27 1.3 (4.8)* 1.4 7.2 (5.1)* 

M.C 0.03 2.9 (96.7)* 4.3 2.0 (0.5)* 
Korresponderar till kvoten mellan permeabilitet efter fiysning och tining och 
motsvarande för ofrusen jord. 

SLUTSATSER 

De effekter som de kontinuerliga processerna som omfördelning av vatten, is och små 
förskjutningar av jordpartiklar uppvisar till följd av frysnings- och tiningscykler orsakade 
signifikanta förändringar av jordarnas milaostruktur. De uppvisade förändringarna i mik
romorfologi är förklaringen till förändringen av de fysikaliska egenskaperna som perme
abilitet, porositet och portal. Enligt författarna konstaterades att: " I samtliga fall gav 
direkt mätning av den vattenmättade permeabiliteten på tinade jordprov ökade värden 
med en faktor mellan 2-5 gånger större för de tre sillarna och dubbelt så stora värden 

för leran". 

Beräknade porositeter visade sig öka med i genomsnitt 21%, vilket i hög grad belyser de 
betydelsefulla effekter som isbildning utövar på det befintliga porsystemet och till ut
vecklingen av nya porer. 

KOMMENTARER: Denna undersökning är mycket intressant för mig i den fortsatta 

forskningen. Det finns emellertid några frågor och motsägelser som är viktiga att finna 

svaren till. Laboratoriepackning med Proctormetod har utförs, men inga resultat redo

visas. Det är sålunda omöjligt att veta hur de två fallen (I. maximal torrdensitet och II. 

lägre torrdensitet) förhåller sig till varandra. Hur utfördes permeabilitetsförsöken? Hur 

togs proven ut till dessa? Hur kan portalet (e) minska samtidigt som porøsiteten (n) och 

permeabiliteten ökar med antalet frysnings- och tiningscykler. Detta kan förklaras an

tingen genom att andra definitioner på (n) och (e) använts, eller att (som jag tror) den 

ena storheten har beräknats utifrån resultat från mikromorfologi studien det vill säga att 

initierade sprickor beaktats vid bestämningen medan den andra storheten beräknats på 

konventionellt sätt utifrån känd volym, vattenkvot och densitet. 
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"Freezing and Thawing Effects on Drainage", G.R. Benoit och J. Bornstein (1970) 
Proceedings Soil Science Society of America 

Laboratorieförsök utfördes med isolerade provkroppar bestående av grovkornig sand, 
finkornig sand och jordaggregat (1-19.1 mm) av olika fraktioner. Syftet med undersök
ningen var att bestämma hur frysning och tining påverkar dräneringsegenskaperna. 

UTFÖRANDE 

Försök utfördes med tre olika uppställningar i laboratoriet. I den första delstudien använ
des grov sand (1-2 mm), fm sand (0.5-1 mm), jord (0-2 mm ) eller jordaggregat/ klumpar 
av lera (0-2 mm och 2-4.8 mm). Jord packades in i en plexiglasbehållare med dimensio
nen 10.2x15.2 cm och höjden 6.4 cm. Behållaren isolerades med 5 cm styrofoam och 
jordprovets nedre del förbands med fri vattentillgång under frysningen. Jordens frysför-
lopp kontrollerades med en termistor genom att jordtemperaturen mättes kontinuerligt. 
Varje delprov vattenmättades underifrån och därefter fick jorden dränera fritt till dess att 

jämvikt hade uppnåtts mellan vattnet i jorden och det yttre vattentrycket. Proven belasta
des med vattentrycksgradienterna 6, 15 och 30 cm vattenpelare. Så snart jämvikt hade 
uppnåtts påbörjades frysningsförloppet, varunder den sammanlagda vattenmängd som 
ackumulerades i provet uppmättes fram till den tidpunkt då vattentransporten helt av
stannat. I den andra studien användes sand (0.5-1 mm) eller torkade jordklumpar av lera 
(0-2 mm) och en plexiglasmodell med bottenytan 10.2x15.2 cm och höjden 25.4 cm. 
Samma isolering användes som vid den första studien. Behållarens botten var försedd 
med sex vattentillförselportar och en dräneringsutgång på motsatt sida som ingångarna. 

Den hydrauliska tryckhöjden hölls i nivå med övre jordytan i samtliga fall. Initiella vär
den på permeabiliteten på ofrusen jord varierades genom att jordens packningsgrad änd

rades. Proven frystes då ett stabilt jämviktsflöde hade uppnåtts. När fiysning påbörjats 
mättes vattenflödet från varje prov till dess ett nytt jämviktsflöde hade uppnåtts eller till 
dess att flödet avstannat helt. I den tredje studien användes torkad siltig lera med klum
par (aggregat) ur tre fraktionsgrupper (0-2 mm, 2-4.8 mm och 4.8-19.1 mm). Jordarna 
packades på samma sätt som tidigare beskrivits in i en aluminiumcylider med diametern 
och höjden 76 mm. Proven utsattes för två olika vattentryck, dels den maximala vatten-
bindningskapaciteten och dels trycket 50 kPa. Med det första avses ett sådant vatteninne
håll som jorden förmådde kvarhålla under inverkan av tyngdkraften. Proven utsattes för 

15 frysnings- och tiningscykler vid temperaturerna -18 och -4°C. Den vattenmättade 
permeabiliteten bestämdes vid konstant tryckgradient före och efter respektive cykel lik

som även initiell och slutlig skrymdensitet. 

* University of Vermount, Kanada 
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Syftet med de två första försöksserierna var att bestämma hur mycket vatten som kan 
sugas upp i en jord vid frysning och dessutom att studera vattenflödet vid olika tempera
turer och tryckgradienter, det vill säga att kvantifiera hur mycket vatten som sugs upp till 
tjälfronten och fryser till islinser i olika jordmaterial. Det senare av syftena betraktas som 
något mindre relevant i den här studien. Det tredje delförsöket är däremot, i detta sam
manhang, mycket intressant varför resultaten från denna del av undersökningen redovisas 
relativt detaljerat. 

RESULTAT 

De effekter som upprepad frysning och tining visade sig ha på ett jordmaterials struktur 
och vattenbindande egenskaper presenteras i Tabell 4.2-4.7. Samtliga angivna värden är 
medelvärdet av tre bestämningar från tre olika provkroppar. I Tabell 4.2 redovisas de 
initiella skrymdensiteterna i jordproven. I Tabell 4.3 visas vilka vattenkvoter som upp
mättes i de olika aggregatintervallen med vilket de torra jordklumparna varierade. Ur 
tabellen kan utläsas att vid den maximala vattenbmdningskapaciteten minskar andelen 
vatten i jorden med ökande aggregatstorlek. Vattenkvoten vid trycket 50 kPa är något 
mindre för de två större aggregatstorlekarna än den minsta (0-2 mm) storleken. 

Tabell 4.2 Initiell skrymdensitet (gr/cm3), efter Benoit och Bornstein (1970). 

Vattentryck  

Maximal vatten- Trycket 50 kPa 
bindande kapacitet 

Frvstemperatur, °C Frystemperatur, °C 

Aggregatstorlek (mm) -18 -4 -18 -4 
0-2.0 0.93 0.94 0.94 0.94 

2.0-4.8 0.79 0.79 0.78 0.78 
4.8-19.1 0.79 0.79 0.78 0.78 

Tabell 4.3 Initiell vattenkvot (volymsprocent), efter Benoit och Bornstein (1970). 

Vattentryck  
Maximal vatten- Trycket 50 kPa 
bindande kapacitet 

Frvstemperatur, °C Frvstemperatur, °C 

Aggregatstorlek (mm) -18 -4 -18 -4 
0-2.0 53.3 52.6 28.6 28.8 

2.0-4.8 39.8 40.5 24.8 24.8 

4.8-19.1 34.7 34.0 25.1 24.9 
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I Tabell 4.4 redovisas de initiella permeabiliteterna i jordmaterialen. Värdena för aggre
gaten 2-4.8 mm är de största av de tre grupperna. Anledningen till att de största aggrega
ten (fraktionen 4.8-19.1 mm) inte gav störst permeabilitet förklarar författarna med att de 
bestod av ostabila aggregat med relativt hög vattenandel. Ett sammanbrott av dessa 
aggregat vid den första vätningen orsakade sannolikt att de större porerna täpptes igen, 
vilket resulterade i en lägre permeabilitet än för prov bestående av aggregaten 2-4.8 mm. 

Tabell 4.4 Initiell permeabilitet (m/s), efter Benoit och Bornstein (1970). 

Vattentryck  

Maximal vatten- Trycket 50 kPa 
bindande kapacitet 

Frvstemperatur, °C Frvstemperatur, °C 

Aggregatstorlek (mm) -18 -4 -18 -4 
0-2.0 0.34 0.28 0.31 0.32 
2.0-4.8 14.20 11.28 8.00 12.14 

4.8-19.1 6.40 2.58 3.10 10.80 

I Tabell 4.5 redovisas skrymdensitetens relativa förändring då jorden utsatts för 15 full

ständiga fiysnings- och tiningscykler. Den relativa ändringen har definierats som kvoten 

mellan initiell (se Tabell 4.2) och slutlig skrymdensitet. 
"Resultaten visar att fiysnings- och tiningscykler ökar skrymdensiteten i jordproven, med 
ökadförändring med större aggregat och med ökad vattenkvot vid frysning''. 

Tabell 4.5 Relativ ändring av skrymdensitet efter 15 fiysnings- och tiningscykler. Relativ 
ändring är definierad som kvoten mellan initial och slutlig skrymdensitet, efter 

Benoit och Bornstein (1970). 

Vattentryck  

Maximal vatten- Trycket 50 kPa 
bindande kapacitet 

Frvstemperatur, °C Frvstemperatur, °C 

Aggregatstorlek (mm) -18 -4 -18 -4 Medelvärde 

0-2.0 0.86 0.86 0.93 0.94 0.90 

2.0-4.8 0.75 0.77 0.83 0.84 0.80 

4.8-19.1 0.73 0.77 0.79 0.80 0.77 

Medelvärde: 0.78 0.80 0.85 0.86 
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Andelen kvarhållet vatten per volymandel (se Tabell 4.6) visade sig kraftigt påverkas av 
frysning och tining. Resultaten indikerar, enligt Benoit och Bornstein, att: 

1. Ju högre vattenkvoten var vid fiysning, ju mer ökade samtliga jordars 
förmåga att kvarhålla vatten. Detta var oberoende av aggregatstorlek och 
temperatur vid frysning. 

2. Jordens förmåga att kvarhålla vatten efter frysning och tining ökade 
generellt med ökad aggregatstorlek, detta visade sig speciellt när frysning 
utfördes vid jordarnas respektive maximala vattenbindande kapacitet. 

Tabell 4.6 Relativ ändring av vattenkvoten (volymsprocent) efter 15 fiysnings- och 
tiningscykler (kvoten initial till slutlig), efter Benoit och Bornstein (1970). 

Vattentryck  

Maximal vatten- Trycket 50 kPa 
bindande kapacitet 

Frvstemperatur, °C Frvstemperatur, °C 

Aggregatstorlek (mm) -18 -4 -18 -4 Medelvärde 

0-2.0 0.90 0.87 0.81 0.93 0.88 

2.0-4.8 0.67 0.67 0.84 0.86 0.73 

4.8-19.1 0.59 0.60 0.82 0.82 0.67 

Medelvärde: 0.72 0.72 0.83 0.87 0.76 

Enligt författarna orsakade frysning och tining vid höga vattenkvoter ett sammanbrott av 
jordaggregaten och därmed en ökning av den vattenvolym jorden förmår att kvarhålla. 
Anledningen till detta var att den specifika ytan ökade då större klumpar sönderdelades. 
Ett resultat av de fysiska forändringar avspeglar sig även i resultaten av hur permeabilite
ten påverkas av fiysnings- och tiningscykler. I Tabell 4.7 redovisas den relativa änd
ringen av den hydrauliska konduktiviteten (definierad som kvoten mellan initiell och 
slutlig permeabilitet). De största relativa än(iringarna uppkom för jord som frystes vid 
den maximala vattenbmdningskapaciteten, vilka hade ett betydligt större vatteninnehåll 

än motsvarande vid trycket 50 kPa. 

I tabellen kan man se att permeabiliteten efter frysriing och tining i detta fall var betydligt 
lägre än den motsvarande för ofrusen jord. Förklaringen till detta måste vara att de jord
klumpar som användes sönderdelades under försöket och därmed erhölls en kompaktare 
jord, vilket innebar minskande permeabilitet. 
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Tabell 4.7 Relativ ändring av permeabiliteten efter 15 frysnings- och tiningscykler 
(kvoten initial till slutlig), efter Benoit och Bornstein (1970). 

Vattentryck 
Maximal vatten- Trycket 50 kPa 
bindande kapacitet 

Frvstemperatur, °C Frvstemperatur, °C 

Aggregatstorlek (mm) -18 -4 -18 -4 Medelvärde 

0-2.0 8.14 9.40 1.11 1.18 4.96 

2.0-4.8 289.87 170.91 4.92 15.56 120.32 

4.8-19.1 177.83 21.50 6.62 16.51 55.62 

Medelvärde: 166.14 65.50 4.80 13.60 62.51 

DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

Enligt Benoit och Bornstein har man vid frysning och tining att räkna med att: 
"Effekterna av istillväxt och fiysnings- och tiningsfenomen leder både till långtids- och 

korttidseffekter på dräneringsegenskaperna". 
Bland korttidseffekterna märks speciellt det faktum att frysning orsakar en ändring av 
vattnets rörlighet och påverkar även den mängd vatten som finns tillgänglig att flyttas. 
Storleken av de effekter som säsongsbunden frysning och tining har på dräneringsegen
skaperna bör, enligt författarna, vara en funktion av bland annat vattenkvot och 
vattentryck vid frysning, vattnets rörelsehastighet, jordens textur och struktur samt tem
peratur vid frysning. De långtidseffekter som kan uppkomma på grund av frysning och 
tining och som påverkar en jords dräneringsegenskaper är identiska med de effekter som 

uppkom enligt den tredje forsöksserien i denna undersökning. Författarna avslutar sin 
artikel med att konstatera att resultaten från dessa försök 
"..visar att frysning och tining tenderar att bryta ned större jordaggregat och att minska 
den hydrauliska konduktiviteten. Rent generellt ökar storleken av struktursammanbrotten 
med ökad vattenkvot vid frysning, med ökad aggregatstorlek och med minskande frys-
temperatur. Således påverkar frysning och tining jordmaterial så att dräneringsproble

men ökar i väl fuktade jordar." 

KOMMENTARER: Denna artikel saknar en hel del detaljer för att det ska gå att förstå 

hur försöken exakt har utförts och därmed att dra relevanta slutsatser. Två tydliga resul

tat är emellertid dels att en stor mängd vatten ackumuleras och växer till islinser i dylika 

jordmaterial då de fryser och dels att permeabiliteten påverkas så att den minskar kraf

tigt då jordprovet utsätts för fiysnings- och tiningscykler. Detta resultat förklaras 

sannolikt av att de jordaggregat som användes i undersökningen. Sådana jordklumpar 
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faller lätt sonder då de fuktas och bryts sönder ännu mer då de utsätts för frysning och 

tining. Därför är det logiskt att permeabiliteten minskar. Detta förklarar också de 

extremt låga skrymdensiteter som redovisas i Tabell 4.2. För att överhuvudtaget kunna 

erhålla så låga värden (mindre än 1.0 t/m3) måste porerna mellan jordklumparna vara 

mycket stora. Med anledning av att dessa resultat baseras på användning av sådana 

jordklumpar är resultaten därför endast tillämpbara då liknande jordklumpar används. 

Det vill säga att det inte går att jämföra dessa resultat med resultat man får om en 

naturfuktig jord utsätts för samma behandling. 
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"Physical Processes During Freeze-thaw Cycles in Claey Silts", J.-M. Konrad* (1989) 
Cold Regions Science and Technology 

I denna artikel koncentreras innehållet till de effekter som uppkommer vid frysning och 
tining av en vattenmättad lerig silt med högt vatteriinnehåll, en så kallad "slurry". Spe
ciellt intressant var att undersöka om och i så fall hur strukturen i en sådan jord påverkas 
av dessa betingelser. Försök utfördes vid olika konsolideringsgrader genom permeabili-
tetsbestämningar i endimensionella frysnings- och tiningsförsök. 

JORDMATERIAL OCH FÖRSÖKSPROCEDUR 

En starkt tjälfarlig lerig silt användes vid försöket. I Tabell 4.8 redovisas jordens karak
täristiska. 

Tabell 4.8 Karaktäristiska för lerig silt, efter Konrad (1989). 

Material w L (%) w p (%) p s (ton/m3) Lerhalt(%) 

lerig silt 28 15 2.78 26 

En jordblandning med vattenkvoten av ca 45% konsoliderades till olika konsoliderings
grad i en triaxialapparat och efter denna primärkonsolidering sänktes spänningen och 
proven fick stabiliseras vid vertikala spänningen 50 kPa. Konsolideringsgraden variera
des under försöket, vilket med andra ord innebär att det initiella portalet var olika i pro
ven. 
Den utrustning som användes till frysning omnämns inte, men Konrad refererar till 
Penner (1986) som använde samma utmstning med framgång. Frysförhållandena var lik
artade i alla delprov och genomfördes så att temperaturen i frysutrastiiingen sänktes så att 
temperatuirnmskningen mellan den varma respektive kalla temperaturplattan var 

-0.69°C/dag under den relativt konstanta temperaturgradienten 0.34± 0.02°C/cm. Dessa 
förhållanden gav en ganska konstant temperaturmmskning av "frusna mellanzonen" (the 
frozen fringe) med ca 0.43°C/dag. Jordprov frystes från botten och uppåt med fri tillgång 
till vatten vid provets övre del. Vid slutet av den sista frysnings-, tinings- och konsoli
deringscykeln, bestämdes permeabiliteten i en triaxialcell. Detta utfördes både på enbart 
konsoliderad jord och jord som frusit och tinat för varje delprov. 
Försöksuppställningen sattes upp i syftet att undersöka effekterna av omväxlande frys

ning och tining på en lerig silts karaktäristika vid fyra olika konsolideringsgrader (OCR): 
1 (normalkonsoliderad), 2, 4 och 8. Ett fullständigt försök på varje delprov bestod av tre 

till fyra cykler av frysning, tining och omkonsolidering vid 50 kPa. Vid den första cykeln 

* University of Waterloo, Kanada 
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frystes proven till ungefär halva initiella provhöjden. Den andra fryscykeln repeterades 
så att samma tjäldjup uppnåddes i provet, eller till ett större djup för att på så sätt skapa 
zoner inom samma jordprov med olika fiysnings- och tiningshistoria. I den sista cykeln 
tilläts tjälfronten att penetrera så djupt att den del av jorden som aldrig tidigare varit fru
sen frös. 

RESULTAT/DISKUSSION 

Författaren redovisar en mängd resultat i diagram i vilka temperaturen presenteras som 
funktion av antalet fryscykler eller med segretionspotentialen (SP) som funktion av tiden. 

Detta lämnas dock i det följande och innehållet koncentreras på resultaten från bestäm
ning av permeabilitet. 

Permeabilitet 
Konrad hänvisar till en tidigare undersökning, utförd på samma jordmaterial och med 
användning av samma laboratorieutrastning som i den refererade undersökningen, och 
där fann man att SP ökade med minskande portal då alla andra faktorer hölls konstanta. 

Man påvisade även att lägre initiella portal gav högre andel ofruset vatten i proven, vilket 
påverkar jordens tjälfarlighet. 
Eftersom fiysnings- och tiningscykler minskar SP är det postulerat av författaren att det 
effektiva portalet i den tinade återkonsoliderade jorden ökar även fast om det totala por
talet minskar något enligt försöksresultaten. Den vertikala permeabiliteten i ett tinat jord
prov ökade signifikant i samtliga fall efter frysnings- och tiningscykler, se Figur 4.6. 
Detta bekräftar därmed den ökning av det effektiva portalet i en jord som utsatts för 
fiysning och tining. 

WATER CONTENT , % dry weight 

Figur 4.6 Permeabilitet för tinad respektive ofrusen jord, efter Konrad (1989). 
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Storleken på ökningen av den hydrauliska konduktiviteten redovisas i Figur 4.7. 

I— o 
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Figur 4.7 Kvoten mellan permeabilitet för tinad respektive ofrusen jord, efter Konrad 

(1989). 

Resultaten visar att peimeabilitetsökningen blir större vid högre konsolideringsgrad än 
vid en lägre, eller uttryckt med andra ord så ökar permeabiliteten med minskande portal i 
den initiellt ofrusna jorden det vill säga med ökad täthet. Från röntgenfotografier identi
fierades inget som tydde på att vertikala sprickor uppkom i något av jordproven vid 
frysning. Enligt Konrad: 
"Den ökade permeabiliteten i tinat tillstånd för leriga siltprov tyder på att strukturom

vandlingar uppkommer vid frysning. 

Eftersom vattnet i porerna vid frysning volymökar med 9% påverkar detta stnikturen ge
nom att "istryckskrafter" verkar mot jordskelettet. En del av detta expansionstryck tar sig 
uttryck i form av tjällyftning av jorden i den riktning där minst motstånd finns, normalt 
vertikalt, och en del till att påverka stabilitet och porer i jorden. Det är således logiskt att 
tro att strukturomvandlingar uppkommer vid tjälfronten där isbildningen sker. 
Från resultat med användning av segretionspotentialen visar författaren att strukturom

vandlingar i en frusen jord inte sker i "frozen fringe", där den senast utbildade och där
med den varmaste islinsen finns. Dessa strulourförändringar uppträder istället vid en 
temperatur som är lägre än temperaturen i den varmaste islinsen, och som således är be
lägen något högre upp än den nyaste islinsen. 

I Figur 4.8 redovisar Konrad ett schematiskt diagram av idealiserade jordpartiklar och 

deras fördelning för fallet lerig silt, med syftet att försöka förklara vilka fenomen som 

påverkar strukturomvandlingen vid frysning och tining. De grövsta siltkornen avgör jor-
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dens packningsegenskaper och fördelningen av makroporerna, medan de minsta siltpar-
tiklarna och lermineralen styr rnitooporfördelningen i jordskelettet och kompressions
egenskaperna. 

A C 
Figur 4.8 Schematiskt diagram över mikrostruktur i lerig silt vid olika stadier av 

frysning, efter Konrad (1989). 

När vatten fryser till is vid tjälfronten, upptar isen en allt större volymandel av makropo
rerna allt eftersom temperaturen sjunker. Detta sker dock till en början utan att den be-
finfliga jordstnikturen störs. Som visas i Figur 4.8B består andelen ofruset vatten i ett 
visst skede av porvinkelvatten och vatten i mikroporema. Andelen ofruset vatten är en 
funktion av temperatur- och tryckförhållandena. Det ofrusna vattnet i mikroporema be
står av fritt- och bundet vatten (adsorberade vattenfilmer runt lermineralen), detta visas i 
ett förstorat perspektiv i Figur 4.9. 

Ett successivt ökande tjäldjup orsakar en kontinuerlig temperaturmmskning på ett visst 

djup i en jord och tjälfronten rör sig således nedåt. I samband med detta växer eventuellt 
en ny islins till. Om tjäldjupet fortsätter att öka kommer temperaturen att minska i jorden 
mellan den nybildade islinsen och den näst nyaste. Därmed ökar andelen av is i porerna, 
se Figur 4.8C. I Figur 4.9B illustreras att isen i makroporerna penetrerar djupare in i 
mikrosystemet allt eftersom temperaturen sjunker. Därmed minskar andelen fritt vatten 
successivt. Temperatur- och tryckförhållandena möjliggör att mikroporerna helt fylls med 
is och därmed reduceras tjockleken av de adsorberade vattenfilmema runt lermineralen. 
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NO ICE IN MICROPORES 
I C E IN MICROPORES 

NO F R E E Z I N G IN 
MICROPORES 

T > T s 

P A R T I C L E REAR ANG EMENT 
DUE TO CONFINED 
FREEZING IN MICROPORES 

A B 

Figur 4.9 Uppskalad detalj av en mikropor i lerig silt, se detalj A i Figur 4.8, efter 
Konrad (1989). 

Den volymökning på 9% som uppkommer då denna extra mängd ofruset vatten fryser 
orsakar srxukniromvandlingar i både makro- och mikroporerna. Efter tining kan inte de 
minsta partiklarna röra sig tillbaka till sitt ursprungliga läge, vilket leder till att perma
nenta förändringar uppkommer och således förändras porstorleksfördelningens karaktä
ristiska. Efter ett tillräckligt antal fiysnings- och tiningsförlopp har portalet stabiliserat 
sig, det vill säga uppnått ett jämviktstillstånd så att inga större strukturomvandlingar 
kommer att uppstå i porsystemet vid fortsatt fiysning och tining. 

SLUTSATSER 

Frysning och tining orsakar signifikanta förändringar av strulrturen i en lerig silt som 
konsoliderats till olika konsolideringsgrader. 
För varje frysmngs- och tiningscykel ökar det effektiva portalet (för det antal cykler som 
jorden i denna studie utsattes för). Författaren sammanfattar penneabilitetsökningarna: 
"I samtliga fall ökade permeabiliteten i den tinade jorden med en faktor av 2-10 gånger. 

Ökningarna var störst vid de högsta konsolideringsgraderna". 

Tollmingen av resultaten visar även att strukturförändringar uppkommer i den frusna 
delen av den leriga silten vid temperaturer lägre än de vid den varmaste islinsen, det vill 
säga i en zon något ovanför noUisotermen. Dessa temperaturer vid vilka strukturpåverkan 

kunde konstateras var beroende av värdena på OCR och var -0.40 respektive -0.57°C för 
OCR 1 och 4. Resultaten visar dessutom att det inte uppkommer några strukturföränd
ringar i "frozen fringe". 
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"Effect of Freezing and Thawing on the Permeability and Structure of Soils", E.J. 
Chamberlain* och A.J. Gow* (1979) 
Engineering Geology 

Denna undersölming genomfördes i syftet att fastställa hur frysning och tining påverkar 
strukturen och den vertikala permeabiliteten i fyra finkorniga jordar. Undersökningen 
utfördes som ett laboratorieförsök då jord utsattes för olika effelctivspänrirngsvillkor. 

MATERIAL 

Fyra finkorniga jordar (tre leror och en silt) ingick i studien. I Tabell 4.9 redovisas mate
rialens karaktäristika. 

Tabell 4.9 Jordmaterialens karaktäristika, efter Chamberlain och Gow (1979). 

Respektive material blandades till en form av slurry genom att torkad jord och destillerat 
vatten blandades till en vattenkvot som var dubbelt så stor som flytgränsen. Jord- och 
vattenblandningen fick därefter konsolidera vid trycket ca 95 kPa (710 mm Hg) i minst 
fyra timmar innan försöket. 

UTRUSTNING 

Försöksutrastrtingen bestod av en teflonbeklädd plexiglascylinder med inre diametern 
63.5 mm och yttre diametern 152.4 mm, sannolikt har isoleringens tjocklek räknats in i 
den yttre diametern. Jordprovet omgavs av en fast underdel och en rörlig pistong som 
båda var försedda med rostfria dräneringsfilter för att underlätta dränering och vattenin
tag under försöket. Dränermgsledningen var sammankopplad med en burett och en por-
trycksmätare, medan pistongen var kopplad till en tryckkammare, vilket gjorde det möj
ligt att genomföra permeabilitetsförsök med fallande tryckhöjd. En vätska med konstant 
negativ temperatur cirkulerades runt jordprovet vid frysning. Tjäldjupet och temperatur

gradienten mättes med temperaturgivare vid bottenplattan och vid pistongen. 
Den vattenrika jordblandningen hälldes i provcylindern varefter pistongen pressades mot 

jorden så att innesluten luft kunde ledas bort. Last påfördes stegvis genom en fördubbling 

Material w L (%) W P ( % ) W S ( % ) p s (ton/m3) gp (%) 

Ellsworth-lera 
Morin-lera 
CRREL-lera 
Hanover-silt 

45 25 14 2.66 3.2 
26 19 18 2.76 0.9 
28 23 23 2.77 0.4 
25 — 24 2.79 1.2 

* U.S. Army Cold Regions Research and Engineering Laboratory, Hanover, USA 
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för varje laststeg. Jordproven frystes endimensionellt från botten och uppåt under fr i t i l l
gång till vatten i provets övre del. Oftast användes tjäldjupshastigheten 5 mnVtim och 
temperaturgradienten 0.3°C/mm. De vattenmättade och konsoliderade proven frystes 
nedifrån för att minimera risken för fastfrysning mellan provet och teflonbeläggningen. 
När proven frusit fullständigt tilläts de tina okontrollerat vid +22°C under fri tillgång till 
vatten i båda ändar. Frysnings- och tiningscykler upprepades till dess att ringa eller ingen 
ytterligare ändring av portalet eller permeabiliteten uppkom. 

En del av artikeln ägnar författarna åt att studera milaostriikturen i den frusna jorden ge
nom mikroskopiska observationer av tunna jordskikt. Både vertikala och horisontella 
skikt studerades för att erhålla information om hur sprickor uppkommer i jorden vinkel
rätt mot och parallellt med frysriloTiingen. 

RESULTAT 

Prov från de fyra jordarna frystes och tinades vid tre olika effektivspänningar i intervallet 
1.7 till 140 kPa. I samtliga fall orsakade frysning och tining en minskning av portalet, det 
vill säga en reell överkonsolidering. Minskningen av portalet var störst för prov med 
högst plasticitetsgräns. Enligt författarna: 
"Eftersom proven blev överkonsoliderade av frysnings- och tiningscykler skulle man 

kunna tro att permeabiliteten skulle minska. Detta var emellertid inte fallet för någon av 
jordarna i undersökningen. Faktum är att samtliga jordar uppvisade en avsevärt högre 
permeabilitet efter frysning och tining"'. 
I Figur 4.10 visas ett exempel på resultat från detta genom att permeabiliteten presente
ras som funktion av portalet för Hanover-silt. 
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Figur 4.10 Effekter av frysning och tining på permeabiliteten vid olika effektiv
spänningar för Hanover-silt, efter Chamberlain och Gow (1979). 
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I Figur 4.11 visas storleken av de permeabilitetsökningar som erhölls för samtliga jord
material i undersökningen. 
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Figur 4.11 Kvoten mellan tinad och ofrusen permeabilitet för de fyra jordarna som 
funktion av effelorvspänning, efter Chamberlain och Gow (1979). 

Ur figuren kan man se att permeabiliteten i tinad jord är betydligt större för de lägsta 
effektivspänningarna (1.7 och 19.2 kPa) än vid motsvarande högsta effektivspänningar. 
Vid den högsta effektivspänningen (140 kPa) erhölls dock relativt sett lägre permeabili-
tetskvoter, vilket tyder på att höga effektivspämiingar motverkar den uppluckring och 
struläiupåverkan som normalt uppkommer vid frysning och tining vid låga effektivspän
ningar. 

Tunna sektioner 

I samtliga jordprov som utsattes för fiysning observerades det vid de mikroskopiska stu
dierna att horisontella islinser uppkom, och att dessa var lokaliserade vinkelrätt mot 
frysriktningen. Dessutom fann man att vertikala isfyllda krympsprickor uppkom i två le
ror (Morin och Ellsworth lera). Dessa krympsprickor var sammanbundna och bildade ett 
distinkt polygon format mönster i horisontalrilrtningen. I vertikala sektioner gav dessa 
polygona sprickor sig i uttryck i form av vertikala isfyllda sprickor. 

DISKUSSION 

Författarna presenterar en modell, vilken till viss del förklarar de fysikaliska fenomen i 
form av stiukturomvandlingar och uppkomst av sprickor som uppträder till följd av frys
ning och tining i jord. Enligt dem har Nixon och Morgenstern (1973) förklarat dessa fe

nomen i termer av effektivspämiingar enligt följande. I Figur 4.12 illustreras i ett dia-
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gram med portal (e) som funktion av effektivspänning (o ' ) hur frysriings- och tinings-
processen i jord påverkar spämiingstillståndet genom att olika spänningsvägar illustreras. 
En ler- och vattenblandning ("slurry") konsolideras dränerat till punkt (a) på normala 
kompressionslinjen (NCL). Därefter fryser provet under fri tillgång till vatten och ge
nomgår en nettoökning av portalet till punkt (b). Detta sker dels som följd av vattnets 
expansion vid fasövergången till is och dels till följd av att vatten sugs in i provet. Under 
frysförloppet utvecklas stora negativa portryck i jorden vid fiysfronten och dessa bidrar 
till en ölating av effeloivspänningen i området alldeles nedanför tjälfronten. Diskreta 
islinser bildas allt eftersom fiysfronten förflyttas nedåt, och de av is inneslutna lerbanden 
överkonsolideras till punkt (b') . Vid tining följer effeloivspänningsvägen (b 1 -c) inom de 
diskreta banden av lera. Slutpunkten blir punkt (c). Där är portrycken i jämvikt med 
pålagd belastning och materialet har genomgått en nettominskning av portalet från punkt 

(a) till punkt (c). 

yirqin Compression Curve 

\ 

[Total stress curve during freezing 
and thawing for the bulk sample 

Effective stress curve during freezing 

and rhowing within discrete clay layers 

a b and b 

Log Total Stress <Jor Effective Stress O" 

Figur 4.12 Teoretisk beskrivning av konsolidering vid frysning och tining, efter 

Chamberlain och Gow (1979). 

På grund av de höga portryck som genereras under frysning uppkommer ibland vertikala 

krympsprickor (mycket liknande torksprickor) som beskrivits ovan. Den ökade permea
biliteten i tinat tillstånd är sannolikt orsakat av det betydligt lägre sfrömningsmotståndet 
längs sprickorna. Det skall påpekas att högre permeabilitet även uppkom i "CRREL-
leran" och "Hannover-silten", vilka dock inte uppvisade synliga vertikala sprickor efter 
fiysning. Detta leder författarna till att tio att andra faktorer än endast krympsprickor 
bidrar till den ökande permeabiliteten efter frysning och tining. Sannolikt bör skillnader i 
partikelstorlek och konrfördelning beaktas, se Figur 4.13 i vilken två idealiserade fall 

presenteras. 

68 



KAP. 4 LITTERATURÖVERSIKT 

A 

B 
Figur 4.13 Schematiskt diagram för idealiserade typer av partikelorientering för (A) 

lerig silt och (B) siltig lera, efter Chamberlain och Gow (1979). 

I det första fallet styr de grövre sand- eller siltkornen packningsresultatet och lerpartik-

larna är fria att röra sig i porerna. Lerpartiklarna är arrangerade i stackar med en flocku-
lerad orientering. I detta skede styr de grövre partiklarna kompressionsegenskaperna 
medan de finaste partiklarna avgör permeabiliteten. Efter frysning och tining uppkommer 
en måttlig eller ingen ändring av portalet. Eftersom lerstackama helt eller delvis kollapsat 
till en mer dispergerad och kompaktare struktur efter frysning är mindre utrymme i 
porerna nu fyllda med lera och andelen till lermineral bundet vatten ökar, liksom perme

abiliteten. 
En annan möjlig partikelfördelning och sanimansättning visas i Figur 4.13B. I detta fall 
är inte sand- och siltfraktionema i direkt kontakt utan omges av en flockulerad lermassa, 
och då bestämmer lerpartiklarna både jordens kompressions- och permeabilitetsegen-
skaper. Fiysning och tining orsakar i en sådan jord en reduktion av portalet eftersom ler-
partikelaggregaten bryts ned och omorienteras till en mer dispergerad struktur. Perme
abiliteten ökar på grund av de krympsprickor som formas vid frysning. 
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Avslutningsvis visar författarna att både portal/ effektivspämiings- och portal/ permea-
bilitetskurvorna för ofruset respektive tinat tillstånd konvergerar vid krympgränsportalet 
för både Ellsworth- och Morin-lera. Detta indikerar att krympgränsportalet är det värde 
under vilket inga ändringar av portalet eller av permeabiliteten kan uppstå till följd av 
frysning och tining. 

SLUTSATSER 

Frysning och tining orsakar signifikanta strukmrändringar i konsoliderade lerprover vid 
höga vattenkvoter. Detta medför stora ölaiingar av den vertikala permeabiliteten. 
Ökningen var störst för jordar med högst plasticitetsindex och dessutom var, generellt 
uttryckt, öloiingen mindre vid de största pålagda spänningarna. För jordar med lera som 
dominerande fraktion ökar permeabiliteten i huvudsak på grund av uppkomsten av verti
kala krympsprickor. För grövre jordar i vilka sand- och siltkornen avgör deformations
egenskaperna är permeabilitetsökningen sannolikt orsakad av en mmskning av volymen 
för de finaste partiklarna i pomtrymmet. 

KOMMENTARER: Detta är en intressant artikel, men eftersom den handlar om extremt 

finkorniga jordmaterial är resultaten inte tillämpbara direkt. Några viktiga detaljer är 
dock bra att hålla i minnet. Om det finns mycket finjord i en jord kan väsentliga verti
kala sprickor uppkomma vidfrysning. Dessutom förefaller plasticitetsgränsen och 
krympgränsportalet vara viktiga parametrar för vilka effekter som kan förväntas upp

komma vid frysning och tining. Huruvida dessa påverkar exempelvis en morän, med 
större fraktioner, är emellertid oklart. 
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"Effect of Freeze Thaw Cycles on the Permeability and Macrostructure of Soils", 
E. Chamberlain*, I . Iskandar* och S.E. Hunsickert* (1990) 
Proceedings Frozen Soil Impacts on Agricultural, Range and Forest Lands 

Syftet med denna undersökning var att klarlägga effekterna av frysnings- och tinings
cykler på permeabiliteten och strulcturen i packade lerjordar som använts in-situ som 
täckskikt (barriärmaterial) för kontaminerade högriskabla restprodukter. 

Den försöksapparatur man använde var av samma typ som den konsolidometer som be
skrivits tidigare, se Chamberlain och Gow (1979). 
Fem jordmaterial användes i undersökningen och deras karaktäristiska redovisas i Tabell 
4.10. 

Tabell 4.10 Geotekniska data för de fem använda lermaterialen, efter Chamberlain 
m f l (1990). 

Material w L (%) w p P/o) w s (%) go (%) ps (t/m3) w o p t (%) PD1"2" (t/1 
Fort Edwards 65 28 18 2.80 25.0 1.61 
Green River 24 14 12.6 0.48 2.69 13.0 1.90 
Durago 38 14 11.2 <0.01 2.70 15.9 1.79 
Slick Rock 30 15 10.0 0.37 2.76 14.8 1.83 
Rifle 36 14 9.5 0.19 2.71 14.0 1.82 

Ett av jordmaterialen (Fort Edwards) hade redan då artikehi skrevs använts som täckjord 
för riskavfall vid en deponi nära Fort Edwards, New York. De andra fyra jordarna hade 
använts som tätläger för uranprodukter i ett projekt utfört av UMTRA (Uranium Mill 
Tailings Remedial Action) i syftet att verka som barriärmaterial för utsläpp av radongas. 
En jord (Fort Edwards) packades med hjälp av "Harvard miniature compactor" i en för
söksserie medan man i en annan serie konsoliderade provet vid hög vattenkvot i en kon
solidometer. De fyra andra jordarna packades endast in. Packning utfördes med "Harvard 
miniature compactor" som har en bottenyta med diametern 12.7 mm. Höjden av varje 
prov var 25 mm och diametern 62.5 mm. Jordarna packades in i två lager med 40-50 
nedslag per lager. 

PERMEABILITET 

Permeabihtetsförsök utfördes både enligt principen med fallande och konstant tryckhöjd. 
Testning skedde dels innan frysning och dels efter ett antal genomförda fiysnings- och 
tiningscykler. Den yttre vattengradienten var initellt 60 cm vattenpelare i försöket som 

* U.S. Army Cold Regions Research and Engineering Laboratory, Hanover, USA 
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utfördes med fallande tryckhöjd medan det vid försöket med den konstanta tryckhöjden 
fanns ett tryck motsvarande 1 cm vattenpelare ovanför provet. På grund av problem vid 
vattenmättningen lät man vatten strömma genom provet till dess att inflödet var lika stort 
som utflödet. När så var fallet utfördes permeabilitetsbestämningar efter frysning och 
tining antingen efter tiden 400 minuter eller då 6 ml vatten perkolerat genom provet. 

FRYSNINGS- OCH TININGSCYKLER 

Proven frystes nedifrån och uppåt med fr i tillgång till vatten på provets ovansida. En 

överlast på 14 kPa verkade på de packade provens överyta, för att simulera ett överlast 
motsvarande trycket av 0.6 m jord. Frysning av proven utfördes normalt med en fryshas-
tighet på 8 cm/dag och med temperaturgradienten 0.022°C/m. De valda temperaturerna 
styrdes automatiskt och hölls konstanta i tio timmar. Vid tining bibehölls provets undre 
del vid negativa temperaturer, medan den övre delen tilläts tina under två timmar. Med 
detta arbetssätt kunde man således genomföra två fullständiga frysnings- och tiningscyk
ler varje dygn. Totalt genomfördes 15 fullständiga cykler på UMTRA-jordarna, medan 
Fort Edwards-jorden endast belastades med sex cykler då proven var packade respektive 
tre cykler då proven var konsoliderade. Innan permeabiliteten bestämdes ökades jord
temperaturen till motsvarande rumstemperatur. Efter det sista permeabilitetsförsöket 
frystes jorden en sista gång. Syftet med detta var dels att bestämma den slutliga vatten
kvoten och skrymdensiteten och dels för att prov skulle tas till analyser enligt principen 
med tunna skikt. 

RESULTAT 

I de packade proven bestående av Fort Edwards-jord kunde inga förändringar av permea
biliteten påvisas till följd av frysning och tining. I de konsoliderade proven av denna typ 
noterades emellertid en väsentlig ökning av permeabiliteten till följd av frysning och 
tining, se Figur 4.14. 

Anledningen till resultatskillnaden mellan packade och konsoliderade prov är oklar. 
Som kan utläsas ur figuren erhölls peimeabilitetsökningar på ca 100 gånger vid jämför
bart portal (ca 1.2). I de fall då permeabiliteten bestämdes vid en initial vattenkvot något 
mindre än flytgränsen erhölls mycket höga värden. Betydligt mindre ökningar observera
des då den initiella vattenkvoten, innan frysning, var lika med plasticitetsgränsen. 

I Figur 4.15 har författarna sammanställt förhållandet mellan permeabilitet och antalet 

frysnings- och tiningscykler för jordarna i UMTRA-projektet. Liksom det i Figur 4.14 

redovisade uppkommer en tydlig permeabilitetsökning även i detta fall då antalet full

ständiga cykler ökar. 
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Void Ratio 

Figur 4.14 Permeabilitet som funktion av portal för tinad och ofrusen konsoliderad Fort 
Edwards-jord. (Index si, pl och 11 korresponderar mot krymp-, plasticitets-

respektive flytgräns), efter Chamberlain m f l (1990). 

Figur 4.15 Sammanställning av permeabihtet i tinad jord för de fyra packade UMTRA-
jordarna, efter Chamberlain m f l (1990). 

Enligt författarna var den initiella permeabiliteten i samtliga fall ca 1-10"8 cm/s eller 

mindre. 
"Permeabiliteten i Rifle-jorden ökade till ungefär 4-10'6 cm/s, vilket motsvarar en nära 

300-faldig ökning efter nio frysnings- och tiningscykler. Permeabiliteten i de andra tre 
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jordarna ökade med en faktor mellan 30 och 50.1 samtliga fall var ökningen av permea
biliteten störst vid de första cyklerna, och det mesta av förändringarna uppkom inom nio 
cyklef\ 

Resultat från analysen av tunna jordskikt visade att strulcturomvandlingar uppkommer i 
dessa jordar vid frysning och tining. Detta konstaterades genom att både horisontala och 
vertikala isfyllda sprickor var synbara i två av jordarna (Fort Edwards och Durango). Re
sultat från användning av scanningmikroskop visar även att prov bestående av Fort 
Edwards-jord uppvisade stora rnilcrostrulcturella förändringar före respektive efter frys-
ning jämfört med motsvarande ofrusna jord. 
"Stora porer uppträder där det innan var relativt homogen struktur. De makroskopiska 
sprickorna och de mikroskopiska porerna som skapas av frysning skapar banor med 

minskat strömningsmotstånd för vatten och initierar således en ökning av permeabilite
ten". 

En annan förklaring till de stora permeabilitetsökriingarna förklarar författarna med att 
vattenmättnadsgraden efter initiell inpackning var ca 65-90% och den ökade till 96-98% 
efter frysning och tining. Något som gjorde att den vattenförande andelen i porsystemet 
ökade betydligt. Därför kan enbart inverkan av denna effekt sannolikt bidra till den vä
sentligaste delen av permeabilitetsökningen. En viktig skillnad i permeabiliteten mellan 
värdena redovisade i Figur 4.14 och 4.15 förklaras av att den initiella vattenkvoten för 
Fort Edwards-jorden alltid var mindre än plasticitetsgränsen, medan motsvarande 

vatteninnehåll i UMTRA-jordarna svarade mot en vattenkvot väl över w p. Tidigare 
forskning, egen referens av författarna, har påvisat att plasticitetsgränsen är den vatten
kvot som vattenmättade prov har som gräns och under vilken liten ändring uppkommer 
av de geotekniska parametrarna till följd av frysning och tining. Lerbarriärer som an
vänds för att täcka en deponi etc måste packas till höga densiteter vilka har vattenkvoter i 
vattenmättat tillstånd som är lägre än plasticitetsgränsen. 
Avslutningsvis uttrycker författarna behovet av att fler undersökningar utförs innan man, 
med gott samvete, kan använda så kallade lerliners som barriärer för att stänga in avfall i 

områden med säsongsbunden tjäle. Undersökningarna bör drivas inom följande teman: 

1. Följa upp vattenkvotsförändring och makrostralrturella förändringar efter 

frysriing och tining. 
2. Undersöka effekter av olika fryshastigheter. 
3. Effekter av frysning och tuiing på icke vattenmättad jords permeabilitet. 
4. Modifiera effekterna av frysning och tining med jordstabiliserare. 
5. PemeabilitetsfÖrändringar (läloiing) med tiden. 
6. Betydelse av vattnets sammansättning for permeabiliteten. 

7. Korrelation mellan laboratorieförsök och anläggningar i större skala. 
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"Effect of Freeze-thaw Activity on Water Retention, Hydraulic Conductivity, Density 
and Surface Strength of Two Soils Frozen at High Water Content', G.R. Benoit* och 
W.B. Voorhees* (1990) 
Proceedings Frozen Soil Impacts on Agricultural, Range and Forest Lands 

Enligt författarna har lite arbete utförts som handlar om att kvantifiera samverkanseffek
ter för densiteter kopplat till tjälning även om uppfattningen idag är att tjälning generellt 
förbättrar (ökar) densitets- och vattenkvotskaraktäristikan för en packad jord med högt 
vatteriinnehåll. Författarna skriver: 
"Vårt syfte med denna undersökning är att visa hur cyklisk frysning och tining av jord 
påverkar skrymdensiteten, jordaggregatens storlek och fördelning, vattenkvoten och 
permeabiliteten för ett antal olika jordmaterial med olika initiell densitet, aggregatstor

lek och genom ett varierat antal av frysnings- och tiningscyklef\ 

PROCEDUR 

Två jordmaterial, Barnes-lera och FJamerly-lera från Morris, Minneapolis, torrsiktades i 
tre olika fraktionsgrupper bestående av torra lerklumpar i intervallen 0-0.5, 1-3 och 5-12 
mm. Ett slumpmässigt urval av delprov från respektive fraktionsgrupp packades med en 
hydraulisk press in i plastcylindrar, med diametern respektive höjden 76 mm. Packningen 
skedde till densiteterna 1.0, 1.2, 1.4 och 1.6 ton/m3. Fem identiska prov ur samma frak
tionsgrupp och med samma skrymdensitet preparerades. Proven vattenmättades uppifrån 
genom att vatten fick verka i minst 48 timmar och därefter fick jorden dränera vid atmos-
färstiyck i 24 timmar. Därefter utfördes ett konventionellt permeabihtetsförsök med ver
tikalt vattenflöde och konstant tryckhöjd för bestämning av den initiella permeabiliteten 

efter mpackning. Efter detta placerades provet i en cell som var isolerad runt om och i 
botten, vilket gjorde att jorden enbart frös från ovansidan. Detta motsvarar förhållandena 
i fält under endimensionella förhållanden (1-D) då frysning sker. Jorden utsattes för 1, 5 
eller 10 fiysnings- och tiningscykler och efter detta vattenmättades provet på nytt och 
fick dränera varpå de slutliga värdena på vattenkvot, permeabilitet i vattenmättat till
stånd, skrymdensitet och dessutom hållfastheten bestämd med konförsök i provets över
yta bestämdes. Uppmätta data omarbetades så att de i artikeln uttrycks som den relativa 
ändring som uppkom mellan de initiella värdena bestämda på ofrusen jord och mot
svarande bestämd på tinad jord (slutligt värde/initialt värde). Således uttrycker värden 

större än 1 en ökning av den uppmätta storheten och motsvarande mindre än 1 en 
mmslming. 

* North Central Soil Conservation Research Laboratory, Morris, USA 
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RESULTAT 

Resultaten i artikeln redovisas som den relativa skillnaden, det vill säga kvoten mellan 
värden bestämda i slutligt tinat tillstånd och de initiella värdena för ofrusen jord. Resulta
tet presenteras för skrymdensitet (Ap), vattenkvot (Aw) och permeabilitet (Ak) efter de 1, 
5 respektive 10 frysnings- och tiningscyklerna. Enligt författarna: 
"En granskning av försöksresultaten visar att de största ändringarna av relativt värde 

uppkom efter den första fryscykeln. Ytterligare förändring uppkom vid successivt ökat 

antal cykler men dessa var relativt sett mindre". 
I artikeln redovisar Benoit och Voorhees bara resultatet efter tio frysnings- och tinings
cykler, vilket även visas i Tabell 4.11. 

Tabell 4.11 Relativ ändring och initiella värden på skrymdensitet (Ap), vattenkvot (Aw) 
och permeabilitet (Ak) för olika fraktionsgrupper. Den relativa ändringen är 
definierad som kvoten mellan värdena uppnådda efter tio fullständiga 
cykler och motsvarande på ofrusen jord, efter Benoit och Voorhees (1990). 

Barnes-lera Hamerly-lera 

Fraktionsgrupp < 0.5 mm 
pinitiai 1 0 4 U 4 1 0 9 U 2 

Ap 1.00 0.98 1.05 1.03 
Aw 0.75 0.81 0.90 0.77 
Ak 0.62 2.11 3.26 9.79 
Fraktionsgrupp 1-3 mm 
pinitiai 0 9 7 L 1 3 L 1 0 1 5 0 

Ap 1.13 1.16 1.04 0.86 
Aw 0.93 0.74 0.84 0.83 
Ak 0.16 0.60 24.6 0.00 

Fraktionsgrupp 5-12 mm 
pinitiai 0.89 0.99 1.18 1.20 0.94 1.07 1.29 1.36 

Ap 1.00 1.32 1.02 1.03 1.31 1.29 0.98 0.97 

Aw 0.74 0.76 0.81 0.69 0.82 1.30 0.81 0.73 

Ak 4.96 2.66 0.77 2.18 2.54 1.41 0.40 1.81 

Ak= 0.00 är en effekt av att inget vattenflöde var detekterbart efter 24 timmar 

De relativa värdena som presenteras i tabellen uppvisar komplexa förhållanden i resultat 
till följd av fiysning och tining vilket visar sig i både ökande och minskande relativa 
ändringar i ett oregelbundet mönster. Dessutom erhölls olika resultat i de olika fraktions

grupperna. Författarna bearbetar sina data med stegvis mångvariabel regressionsanalys 

för att påvisa de komplexa samverkanseffekter och för att belysa hur initial aggregatstor-

1.04 1.15 1.19 1.26 
1.00 1.00 1.01 0.98 
0.74 0.84 0.79 0.77 
0.44 0.65 1.98 6.24 

1.02 1.17 1.24 1.51 
1.20 1.15 1.00 0.99 
0.81 0.63 0.94 0.76 
0.16 0.30 3.07 0.00 
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lek, initial densitet och antalet fiysnings- och tiningscykler påverkar ändringen av Ap, 
Aw och Ak. Ett antal ekvationer presenteras som uttrycker denna regression. Eftersom 
dessa uttrycker det matematiska sambandet mellan storheterna i detta enda och unika 
försök presenteras de inte i denna Tapport. Den relativa ändringen av skiymdensitet, vat
tenkvot och permeabihtet är alla representerade med ekvationer som är funktioner av de 
initiella värdena på variablerna. 

Genom att hålla en av de tre oberoende variablerna konstant kan en tredimensionell yta 
ritas, vilken representerar varje beroende variabels respons till ändringar i de två kvar
varande oberoende variablerna. Ett exempel på detta visas i Figur 4.16. 

Figur 4.16 Relativ ändring av permeabihtet efter frysning och tining som funktion av 
använd konÆaktionsgrupp och antalet frysnings- och tiningscykler för 
Hamerly-lera vid skrymdensiteten 1.0 och 1.4 t/m3, efter Benoit och 
Voorhees (1990). 

Som synes i figuren uppvisar Hamerly-lera ett klart maximum i permeabilitetsförändring 

för aggregatgruppen 1-3 mm (grupp 2 i figuren) i båda fallen, i dessa fall då analysen 

utfördes genom att relativa skrymdensiteten hölls konstant (1 och 1.4) 
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En mängd figurer av detta slag presenteras, dessa har dock inte inkluderats i denna 
rapport på grund av att permeabiliteten valts ut som den mest intressanta faktorn. 
Sammanfattningsvis avslutar författarna med att konstatera att: 
"Dessa resultat visar att ändringar i densitet, vattenhållande egenskaper och permea
bilitet orsakade av frysning och tining är signifikant beroende av användjordtyp, initiell 
kornstorlek, initiell skrymdensitet och antalet fryscykler'^. 

78 



KAP. 4 LITTERATURÖVERSIKT 

"Some Effects of Freezing and Thawing on Aggregation and Permeability of 
Dispersed Soils", Gardner* (1945) 
Soil Science 

Redan 1945 påtalade Gardner att lite uppmärksamhet ägnats åt och arbete utförts för att 
undersöka de effekter som is utövar på kornskelettet i löst packade jordar eller i disperge
rad jord så att denna omvandlas till kompakta aggregat. Fenomenet upplevdes av honom 
som ytterst sannolikt och mycket viktigt för att öka förståelsen för hur en jords struktur 
påverkas av kallt klimat och förtjänade en mer intensiv undersökning. 
Speciellt ägnar Gardner uppmärksamhet åt de fenomen som uppträder vid salttillförsel i 
dåligt dränerade finkorniga jordar. Salt har en mycket destruktiv effekt på jordstrukturen 
och speciellt då natriumsalt används. De kohesiva krafter som håller ihop strukturen blir 
liten när kvoten mellan natrium och andra katjoner är hög och den totala elektrolyskon
centrationen är låg. Strukturen dispergerar och de länkar som utgjorde lerjordens struktur 
brister, varigenom aggregaten sönderdelas. Leran ändrar tillstånd, vid höga vattenkvoter, 
till ett mer flytande tillstånd. Vid kollapsen av aggregat stängs luft in i porerna, något 
som gör att vattenströmningen genom jorden försvåras och med detta leder till att perme
abiliteten därmed minskar betydligt. 
En jordstruktur som blivit dispergerad på grund av för hög koncentration av natriumjoner 
kan inte utan vidare repareras genom bortförsel och dränering av överskottssaltet eller 
genom tillförsel av andra katjoner. Visserligen flockuleras leran vid tillförsel av andra 
elektrolyter, men leran blir i många fall mycket löst packad. 

I denna undersökning inriktades arbetet på densitets- och permeabilitetsföränciringar i två 
kemiskt behandlade finkorniga jordar till följd av frysning och tining. Sex delprov av en 
lera och en bentonitjord (lerhalt 33 respektive 75%) behandlades först med saltsyra och 
tvättades sedan med vatten. Därefter torkades jorden helt, varpå vatten tillfördes så den 
blev flytande. Därefter tillsattes saltlösningar i olika proportioner mellan natrium- och 
kalciumsulfat. Ytterligare sex delprov i en annan delstudie av vardera jordtypen tvättades 

först med NaCl och neutraliserades med NaOH och vatten. Därefter tvättades de flera 
gånger med lösningar av CaCl2 och NaCl. 
När blandningarna i suspension hade konsoliderat till en konstant volym noterades denna 
och proven frystes. De frusna proven tinades och volymen bestämdes och därefter skaka
des jorden maskinellt i en timme varefter volymen bestämdes när provet konsoliderat på 
nytt. Resultaten från detta moment visade att högre densitet speciellt uppkom i tinade 
prov med hög kalciumhalt och enligt Gardner kan: 

* Colorado Agricultural Experiment Station, USA 

79 



FRYSNINGS- OCH TININGSCYKLERS INVERKAN PÅ JORDS PERMEABIUTET 

"Ingen uttalad skillnad observerades mellan effekter av frysning på jordar som hade 

sönderdelats mekaniskt och de som hade dispergerats med behandling av natriumsalt 

når kvoterna mellan natrium och kalcium och elektrolytkoncentrationen var jämförbara 

vid frysning". 

PERMEABIUTET 

En mindre försöksserie genomfördes i vilken permeabiliteten bestämdes innan och efter 
frysning. Lera blandades med NaCl och packades in i glascylindrar med diametern 30 
mm och höjden 120 mm. Proven utsattes för ett konstant vattentryck under flera dagar 
och därefter frystes proven ett antal gånger. Trots att väl synliga sprickor i form av ett 
nätverk av is uppenbarades vid frysning var och förblev permeabiliteten densamma som i 
motsvarande ofrusna prov i tinat tillstånd. Anledningen till detta var att sprickorna sam
manfogades vid tining. Efter detta tillsattes 3.0 gram CaCl2 och vattentrycket hölls kon
stant i ytterligare tre dagar. Jorden var efter den tiden fortfarande tät. Efter påföljande 

frysning och tining förblev emellertid sprickorna öppna och jordens permeabilitet ökade. 

Resultaten från denna del av undersökningen visade att frysning av jord med hög 
natriumhalt och låg total salthalt har en mycket liten, om någon, tendens att göra jorden 
permeabel. Men då kalcium tillsattes för att ersätta natriumet i lerstrukturen visade det 
sig att det vid frysning uppkom kanaler i vilka vattnet lättare kunde strömma. Gardner 
framhåller två speciella slutsatser som dragits från försöken. 

För det första: 
"Att byta ut natriumjoner i en natriummättad jord mot kalciumjoner utan att frysa jorden 
återställer inte permeabiliteten (jorden är fortfarande impermeabel), men efter frysning 

då CaCh tillförts för att ersätta natriumjonerna, återfick jorden sin permeabilitet''. 

Den andra slutsatsen är: 
"Avslutningsvis visar det sig att frysning och tining med fördel kan utnyttjas för att 
uppnå vissa syften i kallt klimat som exempelvis att reparera en jords struktur och dess 
permeabilitet som ett led i att återställa de skador som uppkommit på grund av använd
ning av natriumsalf'. 
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"Effect of Freeze-thaw Cycles on Aggregate Stability and Hydraulic Conductivity of 
Three Soil Aggregate Sizes", Benoit* (1973) 
Proceedings Soil Science Society of America 

Syftet med arbetet som redovisas i denna artikel var, enligt författaren, att visa hur frys-
ning och tining (i riktrdng från överytan och nedåt) inverkar på permeabiliteten och 

aggregatstabiliteten under speciella förhållanden och blandningar av aggregatstorlekar, 
vattenkvoter och fryshastigheter. 
En finkornig jord (Cobot-lerig silt) torrsiktades till tre olika intervall i aggregatstorlek (0-
0.8, 0.8-1.2 och 1.2-2.0 mm). En slumpmässigt vald mängd av jorden packades in i alu
miniumcylindrar med diametern och höjden 76 mm och vattenmättades underifrån. Där
efter bestämdes permeabiliteten genom ett konventionellt försök med vertikalt flöde och 
konstant tryckhöjd. Hälften av proven utsattes för 50 kPa vattentryck och den andra hal
van gavs en vattenkvot som motsvarar den vid respektive maximal vattenbindande ka
pacitet. Den vattenkvot som jorden klarar att kvarhålla vid fri dränering vid atmosfärs
tryck kallas den maximala vattenbindande kapaciteten. Därefter belastades cylindrarna 
med 20 frysnings- och tiningscykler vid temperaturerna -4 eller -18°C. Varje cylinder var 
längs periferi och botten isolerad med styrofoam, så att frysning och tining i huvudsak 
skedde i vertikal riktrdng. Proven tinades vid rumstemperatur (ej angiven) och efter den 
sista cykeln bestämdes permeabiliteten på nytt. 

RESULTAT 

De effekter som uppkom på den hydrauliska konduktiviteten efter 20 frysnings- och 
tiningscykler redovisas i Tabell 4.12.1 tabellen presenteras resultaten som kvoten mellan 
slutlig och initiell pemeabilitet, således motsvarar exempelvis tal större än 1 att perme
abiliteten efter tining var högre än för motsvarande ofrusna jord. 

Tabell 4.12 Kvoten mellan slutlig och initiell permeabilitet efter 20 frysnings- och 
tiningscykler, efter Benoit (1973). 

w m a x (mättad-fridränerad) 50 kPa 
Aggregat Temperatur (°C) Temperatur (°C) 
grupp (mm) -18 -4 -18 -4 Medelvärde 
0.0-0.8 0.84 1.33 0.60 1.64 1.10 
0.8-1.2 0.27 0.31 9.18 4.59 3.59 
1.2-2.0 0.09 0.20 4.52 3.42 2.06 
Medelvärde 0.40 0.61 4.77 3.22 

* Agricultural Research Service, Burlington, Kanada 
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En statistisk analys av dessa resultat visade att en signifikant effekt med avseende på 

uppnådd permeabilitet av dels pålagt vattentryck och dels av att en signifikant samver
kanseffekt (interaktiv) uppträdde mellan aggregatgrupp och vatteninnehåll. Frysning och 
tining av jordprov vid maximala vattenkvoten (ca 53.6%) orsakade en mmslming av 
permeabiliteten, medan denna ökade för prov som frusits under inverkan av ett yttre 
vattentryck på 50 kPa. Den största ökningen av hydrauliska konduktiviteten uppkom vid 
fiysning och tining av de två största aggregatstorlekarna. 

I Figur 4.17 presenterar Benoit kvoten mellan slutlig och initiell permeabihtet som funk
tion av vattenkvoten (i volymsprocent). Från resultaten i figuren drar författaren slutsat
sen att: 
"Detta innebär att frysning och tining kan minska den hydrauliska konduktiviteten vid 
höga vattenkvoter och öka densamma vid låga vattenkvoter oberoende av aggregatstor
lek och temperatur vid frysning\ 
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Figur 4.17 Kvoten mellan slutlig och initiell permeabihtet som funktion av vattenkvot, 
efter Benoit (1973). 

Speciellt noterbart av de i,figuren visade resultaten är att spridningen är mycket stor. 
Man kan dock se trenden att permeabilitetskvoten avtar med ökad vattenkvot. Däremot är 
temperaturens betydelse mer svårtolkad och oklar. 

KOMMENTAR: De laboratorieförsök som utförts och redovisats i denna studie har ge

nomförts med användning av torra finkorniga jordklumpar som packats och vattenmät-

tats i olika aggregat storleksintervall. De permeabilitetsvärden som uppmäts vid an

vändning av sådan jord kan inte direkt jämföras med värden uppnådda med naturligt 
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avsatta eller bearbetade naturfuktiga och-/ eller vattenmättade jordmaterial. Denna ar
tikel inkluderades i den här genomgången med syftet att belysa laboratoriearbetet och 
för att dokumentera de trender iförändring av hydraulisk konduktivitet man erhåller vid 
användning av sådan jord som fryser och tinar. 
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"Effects of Freezing on Hydraulic Conductivity of Compacted Clay", W-H. Kirn* och 
D. E. Daniel** (1992) 
Geotechnical Engineering 

Syftet med denna undersökning var att undersöka hur permeabiliteten i en packad lera 
påverkas av frysning och tining. De frågor man speciellt sökte svar till var: 

1. Blir permeabiliteten högre i en packad lera till följd av fiysning? 
2. Hur inverkar vattenkvoten och packningsenergin på permeabiliteten efter frysning? 
3. Hur påverkas portal, effektiv porositet och jordens struktur av frysning? 

LABORA TORIEFÖRSÖK 

I dessa försök hölls vattenkvoten konstant vid frysning och tining, skälet till att man 
bestämt sig för detta kriterium var att ett täckskikt i fält normalt inte har tillgång till 
vatten underifrån. Provet frystes från alla håll, det vill säga i tre dimensioner (3-D). 
Anledningen till att man inte valt att använda en isolerad jordvolym och endast vertikal 
frysning och tining var, enligt författarna, att försök utförda av Zimmie och La Plante 
(1990) visat att 3-D frysning ger samma resultat i permeabihtet som 1-D fysning. 
Dessutom underlättas laboratoriearbetet väsentligt med den första fiysprincipen. Det blir 

helt enkelt både enklare och snabbare att utföra nedfrysningen och upptiningen. Jorden 
packades med tre olika packningsmetoder vid olika vattenkvoter. Dessa var både över 
och under den optimala vattenkvoten. Att undersöka inverkan av packningsenergi och 
vattenkvot i en packad lera och att koppla dessa till skador orsakade av frysning och 
tining utpekas som ett viktigt moment i detta arbete. För att underlätta jämförelser av 

resultat utfördes ett konstant antal fiysriings- och tiningscykler (fem st). Detta förklaras 
av det faktum att tidigare undersökningar visat att de största effekterna av frysning och 
tining uppkommit då fem cykler genomförts. 

JORD 

Det använda jordmaterialet bestod av 3% grus, 9% sand och 88% finjord (varav 48% var 
finare än 2|im det vill säga lera). Flyt- och plasticitetsgräns var 36% respektive 17% och 
plasticitetsindex var 19%. 

Jordarna torrsiktades genom sikt 4.0 mm och fraktioner som kvarstannade sorterades bort 
medan klumpar av finjord pulvriserades så att de passerade sikten. Därefter tillsattes 
vatten så att en given vattenkvot uppnåddes och denna jordblan(ining förvarades lufttätt i 
24 timmar så att vattnet skulle fördelas jämnt i provet. Därefter packades jordarna lager
vis in i en stålcylinder med diametern 102 mm och höjden 116 mm. Tre olika pack-

* Sunkyong Engrg. and Constr. Ltd, Seoul, Korea ** University of Texas, Civil Engineering, USA 
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ningsmetoder användes vid mpackningen och dessa var: modifierad Proctormetod, stan
dard Proctormetod och reducerad Proctormetod. Den sist nämnda metoden är densamma 
som standard metoden med det undantaget att antalet nedslag per jordlager är 15, istället 
för 25 vilket är det normala. Detta innebär för övrigt att packningsarbetet vid reducerad 
Proctormetod är 60% av motsvarande vid standardmetod. Det inpackade provet pressades 
ut från cylindern och lindades in i duminiumfolie och förvarades i plastpåsar. 

FRYSNING OCH TINING 

Packade prov som skulle frysas placerades i en cell vid 0°F (ca -18°C) och frystes tre
dimensionellt. Vid tining flyttades provet till en annan cell och tinades vid rumstempera
tur. Tyvärr beskrivs inte hur dessa celler var utformade eller hur de fungerade. För att 
vara på den säkra sidan att jorden verkligen tinat, respektive frusit, fullständigt valde för

fattarna att genomföra vardera momentet under två dygn. 

BESTÄMNING A V PERMEABIUTET 

Jordprovets höjd och diameter mättes innan det placerades i permeametern. Jorden kon
soliderades till effektivspänningen 35 kPa genom ett baktryck på 310 kPa. Den hydrau
liska gradienten varierades under försöket mellan 3 och 18 och maximal effeMvspänning 
varierade mellan 14 och 35 kPa. Permeabilitetsförsöken drevs till dess att uppmätt per

meabiliteten var konstant. 
Ett annat sätt att mäta permeabiliteten och som även användes i denna undersökning är 
genom spårämnesmetoden. Denna metod fungerar enligt principen att ett icke aktivt spår
ämne (det vill säga ett ämne som inte absorberas av jorden) blandas med den inström
mande vätskan och dess koncentration registreras i den utströmmande vätskan som funk

tion av tiden. Sådana försök genomfördes för att författarna ville kontrollera om frysning 
och tining ger upphov till strulcturomvandlingar i jorden som kan förändra förekomsten 
och/ eller fördelningen av de porer genom vilket vattenstiömningen sker. Då vattenflödet 
genom jorden var konstant byttes vattnet ut mot en lösning av kaliumbromid och destille
rat vatten (500 mg/1). På den utströmmande vätskan togs prov varje 50 ml och i dessa 

bestämdes bromidkoncentrationen. 

RESULTAT 

I Figur 4.18 visas att den hydrauliska konduktiviteten ökade när provet utsattes för fiys
nings- och triningscykler, jämfört med motsvarande för ofrusen jord. De största ökning
arna av permeabiliteten (upp till 100 gånger högre) uppkom i jord som packats vid 
vattenkvoter mindre än den optimala vattenkvoten. Då packningen utförts med de lägsta 
packningsarbetena (standard och reducerad metod) minskade permeabiliteten för vatten
kvoter i intervallet 15-19% och stabiliserades på konstanta nivåer vid högre vattenkvoter. 
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Red. Proctor (Not Froien) 
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Figur 4.18 Hydraulisk konduktivitet som funktion av vattenkvoten för ofrusen jord samt 
jord som utsatts för fem frysnings- och tiningscykler, efter Kim och Daniel 
(1992). 

Kvoten mellan permeabiliteten efter frysning och motsvarande i ofrusen jord redovisas 
som funktion av vattenkvoten i Figur 4.19. Författarna konkluderar: 
"Frysning och tining av jord med vattenkvoten högre än den optimala resulterade i en 
ökning av permeabiliteten med en faktor som var 70-300 gånger den i motsvarande 

ofrusna jord. Som jämförelse ökade permeabiliteten endast med 2-6 gånger då jorden 
hade vattenkvoter mindre än den optimala". 
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Figur 4.19 Kvoten mellan permeabilitet efter fem frysnings- och tiningscykler och 
permeabihteten i ofiusen jord som funktion av vattenkvoten, efter Kim och 
Daniel (1992). 
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Inverkan av de olika packningsmetoderna på permeabiliteten efter frysning och tining 
gav samma resultat oberoende av storleken på tillförd packningsenergi. Permeabiliteten 
blev i medeltal betydligt högre för samtliga packningsmetoder då jord packades vid höga 
vattenkvoter jämfört med motsvarande för vattenkvoter mindre än den optimala, se Figur 
4.20. 
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Figur 4.20 Kvoten mellan medelvärdet av permeabiliteten efter fem fiysnings- och 
tiningscykler och permeabiliteten för ofrusen jord packad vid vattenkvoter 
större respektive mindre än den optimala, efter Kim och Daniel (1992). 

En annan viktig information som kan utläsas ur Figur 4.20 är att störst relativ skillnad i 
permeabilitet uppkom vid det största packningsarbetet (modifierad Proctor) och motsva
rande minst relativ skillnad vid den lägsta packningsenergin (reducerad Proctor). Det är 
med andra ord ytterligare ett bevis på att det även har betydelse vilken densitet jorden har 
innan fiysning för vilka permeabiliteteffekter som uppkommer till följd av frysning och 
tining. 

Innan fiysning och tining bestämdes jordens volym i alla prov efter mpackning och pre
cis innan permeabilitetsmätningarna genomfördes. Volymen bestämdes även efter frys
ning och tining. Detta utfördes i syftet att studera hur mycket en jord, packad till olika 
packningsgrader vid olika vattenkvoter, volymändras under upprepad frysning och tining. 
Volymetrisk töjning beräknades så som skillnaden i volym före och efter frysning och 
tining. Förhållandet mellan volymetrisk töjning och vattenkvot redovisas i Figur 4.21. 
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Figur 4.21 Volymetrisk töjning som funktion av vattenkvot för jord med vattenkvoter 
över den optimala (fyllda symboler) och vattenkvoter lägre än den optimala 
(ofyllda symboler), efter Kim och Daniel (1992). 

Vid vattenkvoter mellan 10-17% ökade volymen med 1-2%. För vattenkvoter över 19% 

orsakade frysning och tining en rnmskning av volymen med upp till 4%. Författarna 
konstaterar: 
"De prov som krympte mest uppvisade också de största ökningarna av permeabiliteten 

efter frysning och tining\ (Detta är mycket intressant. ) 

Resultat från spårämnesförsöket visade att den beräknade effektiva porositeten för ofru
sen jord hamnade i intervallet 0.54-0.66, medan motsvarande var 0.73-0.98 för frusna 
och tinade prov. Den effektiva porositeten för prov som utsatts för fem frysnings- och 
tiningscykler var 1.1-1.8 gånger större än den effektiva porositetskvoten i ofrusen jord. 
Enligt Kim och Daniels gäller att: 
"Frysning och tining verkar uppenbarligen på jorden så att den öppnar upp strukturen i 

jorden så att det då skapas fler vätskeledande kanaler (eller större porer) efter frysning 

och tining". 

Författarna ägnar viss möda åt att förklara de fenomen som uppträder i en finkornig jord 
vid frysning och tining och som gör att portalet minskar på samma gång som permeabili
teten ökar. 
"Den enda vettiga förklaringen till denna motsägelse är att ett nätverk av mikrosprickor, 

makroporer eller andra former av ökad sekundär porositet utvecklas vidfrysning och 

tining". 

I denna undersökning observerade man visuellt att sprickor uppkom vid frysning men att 
dessa fogades ihop vid tining. På grundval av den föreliggande undersökningen och av 
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tidigare studier utförda av exempelvis Othman och Benson (1991) samt Boynton och 
Daniel (1985) konstaterar Kim och Daniel att de sprickor som uppkommer vid frysning 

och tining pressas samman av överlagringstrycket till varierande grad. 
"Det kritiska överlagringstrycket över vilket permeabiliteten förblir relativt opåverkad 

av frysning och tining är approximativt inom intervallet 50-200 kPd\ 

SLUTSATSER 

Kim och Daniel avslutar artikeln med följande fem slutsatser: 

1. När jorden utsattes för fem frysnings- och tiningscykler vid konstant vattenkvot 
uppmättes en högre permeabilitet i samtliga prov efter fryscykler. Permeabiliteten 
ökade med 2-6 gånger i förhållande till motsvarande värden i de ofrusna proven. 
Detta gäller för prov som packats vid vattenkvoter lägre än den optimala. 
Permeabiliteten ökade däremot med upp till 100 gånger i prov som packats vid 
vattenkvoter högre än den optimala. 

2. Vattenkvoten var den enskilda faktor innan frysning som visade sig ha störst 
betydelse för de peimeabilitetsforändringar som uppkommer vid cyklisk frysning 
och tining. 

3. Packningsenergin påverkar permeabiliteten betydligt mindre signifikant än vatten 

kvoten. Genom förändringen av den ökade packningsenergin uppnåddes inte någon 

nuriskning av de effekter på permeabiliteten som frysning och tining förorsakar i en 

finkornig jord. 

4. Frysning och tining av jord med hög vattenkvot gav upphov till en volymetrisk 
mmskning av proven med upp till 4%. Trots en mmskning av portalet uppkom en 
ökning av permeabiliteten med upp till 100 gånger jämfört med den i ofrusen jord. 
Den enda logiska förklaringen till att portalet minskar samtidigt som permeabiliteten 
ökar är att frysning och tining orsakar uppkomst av mikrosprickor, makroporer eller 

andra former av sekundära porositetsförändringar. 

5. Spårämnesförsök med bromid visade att volymen av de sammanhängande vatten 
ledande porerna i porsystemet ökade efter frysning och tining. 
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"The Effects of Freeze/ thaw Cycles on the Permeability of a Fine-grained SoW, 
T.F. Zimmie* och C. La Plante* (1990) 
Proceedings 22ndMid-Atlantic Industrial Waste Conference 

I ett konferensbidrag redovisar Zimmie och La Plante (1990) resultat från permeabihtets
försök på finkornig jord från Niagara som utsattes för ett antal upprepade cykler av frys
ning och tining. Det primära syftet med undersökningen var att undersöka inverkan av 
endimensionell repektive tredimensionell frysriing och fastställa hur de olika fryssätten 
påverkar permeabiliteten i tinad jord. Tredimensionell frysning utfördes genom att en 
jordcylinder placerades i ett frysskåp och tilläts frysa från alla ytor. Ingenting nämns ty
värr om hur 1-D frysning utfördes, men termoelement placerades i provet för att göra det 
möjligt att kontrollera hur frysningen utbredde sig och för att temperaturen och tempera
turgradienten skulle kunna bestämmas. En fullständig frysnings- och tiningscykel tog tre 
dagar att genomföra. Permeabiliteten bestämdes genom mätning i en triaxialapparat. 
Bestämningarna utfördes på jord som hade packats in i en PVC-cylinder vid tre olika 
vattenkvoter, lägre än optimal (13.5-14.5%), optimal (16-17%) och högre än optimal 
(18.5-19.5%). Jordproven installerades i triaxialapparaten och fick där tina under cell
trycket 69 kPa. Ett baktryck lades på i steg om 34 kPa och detta upp till en maximal nivå 

på 276 kPa. Få detaljer nämns om hur permeabilitetsförsöket utfördes, men följande an
ges: "en hydraulisk gradient på 56 användes och effektivspänningen var 69 kPa". 

I Figur 4.22 redovisas permeabilitet som funktion av antalet frysnings- och tiningscykler 
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Figur 4.22 Permeabilitet som funktion av antalet frysnings- och tiningscykler vid 

endimensionell frysning av siltig lera, efter Zimmie och La Plante (1990). 

* Polytechnic Institute, Dept. of Civil Engineering, New York, USA 
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Ur figuren kan konkluderas att den första frysriings- och tiningscykeln producerar per
meabiliteter som är mycket större än i motsvarande ofrusna jord. Dessutom förefaller den 
initiella vattenkvoten i jorden ha en väsentlig betydelse. Då jord frystes vid vattenkvoter 
mindre än den optimala uppkom permeabiliteter som var drygt 10 gånger större än per
meabiliteten i provet vid optimala vattenkvoten. Detta gällde även för prov med vatten
kvot större än optimum. Efter ett antal fullständiga cykler, 5-15 st, uppnåddes mer eller 
mindre konstant permeabihtet, som inte förändrades med ökat antal cykler. Resultaten 
från 3-D frysningen uppvisar ett liknande samband mellan permeabilitet och antalet 
cykler som vid 1-D frysning. Spridningen i resultaten är däremot större, men den inbör
des ordningen mellan kurvorna vid olika vattenkvoter är densamma som det som visas i 
Figur 4.22. Den enda skillnaden i resultat är att jord med vattenkvot högre än den opti
mala uppvisar mindre permeabilitetsöloiingar än motsvarande vid 1-D frysning. 

Avslutningsvis talar författarna om att det med utgångspunkt från resultaten finns möjlig
het att utföra 3-D frysning istället för 1-D frysriing eftersom permeabilitetsresultaten 
överensstämmer mellan de olika typerna av frysriing. Huvudskälet till att använda frys

ning från alla sidor är att laboratoriearbetet då kan bedrivas rationellare eftersom frys-
ningsförloppet då påskyndas radikalt. Man är dock lite försiktig och säger att för att fullt 
ut kunna följa denna princip rekommenderar man att mer laboratoriearbete utförs först på 
olika jordar för att verifiera detta resultat. 
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"Cyclical Closed-system Freeze-thaw Permeability Testing of Soil Liner and Cover 
Materials", L.C. Wong* och D. Haug* (1991) 
Canadian Geotechnical Journal 

Författarna inleder sin artikel med en kort summering av tidigare undersökningar som 

finns presenterade i litteraturen. Med utgångspunkt från vad som framkommer ifrån detta 

konkluderar man att de viktigaste faktorerna som påverkar en täckjord vid upprepade 
cykler av frysning och tilting är partiklarnas storlek, plasticitetsgränsen, jordmaterialets 
sammansättning samt spännmgstillståndet i jorden (som aktuellt överlagringstryck och 
effektivspänning). 
Laboratorieförsök genomfördes av Wong och Haug med syftet att undersöka permea-
bilitets- och volymsförändringar i morän, lera och en jordblandning bestående av olika 
andelar bentonit i en sand under upprepad cyklisk frysning och tining i ett slutet porvat
tensystem. Försöken utfördes vid låg effektivspänning och med relativt låga hydrauliska 
gradienter (ospecificerade). 

JORDMATERIAL 

De tre jordmaterial som ingick i undersökningen var en siltig lera (46% ler, 51% silt och 
3% sand), en morän (19% ler, 44% silt och 37% sand) samt ett artificiellt blandat jord
material med olika procentandelar (4.5, 6, 8.3, 13 och 25 viktsprocent) bentonit i en 
sand. Den försöksutiustning som användes var en triaxial permeameter med automatiskt 
kontrollsystem för spänningar. Frysningen utfördes med en "fryskåpa" som kan liknas 
vid en huv som omslöt cellen vid frysning. 

Torkad jord pulvriserades till klumpar mindre än 2.0 mm och blandades med destillerat 
vatten till en vattenkvot som var 0-2% större än den optimala vattenkvoten. Därefter 

packades jorden på konventionellt sätt i en packningscylinder med Proctoipacknings-
metod (metod ASTM D698). Det inpackade provet pressades försiktigt ur cylindern och 
trimmades så att det precis kunde placeras i en tunnväggig cylinder med diametern 101.4 
mm. De fardigtrimmade proven hade en höjd mellan 35-50 mm. Oftast valde författarna 
den lägre provhöjden för att skynda på laboratorieproceduren vid fiysning så mycket som 
möjligt. I ändytorna placerades filterpapper och filterstenar. Därefter utsattes jorden för 

vakuum för att frigöra innesluten luft från porsystemet. Cellen fylldes med etylglykol och 
därefter tillfördes destillerat vatten till jordprovet under högt tryck och stort mottryck. 

Syftet var att uppnå fullständig vattenmättad. Vid uppnådd vattenmättnad bestämdes 
permeabiliteten av den ofrusna jorden och bestämningen upprepades efter varje genom
förd frysnings- och tiningscykel. Permeabiliteten beräknades utifrån tryckskillnaden 

mellan in- och utflödet i jordprovet. Genom lämpligt valda vattentryck in i respektive ut 

* University of Saskatchewan, Dept. of Civil Engineering, Kanada 
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ur provet, hade man i alla försök en effektivspänning i jordprovet som var 17.2 kPa. 
Varje permeabilitetsmätning utfördes under minst 8000 minuter (5.6 dygn) eller till dess 
att permeabihtetsändringen som funktion av tiden närmat sig noll. Fiysriingen och 
tiningen skedde i ett slutet system, det vill säga provet hade ingen tillgång till vatten vare 
sig vid frysriing eller tining. Proven frystes vid -20°C och tinades vid rumstemperatur 
under vardera minst sex timmar. Antalet cykler av frysriing och tining upprepades till 
dess att skillnaden i permeabilitet mellan två på varandra följande cykler var lika med 
eller mindre än 2.0-10"11 m/s. 

RESULTAT 

I Tabell 4.13 redovisas en sammanfattiiing av resultaten från permeabilitetsförsöken före 
och efter varje fullständig fiysnings- och tiningscykel. Den högsta och den lägsta per
meabiliteten som bestämdes var 7.7-10"8 respektive 4.110"10 cm/s. 

Tabell 4.13. Sammanställning av permeabiliteter (cm/s) för samtliga jordprov, efter 
Wong och Haug (1991). 

Jord Initial l:a cykeln 2:a cykeln 3 :e cykeln 4:e cykeln 5:e cykeln 

lera 3.0 IO"9 1.9 10"8 4.0 10"8 5.7 IO-8 7.6 IO"8 7.7 IO-8 

morän 9.6 IO"9 3.9 IO-8 7.1 IO"8 6.6 10"8 6.8 10"8 

4.5% bentonit' 3.0 IO -8 7.4 10"9 4.9 10"9 3.4 IO-9 3.3 IO"9 3.4 IO"9 

6% bentonit" 1.1 IO"8 2.7 10"9 2.1 IO"9 1.7 IO-9 1.5 IO'9 1.3 IO'9 

8.3% bentonit* 4.4 IO"9 1.0 10*9 9.6 IO - 1 0 9.9 IO - 1 0 1.0 IO-9 

13% bentonit" 1.3 IO"9 7.2 IO - 1 0 6.8 IO - 1 0 6.9 IO"10 7.0 IO"10 

25% bentonit' 8.6 IO'1 0 7.0 10'10 5.8 IO - 1 0 5.0 IO"10 4.3 IO - 1 0 4.1 IO'10 

Andelen bentonit i sand (viktsprocent) 

Författarna redovisar även volymändringen som uppkommer på grund av frysning och 
tining. Det viktigaste resultatet från detta moment var, enligt författarna, att: 
"moränen nästan inte uppvisade någon ändring av volymen tillföljd av cykler av frys

ning och tining?. 

I Figur 4.23 visas uppmätt permeabihtet som funktion av tiden för moränen. Denna be
stämdes före respektive efter varje fryscykel. Den initiella permeabiliteten (före frysning) 
i moränen minskade med tiden och nådde ett jämvikts värde på 9.6-10"9 cm/s efter ungefär 
8000 minuter (5.6 dygn). Efter den första frysnings- och tiningscykeln ökade permeabili
teten rejält och stabiliserade sig på 3.9-10'8 cm/s efter närmare 10 000 minuter (ca 7 
dygn). En måttlig permeabilitetsökning uppkom även efter den andra cykeln, men för 
cykler därutöver uppkom ingen signifikant änciring av permeabiliteten. 
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Figur 4.23 Permeabilitetens variation med tiden för moränprov bestämd innan frysning 

respektive efter varje frysnings- och tiningscykel, efter Wong och Haug 

(1991). 

I Figur 4.24 visas en jämförelse mellan permeabiliteten vid jämvikt, det vill säga då den 
antagit konstanta värden i tiden, för ler- och moränproven efter ett varierat antal frys
nings- och tiningscykler. 
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Figur 4.24 Jämförelse mellan uppmätt permeabilitet i lera och morän efter olika antal 
fryscykler, efter Wong och Haug (1991). 
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Enligt författarna konstateras: 
"Permeabiliteten i moränen ökade signifikant efter den första fiysnings- och tinings-

cykeln och uppvisade efter den fjärde cykeln relativt konstant permeabilitet med värden 

nära 7.0-10"8 cm/s. I motsats till detta beteende uppvisade permeabiliteten i leran en 

större ökning efter den första frysnings- och tiningscykeln och fortsatte därefter att 

successivt öka med antalet cykler. Ett konstant slutvärde på ca 8.0-10'8 cm/s uppnåddes 

efter ca 4-5 cykler". 

Författarna avslutar artikeln med ett antal slutsatser, av vilka några återges nedan. 

• Permeabiliteten i det lermaterial som undersöktes ökade signifikant med ökat antal 

fiysnings- och tiningscykler i ett slutet dräneringssystem. 

• Permeabiliteten i moränen ökade med antalet cykler av frysning och tining i ett slutet 
dräneringssystem och att"...permeabilitetsökningen uppkom väsentligen under den 

första frysnings- och tiningscykeln". 

• Frysnings- och tiningscykler i ett slutet dräneringssystem visade sig inte ge upphov till 
en ökad permeabihtet hos ett jordprov bestående av sand och bentonit då detta utsattes 

för frysriing och tining. 

• mblandning av upp till 25 volymsprocent bentonit i en sand ökade inte tjälfarligheten. 
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"Alteration of Soil Behaviour After Cyclic Freezing and Thawing", R.N. Young*, P. 

Boonsinuk* och C.W.P. Yin* (1985) 

Proceedings Ground Freezing'85 

Författarna genomförde frysnings- och timngsförsök på fem olika lerjordar med upp till 

32 cykler. Försöken utfördes under två olika vattenförhållanden under frysnings- och 

tiningsfasen. Dels i ett slutet system och dels i ett öppet system då vatten kunde strömma 

in respektive dränera bort vid frysning och tiling. Jordproven bestod av cylindrar med 

diametern 70 mm och höjden 60 mm. Vid frysriing var temperaturen -12°C och vid tining 

+20-23°C. Varje moment varade i 12 timmar. Resultaten visar att flytgränsen, specifika 

ytan och katjonutbyteskapaciteten minskade vid de 8-10 första cyklerna. De största effek

terna uppkom redan efter några få cykler. Vidare utfördes ett sedimentationförsök för att 

undersöka forändringen av partiklar mindre än 2(im. För en naturlig lera utan tillsatts av 

dispergeringsmedel minskade lerfraktionen med upp till 15 procentenheter under de 

första frysnings- och tiningscyklerna. 

* McGill University, Montreal, Kanada 
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4.3 FÄLTFÖRSÖK 

Domby och Kohnke (1955) redovisar resultat från ett mycket enkelt fältförsök där syftet 
var att undersöka tjälningens betydelse för jordens egenskaper. Denna undersölming ut
fördes på agrikulturell grund och man ville undersöka hur en ytlig tjälskorpa kan påverka 

rötterna hos olika grödor. Detta gjordes speciellt genom att studera inverkan av tjällyft
ning, vattenanrikning vid frysning och densitetsförändringar av frysning och tining. På ett 
markområde bestående av en siltig lera (Rusell) utförde man tre fall av "ytisolering" 
(otäckt, täckt med halm och sädbeklädd mark). Under två år studerade man inverkan av 
frysning och tining på våren, då temperaturerna var sådana att en tunn tjälskorpa (max 50 
mm) bildades under natten och att denna tinade nästkommande dag. Resultaten visar att 
tjällyftning och påtagliga vattenl^otsöloiingar uppkom vid frysning. Efter den andra vin
tern kunde man konstatera att jordaggregaten i de täckta ytorna var sönderbrutna. Skrym
densiteten varierade med temperaturcyklerna så tillvida att frysning minskade denna och 
tining ökade den (vattenintag vid frysning respektive dränering vid tining). Jorden ome
delbart under den zon där tjälen oscillerade hade lägst vattenkvot. 

Enligt Domby och Kohnke (1955) påverkas ett jordmaterial utsatt för frysning och tining 
av åtminstone följande fyra faktorer: 

1. Vattenkvoten i den frysande och tinande jorden 

2. Tiden vid frysning samt mängden ofruset vatten 
3. Frekvensen av fry sitings- och tiningscyklerna 
4. Jordens textur och halten av organiskt innehåll. 

Ytterligare fältförsök har utförts av exempelvis Krumbach och White (1964). De be
stämde vattenkvoten, skrymdensiteten och porutiymmet (volymen av porer) i ett antal 
frusna borrprov (kärnprov) från två åkerområden bestående av sandig lera. Ett område 
var täckt med grödor och det andra var oisolerat, men där hade man plöjt och packat jor
den innan vintern. Frusna jordprov togs med jämna mellanrum från december till april 
1960 från fyra olika djupintervall (0-3, 3-6, 6-9 respektive 9-12 inch). Resultaten visar 
att vattenkvoten vid frysning är betydligt högre än motsvarande innan frysning. I Figur 
4.25 illustreras resultatet att skrymdensiteten generellt minskar och "poralryrnmet" ökar 
under mätperioden. 
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Figur 4.25 Skrymdensitet och "poratjrynime" som funktion av tid vid olika djup, efter 

Krumbach och White (1964). 
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4.4 STENUPPLYFTNING 

Då jordar fryser är sortering av partiklar och stenar ett av de fenomen som uppträder och 
som påverkar jordens sarnmansättning (både makro- och milaratruktur) och egenskaper. 
Upplyftning av stenar ur ett tjälfärligt jordmaterial är exempel på ett fenomen som är 
välkänt inom geovetenskapen. I vägkonstruktioner tar sig detta uttryck i att ojämna tjäl-
lyftningar uppkommer i form av mer eller mindre stora bulor på vägens överyta. Inom 

jordbruksområdet har detta med "återkomst" av stenar trots en årlig bortrensning varit 
känd sedan åkermark började brukas i områden med säsongsbunden tjäle. 

"Frost effects in soils", B. van Vliet-Lanoe* (1985) 
Soils and quaternary landscape evolution 

Förklaringen till stenupplyftriing är tjällyftning, islmsbildning och icke reversibla de
formationer vid tining och beskrivs mer detaljerat av van Vliet-Lanoé (1985), se Figur 
4.26. 

Figur 4.26 Principen för upplyftning av sten, efter van Vliet-Lanoé (1985). 

Successivt som tjälfronten penetrerar ned mot en sten uppkommer ett hålrum omedelbart 
under stenen då noUisotermen sammanfaller med stenens överyta. Detta resulterar i en 

lokal mmskning av tillgängligt vatten i jorden närmast stenen. I den andra fasen kommer 

* Uppgift saknas 
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stenen att höjas ur sitt ursprungliga läge på grund av tjällyfming varvid en por bildas un
der stenen. Allt eftersom frysprocessen pågår bildas segregerad is i poren som innan 
frysning helt fylldes av stenen. När jorden börjar tina smälter isen under stenen och fin-
partiklar i jorden transporteras med smältvattnet och ackumuleras i poren som på detta 
sätt helt eller delvis fylls med finjord. Detta innebär således att då hela jordprofilen tinat 
har stenen höjts i nivå motsvarande den andel av fmjord som ansamlats i poren under 
stenen. Det har även, enligt författaren, påvisats att stenar och korn som är stängliga ten
derar efter frysning och tining att orienteras så att den längsta dimensionen sammanfaller 
med frysriktningen. 

Andra fenomen som uppträder är så kallad frostsprängning, detta är speciellt vanligt i 
bergstrakter. Frostsprängning uppkommer då vatten i exempelvis bergssprickor etc fryser 
och ökar i volym med 9% vid fasövergången från vatten till is. Detta har enligt Vliet-
Lanoé även en viss inverkan då det gäller paitikelsortering vid frysning. 

Fina jordpartiklar med stor specifik yta, speciellt lerrnineral, kan röra sig i riktning från 
en växande iskristall emedan grövre partiklar snabbt blir inneslutna av is och förblir sta
tionära i ismassan. Tjockleken av det adsorberade vattenlagret runt lermineralet förhind
rar infrysningsprocessen. Om vattnet är fast bundet så är det sug som krävs för att ur
skilja detta lager större än suget i kontakten mellan vatten och kristall. Därför drivs par
tiklarna framåt i riktrdng mot den växande iskristallen. För kvartspartiklar och andra 
grövre korn är däremot detta lager för tunt och svagt bundet, vilket gör att partikeln fry
ser fast i övrig ismassa. Enligt van Vliet-Lanoé har det också visats att partiklar i is kan 
röra sig under inverkan av en temperaturgradient. Dessa rörelser av speciellt immaterial 
är starkt beroende av det absorberade lagrets tjocklek och rilctningen mot den varmare 
sidan av kristallen. 

Stenupplyftning och niikrosortering är tillsammans båda möjliga att åstadkomma och är 

typiska vid upprepad frysning och tining, se Figur 4.27. Sådana processer kan förklara 

den omvända sorteringen av finjord i linser eller fickor, vilket även observerats mikro

skopiskt. Detta kan även förklara sortering av grus och sand under ett block under vilket 

segregerad is växer till under frysriing. 
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5 m m accumulation. 20cm 

Figur 4.27 Partikelsortering i mikroskopisk och makroskopisk skala i en morän från 
franska Vogeserna. Denna sortering är typisk vid omväxlande frysriing och 
tining, van Vliet-Lanoé (1985). 

En ytterligare faktor som bidrar till att öka partikelseparering vid frysriing och tining är 
det faktum att smältvatten från is och snö perkolerar in i jordprofilen. De höga dielekrici-
tetsvärdena som sådant vatten normalt har bidrar till viss del till att dispersion av svagt 
bundna aggregat uppkommer. Detta leder till att mikro- och makroerosion uppkommer 

och underlättar också en ackumulation av fina partiklar med djupet. De partikelstorlekar 
som kan påverkas av detta omfattar allt leraggregat, om pH är neutralt eller måttligt surt, 
till grövre siltkorn och i exceptionella fall finsand. Dessa omlokaliserade partiklar tende
rar att ackumuleras i grövre porer eller i sprickor. Därför är detta något som gör att man i 
dammsammanhang bör ha denna segregering i minnet då förklaringar till uppkomst av 
enskilda starkt vattenförande skikt söks. 

I områden med kalla vintrar tenderar stenar till följd av frysriingsprocessen att ansamlas 
på jordytan, och jordpartiklar sorteras i fickor eller lager bestående av relativt enfonriigt 
fördelade fraktioner, van Vliet-Lanoé avslutar sin artikel med att konstatera att stenars 
vertikala rörelser vid fiysning och tining är relativt väldokumenterade. Men enigheten 

och förklaringen bakom rörelseförloppet är inte fullständigt klarlagt. 
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"Particle Sorting by Repeated Freezing and Thawing", A.E. Corte* (1963) 
Science 

Corte (1963) redovisar resultat från laboratorieförsök där bland annat frysriktning, frys-

hastighet och jordpartiklarnas form och storlek samt partiklarnas relativa rörelse studera
des under inverkan av upprepad frysning och tiriing. 
Jordmaterialet som användes bestod av väl rundat sand och grus. Materialet hade en fin-
jordsandel av krossad kvarts. Frysförsök utfördes vid temperaturerna -5,-10 och 
-20°C. När provet utsatts för ett på förhand valt antal frysriings- och tiningscykler togs ett 
15 mm tjockt delprov ut. I detta bestämdes komstorleksfördelningen genom siktning. 
Skillnader mellan siktresultat för ofrusen respektive frusen och tinad jord gav ett mått på 
den partikelrörelse som hade orsakats av de givna betingelserna. Olika experimentupp
ställningar användes och bland annat utförde Corte en försöksserie där jord både frystes 
och tinades från överytan. Valda fryshastigheter varierade mellan 0.6-1.4 mm/timme och 
tiningshastigheten var i samtliga fall 6.0 mm/timme. Resultaten från dessa försök visar att 

grövre partiklar tenderar att röra sig uppåt mot fryshorisonten, medan de finaste parti
klarna tenderar att ackumuleras nedåt (ifrån frysriktningen). Dessutom visade det sig att 
rena linser och lager av ensgraderade fraktioner uppkommer vid fiysning och tining av 
den undersökta jorden. Sammanfattiiingsvis visar försöken, redovisade av Corte, att 
partikelrörelser vid frysning och tining är beroende av följande förhållanden och faktorer: 

1. Fryshastighet 
2. Storlek på jordkorn, samt deras form och komstorleksfördelning 
3. Frysriktning 

4. Vattemnnehåll och vattenförhållanden 

KOMMENTAR: De resultat som Corte (1963) redovisar är mycket intressanta och detta 
speciellt i fallet jorddammar. Om tjälen kan penetrera den finkorniga morän som oftast 
omnämns som tätmaterial i svenska jorddammar, uppkommer sannolikt partikelrörelser 
av den art som beskrivits ovan. Med en sådan förändras inte bara jordens homogenitet 

och geotekniska egenskaper utan framförallt de vattenförande egenskaperna. Med lager 

av helt eller delvis ensgraderade fraktioner minskar jordens täthet, vilket innebär att 

permeabiliteten ökar. Ett starkt åldringsskäl i relativt låga dammar i kallt klimat kan 

således utgöras av tjälens verkningar. 

* Cold Regions Research and Engineering Laboratory, New Hampshire, USA 
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"The Frost Behaviour of Soils", A.E. Corte* (1961) 
Highway Research Board, USA 

I denna rapport studerar Corte (1961) fenomenet stensortering (stone heave), det vill säga 
stenars rörelser i jordmaterial vid frysning och tining. En mängd olika försöksuppställ
ningar, från mycket enkla till mer avancerade beskrivs och resultat som uppnåtts med 

dessa presenteras också. 
Syftet med Cortes studie var först och främst att klarlägga om partiklar rör sig vid upp
repad frysning och tining och, om så var fallet, att närmare analysera under vilka förhål
landen denna effekt uppkommer. Av ett antal möjliga variabler som kan tänkas påverka 
sortering vid cyklisk belastning till följd av frysning och tining valdes några ut för att 
studeras närmare. Dessa var (a) kornstorlek; (b) hastighet och rilctning vid frysriing; (c) 
finjordens mineralogiska sammansättning; (d) rörelse och hastighet av partiklarna och (e) 
nedbrytning av jordaggregat och partiklar till följd av frysriing och tiriing. 

I det följande sammanfattas några av försöken relativt detaljerat samt de väsentligaste 

resultaten från dessa. 

FÖRSÖK OCH RESULTAT 

Några mycket enkla försök genomfördes inledningsvis för att studera huruvida 
"stenlyftning" sker vid frysning och tining eller inte. I ett av dessa placerades tre cirku-
lära rader med marmorskivor med diametern 10 mm i en cirkulär glasform och täcktes 
med ett 20 mm lager rentvättad sand. Vatten fylldes på i formen så att 40 mm vatten 
fanns ovanför sandens överyta. Därefter utsattes provet för allsidig frysning vid -20°C 
och motsvarande tining vid temperaturen +20°C. Den 40 mm högre vattennivån gjorde att 
frysningen i huvudsak skedde från formens botten och uppåt, men även från periferin och 

in mot mitten. Efter det att sex frysnings- och tiningscykler verkat på jorden kunde mar
morskivorna i den yttersta raden tydligt ses samt några av de i den inre raden skönjas. 
Efter totalt 19 cykler visade sig alla marmorskivor i de två yttersta raderna och två skivor 
i den innersta raden. I sandlagret syntes dessutom tydligt att en partikelsortering ägt rum 
genom att grövre korn fanns i lagrets övre del och de finare kornen hade ackumulerats i 

bottendelen. 
Ett likvärdigt försök genomfördes där tre olika fingerade "partiklar" med olika geometri 
täcktes med sand. Det var glaskulor, keramik tetraedrar och marmor skivor. Dessa 
"partiklars" rörelse uppmättes med en metod som kallas "Vernier calipers" efter varje 
fullbordad frysnings- och tiningscykel. Det visade sig att glaskulorna lyftes uppåt snab-

* Cold Regions Research and Engineering Laboratory, New Hampshire, USA 
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bare än keramik tedraedrarna och att lyftiiingen i genomsnitt var 0.22 mm/cykel respek
tive 0.18 mm/cykel. 
I ytterligare ett annat delförsök placerades sand i löst tillstånd i en cylinder som var isole
rad runt om. I sanden lades två marmorkulor (diameter 26 mm), två tetraedrar (20 mm 
hög) och två stenar (20 mm) på 12 cm djup. För att dessa föremåls rörelse skulle kunna 
bestämmas limmades en tunn pianotråd fast i dem och denna spändes vertikalt uppåt. 
Partiklarnas rörelse kunde sedan bestämmas som trådens relativa rörelse. Jorden utsattes 
för 20 cykler av frysning och tining med fryshastigheten 1.4 mm/tim och en dubbelt så 
stor tiningshastighet. Vattennivån bibehölls på samma nivå som sandens överyta. Paral
lellt med detta försök utfördes ett identiskt försök, där föremålen istället placerades i en 
plastpanna utan isolering så att fiysning och tining kunde ske 3-D. Fryshastigheten i detta 
fall var 2-3 gånger större än i den isolerade cylindern. I bägge försöken kunde kon
stateras att marmorskivorna, tetraedrarna och stenarna rörde sig vertikalt uppåt vid fiys
ning och tining, men att lyftningen gick snabbare i det prov där fiysning skedde vertikalt, 
det vill säga i den isolerade cylindern, jämfört med det fall då frysningen skedde från alla 
sidor. Corte sammanfattar: 
"Efter 20 frysnings- och tiningscykler delades provet som enbart utsatts för vertikal 

frysning upp i sju horisontella lager. Varje lager var 30 mm tjockt och en lagervis sikt-

ning genomfördes. Resultatet från siktningen visade att en distinkt vertikal omfördelning 
av sandpartiklarna skett i prove f". 
Resultaten från dessa enkla försöksserier visade att: 

1. Partikelrörelser beror av frysriktrting och är sannolikt en funktion av 
fryshastigheten och kan även vara en funktion av partiklarnas form. 

2. Frysriing och tining orsakar en partikelsortering som utvecklas olika beroende 
på deras storlek. De största partiklarna rör sig uppåt mot frysriktrtingen medan 
de minsta rör sig nedåt ifrån frysrilrtningen. 

Ytterligare ett annat försök utfördes av Corte där syftet också var att undersöka vertikal 
partikelsortering och dessutom volymsförändringar till följd av upprepad frysmng och 
tining. I denna studie användes sandigt grus som siktats fram till olika linjära siktkurvor i 
ett konventionellt siktdiagram. Allt material passerade sikten 9.5 mm (No. 10). Grade
ringstalet (Cu) ökades med en faktor av ca 2 så att delprov med olika jordinnehåll erhölls. 
I två prov ändrades finjordens (partiklar mindre än 0.074 mm) mineralogiska samman
sättning så att inverkan av två olika mineraltyper kunde studeras. 
Jord packades in i 2 cm tjocka lager i en mässingscylinder med diametern 125 mm och 
höjden 150 mm. Därefter placerades fem cylindrar med fem olika fraktionsintervall i en 
stor tunna med grusig sand på bottnen varefter volymen mellan mässingscylindrarna även 

fylldes med grusig sand. Under försöket bibehölls en konstant vattennivå i proven och 

104 



KAP. 4 LITTERATURÖVERSIKT 

denna sammanföll med provens plana överyta. Genom detta förfarande erhölls en endi
mensionell vertikal frysning av proven. Efter 22 frysnings- och tiningscykler utfördes en 
lagervis siktning av repektive jordtyp. Resultaten från detta visade att en mycket tydlig 
vertikal sortering uppkom med relativt sett mer finjord mot djupet och grövre fraktioner 
mot ytan. Detta observerades i samtliga jordprov. Det visade sig dessutom att samtliga, i 
siktdiagrammet rätlinjiga, jordar uppvisade en volymölaiing på upp till 2-10% vid frys
ning och tining. I analogi med detta konstateras även att torrdensiteten minskade med ett 

ökat antal cykler. I Tabell 4.14 sammanfattas dessa värden. 

Tabell 4.14. Densitets- och volymändring till följd av 22 frysnings- och tmingscykler, 

efter Corte (1961). 

Prov Siktgränser (mm) p D

o f r u s e n (t/m3) pD

t i n a d(t/m 3) Cu 
AV (%) 

a2 9.5-2.38 1.888 1.816 1.9 2.82 

a3 9.5-0.59 1.958 1.888 3.8 3.68 

a4 9.5-0.149 2.083 2.028 8.5 2.78 

b4 9.5-0.074 2.059 1.978 11.3 4.10 

a5-l 9.5-0.037* 2.141 1.958 16.6 9.31 

a5-2 9.5-0.037* 2.032 1.906 16.6 6.58 

dl 0.149-0.02 1.69 1.638 3.20 
* Skillnaden mellan provet a5-l och a5-2 är den att 14 viktsprocent av jorden 

mindre än 0.074 mm bestod av två olika mineral sammansättningar (naturlig 
finjord från morän respektive kvartspulver). 

I Figur 4.28 redovisas uppmätt volymsförändring som funktion av antalet frysnings- och 
tiningscykler vid vertikal frysning uppifrån och nedåt med fryshastigheten 0.6 mm/tim. 

De viktigaste slutsatserna man kan dra från Cortes rapport är att det i samtliga undersökta 
fraktionsintervall, från icke tjälfarlig jord till måttligt tjälfarlig, uppkommer väsentliga 
volymökningar då jord utsätts för cykler av frysning och tining. Volymökningen tilltar i 

princip kontinuerligt med ökat antal cykler. En annan viktig slutsats är det konstaterande 
att en signifikant skillnad i volymökning uppkom mellan material a5-l och a5-2. Detta 
tyder på att finjordens mmeralsammansättning har relativt stor betydelse vid frysning och 
tining. Den enda skillnaden mellan dessa material var att finjorden (ca 14 viktsprocent) i 
prov a5-2 bytts ut mot kvartspulver, medan den bestod av naturlig finjord från en morän i 
prov a5-l. Från detta drar författaren Corte följande slutsats: 
"Volymändringar uppkommer i prov som klassats som icke tjälfarliga enligt allmän 

praxis. Större volymändringar uppkommer i prov med större graderingstaF. 

105 



FRYSNINGS- OCH TININGSCYKLERS INVERKAN PÅ JORDS PERMEABIUTET 

Figur 4.28 Volymändring som funktion av antalet fryscykler för framsiktade 
jordmaterial, efter Corte (1961). 

Resterande del av rapporten ägnar Corte åt att matematiskt beskriva sambanden mellan 
torrdensitet, volymändring och antalet frysriings- och tiningscykler genom olika regres
sionsanalyser. Ett mindre avsnitt ingår även där kopplingen mellan fältförhållanden, 
speciellt i permafrostjordar, och de resultat som påvisats i laboratoriet görs. Några foto
grafier visas som illustrerar att stensortering skett i det aktiva lagret i en permafrostjord. 
Avslutmngsvis nämner författaren ett antal faktorer som fortsatta studier rekommenderas 

att undersöka närmare, dessa är exempelvis: 

1. Volymsförändringar och sortering när frysfrontens riktning är vertikal istället 

för horisontal. 
2. Volymsförändringar och sortering vid olika överlaster. 
3. Bestämma de tryck (krafter) som alstras av den uppåtriktade partikelrörelsen. 
4. Fastställa effekter av sfäriska partiklar för segregationsprocessen. 
5. Partikelsortering i naturen när fiysfronten penetrerar jorden uppifrån och 

nedåt och tiningen sker uppifrån och nedåt, med andra ord att efterlikna 
områden med säsongsbunden tjäle. 
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5 DISKUSSION 

5.1 ALLMÄNT 

Det är välkänt att fiysning och tining påverkar en jords geotekniska egenskaper. Exempel 
på detta är att vattenkvoten förändras vid fiysning, att portrycken ökar och därmed att 
skjuvhållfastheten minskar vid tining. En annan faktor som påverkas starkt beroende på 
om jord är frusen eller ej är paclarmgskaraktäristikan. I en mängd studier har det visats 
att packningsresultatet, uttryckt i torrdensitet, generellt avtar med minskade temperaturer 
och ökat vatteninnehåll samt att det är beroende av vilken jordtyp som packas, exempel
vis Heiner (1972), Bernell (1965), Haas m f l (1978) och Clark (1970). Vid senare studier 
har det visat sig att temperaturens inverkan är mer begränsad än vad som framgått tidi
gare, Viklander (1994). De effekter som noterats för packning belyser väl vilka effekter 

man har att räkna med då jord är tjälad och som därefter tinar. En sammanfattmng av 
kunskapen som finns tillgänglig i litteraturen, både vad det gäller påverkan av packnings
graden och permeabiliteten, visar att olika jordmaterial påverkas på olika sätt. En av de 
faktorer som enskilt har störst betydelse är om jorden är tjälaktiv (farlig) eller inte. En 
tjälfarlig jord är fortfarande permeabel i fruset tillstånd, eftersom vattnet närmast mine
ralytorna är starkt bundet till dessa. Detta gör att vatten kontinuerligt kan sugas in till 
fiysfronten varvid isbildning sker och därmed även tjällyftning. Då jord är tjälfarlig är 
finjordsinnehållet oftast högt och därmed kan stora mängder vatten bindas. Då detta 
vatten fryser till is uppkommer förhållanden som är fullständigt annorlunda jämfört med 
ofrusna förhållanden genom att isen expanderar i porerna och därvid utövar tryck mot 
kornskelettet. 

Vid en genomgång av litteraturen inom detta ämnesområde, det vill säga hur permeabili
teten påverkas av frysning och tining, finner man snart att de flesta studier har utförts 
med finkorniga jordmaterial, och då speciellt lera. Förklaringen till detta är sannolikt att 
lera är den absolut mest använda jordtypen vid inkapsling av olika typer av avfall, etc. 
Eftersom lera naturligt har en mycket låg permeabihtet fungerar den bra som barriär
material. I några fa artiklar presenteras resultat från försök där inverkan av frysning och 
tining på blandkorniga eller grovkorniga jordar har undersökts. Eftersom en av huvud
uppgifterna i detta arbete är att kvantifiera pemeabilitetsförändringar i finkornig morän 
vid upprepad frysning och tining är givetvis effekter knutna till sådan jord speciellt in
tressant. Det finns en rad exempel och indikationer på effekter som uppkommer i lera vid 
frysning och tining, och som sannolikt även uppkommer i morän under vissa betingelser. 
Dessa effekter yttrar sig dock troligen på ett något annat sätt i en blandkornig jord efter
som sammansättningen är så olika mellan morän och lera. 
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Chamberlain (1989) sammanfattar i en "state of the ar^'-artikel vilka effekter som upp
kommer i lerjordar vid frysning och tining. De slutsatser som speciellt framförs är att 
frysning och tining orsakar stora stnüctoomvandlingar och egenskapsförändringar hos 
leror. Enligt Chamberlain: 
"Frysning skapar en aggregatfördelning av en sådan struktur som ofta ger upphov till en 

ökad permeabilitet, densitet och sättningar under och efter tining. Hållfastheten och flyt-

gränserna minskar oftast. Åndringen av jordens egenskaper är beroende av jord- och 
jontyp samt av temperatur- och dräneringsförhållanden". 

Författaren talar även om de effekter som kan uppkomma vid tining av en konstfrusen 
jord och att det är lätt att påtala de artificiella frysmetodernas fördelar, men att de bief
fekter som uppkommer då den frusna jorden tinar sällan i förväg beaktats av tekniker och 
entreprenörer. 
"Förändringarna av de geotekniska egenskaperna kan även orsaka skador i konstruktio
ner som storskaliga frysrum, vägar, jordbankar och täckjord för farligt avfall i upplag 

etc. Konstruktioner grundlagda på lera kan även påverkas då dessa utsätts för frysning 
och tining\ 

Sammanfattningsvis kan sägas att det är svårt att definitivt säga hur frysnings- och 
tiningscykler påverkar jordar eftersom olika studier på relativt identiska jordar i många 
fall har givit skilda resultat. Däremot kan konstateras att en mängd typiska fenomen upp
träder vid frysning och tining, så som att sprickor uppkommer, att en viss partikelsor
tering sker, att vattenkvoten förändras, att svaga aggregat och bindningar bryts sönder 
och att en del geotekniska storheter så som portal och densitet förändras. Samtliga dessa 
fenomen medför att permeabiliteten påverkas och ofta blir denna numeriskt större efter 
frysriing och tining. Dessa specifika fenomen har observerats i såväl fin- som grovkornig 
jord. I leror bildas såväl vertikala som horisontala sprickor vid frysning och dessa växer 

till på grund av att det i jorden bildas islinser som successivt växer till i storlek så länge 
som förhållandena tillåter detta. När jorden tinar återgår dessa sprickor till viss del, men 
en signifikant del kvarstår även om de inte går att upptäcka med blotta ögat. Detta bidrar 
till att vattnets strörnningsmotstånd genom porsystemet minskar och därmed till att per
meabiliteten ökar. I flera artiklar har det konstaterats att i de fall en lera frusit och tinat 
ett antal gånger har förutom vertikala sprickor även horisontala sprickor observerats, som 
i horisontalplanet bildar ett polygonformat mönster, Kim och Daniel (1992) samt 

Chamberlain och Gow (1979). Dessa sprickor bildas vid frysriing och fenomenet som 
styr deras uppkomst är mycket likt det som förklarar uppkomsten av så kallade 
torrsprickor i lera. I grovkorniga jordar uppkommer vid frysriing och tining dels partikel

separation och dels "stenupplyftning". Detta är speciellt intressant för konstruktionstyper 

som jorddammar där ju en vattengradient dessutom verkar i profilen. Sannolikt uppkom-
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mer stiöiniiingskoncentrationer kring de större stenarna i en tätkärna eftersom vattnet 
tvingas strömma i det porsystem som finns. Med stenar som rör sig vid frysning och 
tining uppkommer en uppluckring och i viss mån omlagring av jorden närmast stenen. 
Dessutom skapas ett stort ofyllt hålrum där stenen fanns innan frysning började. I grus 
och sandjord har man noterat att grövre korn vandrat uppåt i rilctning mot frysrilrtningen 
och ackumulerats i lagrets övre delar och på motsvarande sätt har det visat sig att finjord 

ansamlats i den nedre delen av profilen, van Vliet Lanoé (1985) samt Corte (1961). 

Samma fenomen har konstaterats då partikelseparation i finkorniga jordar undersökts. 
Dock är resultaten osäkrare i det senare fallet eftersom leraggregat (i form av torkade 
klumpar) som är lätta att störa ofta använts vid laboratorieförsöken, Benoit och Bornstein 
(1970). I leror har det visat sig att en stor del av aggregaten bryts sönder vid upprepade 
cykler av frysning och tining. Samma sak inträffar vid vätning, något som i sig (under 
ofrusna förhållanden) gör att siktkurvan förändras och därmed permeabiliteten. Young 
m f l (1985) har härvid visat att de första cyklerna av frysning och tining minskar andelen 
partiklar mindre än 2jim, det vill säga lera, med upp till 15 procentenheter. 

Konstruktioner som är speciellt intressanta i detta projekt är som tidigare nämnts främst 
jorddammar för vattenkraftsproduktion, täckskickt för deponier med avfall (både miljö
farligt och konventionellt avfall), täckjord kring slagghögar, så kallade gruvdammar, eller 
yterosion av slänter invid vägar eller vattendrag samt av åkermark etc. I jorddammar är 
det först då tätkärnan påverkas av frysning och tining som en förändring av permeabilite
tens karaktäristika uppkommer och då vattengenomsläppligheten ökar eller kan öka. 
Eftersom finkornig morän utgör tätkärnan i de flesta dammar i Sverige, och det falrtum 
att denna jordtyp ofta är siltrik och därmed tjälfarlig, är det naturligt att inverkan av tjäle 
beaktas då åldringseffekter i dammar närmare ska undersökas. I täckskikt över deponerat 

avfall är det viktigt att jorden hålls intakt och inte förändrar sin vattengenomsläpplighet 

med tiden. Ett av huvudskälen till att man väljer att deponera avfall och att täcka in en 
volym med en barriär med låg permeabihtet är ju att erhålla ett i det närmaste slutet sys
tem för avfallet. Det vill säga att förhållandet mellan inkommande och utrinnande vat
tenmängder är sådant att urlakning av icke önskvärda ämnen till grundvattnet förhindras. 
Detsamma gäller givetvis då slagghögar täckts in, syftet med dessa är främst att tung
metaller och sulfider etc inte skall transporteras bort med utströmmande vatten. Cykler 
av frysning och tining kan även påverka åkerjordar och slänter på olika sätt. Dels påver
kas växtligheten, och då främst genom att rötterna skadas av uppluckring av ytjorden som 
sker vid fiysning och tining och dels att yterosion kan uppkomma, vilket kan bidra till att 
det översta lagret av bördig åkerjord transporteras bort. Det har visat sig att det under en 

normal vinter uppkommer ett stort antal mindre fryscykler i jordytan beroende på att 

temperaturen varierar under dygnet, Domby och Kohnke (1955). Med mindre fryscykel 
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avses här att endast någon centimeter av jorden fryser under natten då temperaturen sjun
ker under 0°C. Den tunna tjälskorpan tinar i regel under påföljande dag då temperaturen 
åter stiger. Denna process ger vid tining upphov till att hållfastheten på måttliga djup bin-
låg, vilket i kombination med stark vind och/ eller häftiga regnfall kan orsaka en bety
dande erosion som med tiden gör att en bördig jord utarmas, det vill säga att jorden med 
tiden ger allt mindre avkastning. Detta har rapporterats som ett relativt stort problem i de 

östra delarna av USA, Kok och McCool (1990). För svenskt vidkommande kan sannolikt 
erosion av jordmaterial i älvdalar delvis förklaras av detta fenomen. Det bör nämnas att 
de största erosionsskadorna sannolikt uppkommer då frusen jord tinar och blir speciellt 
fallet om jorden tinar snabbt och porvattnet inte kan dränera undan tillräckligt fort. Då 
kan stora porövertryck utbildas och därmed förlorar jorden delar av sin hållfasthet genom 
att effektivspänningen minskar. 
Förutom tjällyftning och tjälnedtiängning kan andra effekter uppkomma som exempelvis 
bärighetsmmskningar vid tining, yterosion, sprickbildningar, stenupplyftning i vägar så 
kallade tjälskott etc. Uttorkning och sprickbildning är välkända effekter som uppkommer 
vid tjälning i det översta lagret av en naturligt avsatt jordprofil, den så kallade torrskor
pan. Sprickorna medför att torrskorpan blir inhomogen, vattenkvoten lägre och den har i 
regel högre hållfasthet mellan sprickplanen än motsvarande ofrusna och opåverkade jord. 
På grund av de sprickor som existerar har torrskorpan vattenledande egenskaper som är 

betydligt bättre än i en normal ostörd och homogen jord. Om befintlig jord schaktas av 
från markytan till en ny nivå vid grundläggning etc kan man räkna med att jorden vid den 
"nya" markytan kommer att påverkas av fiysning och tining på precis samma sätt som 
den bortschaktade torrskorpan gjort i århundraden. 

De faktorer som ägnats mest intresse i denna rapport är speciellt hur permeabihtetsförsök 
och frysning av jord har utförts vid tidigare försök, så att egna framtida frys- och tinings-
försök ska kunna genomföras på ett rationellt och enkelt sätt. Speciella faktorer som 
härvid beaktats är jordtyp, packmngsgrad/ portal, vattenkvot, dräneringsförhållanden, 
frysrikming och tirimgsriktning, frys- och timngstemperatur, mstrumentering av provet, 
vattenstiömnmgsrildning, jordprovens geometriska förhållanden och inverkan av över
last. Dessutom har de olika försöksprocedurerna dokumenterats så detaljerat som möjligt, 
något som diskuteras utförligt här nedan. I detta sammanhang bör nämnas att mycket få 
fältförsök finns rapporterade i litteraturen. Uppskattiiingsvis är minst 95% av allt publi
cerat material resultat från försök som utförts i laboratoriet med företrädelsevis använd
ning av kohesionsjord (lera och silt). 
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5.2 LABORATORIEFÖRSÖK 

I detta avsnitt redovisas och diskuteras hur de i kapitel 4 refererade laboratorieförsöken 
har utförts. Avsnittet "Utrastning och utförande" behandlar hur försöken praktiskt utförts 
samt vilken utrustning som använts. Här beskrivs också inverkan av t ex temperaturer vid 
frysning och tining, dräneringssystem, hur proven frysits, och använda jordtyper etc. 

5.2.1 Utmstrdng och utförande 

Utrustning 

De laboratorieförsök som utförts för bestämning av permeabihtet och som ligger till 
grund för denna rapport har utförts med två huvudtyper av permeametrar. Den mest an
vända utmstoingen är en typ av triaxialapparat, eller en snarlik variant av denna som 
ibland kallas konsolidometer, där vattenströmning åstadkommes med så kallade 
"baktryck" i porvattnet. Den andra typen är en konventionell rörpermeameter. Arbets
gången vid försök med konsolidometem är den att jord packas in i en provcylinder vid en 
viss vattenkvot. Därefter vattenmättas jorden med baktryck i porvattnet eller genom 
uppåtriktad strömning under en måttlig gradient. 

Porvattensystem 

Beroende på om jorden tillåts frysa och tina i ett öppet eller slutet porvattensystem är 
principerna vid utförandet och speciellt vid frysningen lite olika. Fördelen med ett öppet 
porvattensystem är att vatten kan transporteras in i jorden vid frysning, och således kan 
islinser bildas. Dessutom kan överskottsvatten dränera bort vid tining. Med detta system 
efterliknar man verklig frysning in-situ i största möjliga utsträckning. Ett sätt att verifiera 
uppmätt tjällyftning och volymsförändring i jord är att mäta den in- och utströmmande 
vattenmängden eftersom tjällyftningen dels härrör från expansion av det vatten som na
turligt finns i jorden, och dels av det vatten som sugs in vid frysning. I ett slutet porvat
tensystem sker inget vattenutbyte med någon extern vattenkälla. De effekter som ett så

dant system ger vid frysriing är främst en omfördeirring av vattnet i provet, det vill säga 
en inhomogen vatterLkvotsfördelning blir resultatet. Vid tining innebär detta att perifiera 
delar av ett cylindriskt prov är våtare än motsvarande centrala delar och således att vat
tenkvoten i ytterområdena är högre än den naturliga, och motsvarande lägre i innerområ-
det, Skarzynska (1985). 
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Packning 
Vid mpackning av jord i permeametercylindern är det fördelaktigt om samma portal upp
nås i jorden som den i fält för att relevant permeabilitet ska kunna bestämmas. Packning 
kan utföras med konventionella laboratoriemetoder om cylinderdimensionerna så tillåter, 
eller manuellt så att ett visst föreskrivet packningsarbete uppnås. En viktig faktor vid 
permeabilitetsbestämning är att mängden innesluten luft i jorden begränsas och god 
packning kan utgöra en garant för detta. För packning har ett spektrum av olika metoder 
beskrivits i litteraturen. Det vanligaste utförandet har varit att konsolidera en slurry be
stående av finkornig jord och vatten eller att använda torr lera som vattenmättas i cellen. 
Det första sättet ger acceptabla resultat då jorden konsoliderats till relevanta densiteter, 
medan det senare sättet är en artificiell metod som bör ifrågasättas. Arüedningen till detta 
är att man erhåller stora strulcturomvandlingar enbart på grund av vätning och då blir ef
fekterna till följd av frysning och tining oerhört svåra att uppfatta. Efter vatterLmättning 
konsolideras provet i triaxialapparaten genom ökat celltryck till en vald effektivspärining. 

1-D och 3-D fiysning 
När jorden ska frysas har det visat sig att något olika principer och metoder används i 
olika försök. Den använda principen är dels beroende av om provet fryses endimensio-
nellt (1-D) eller ttedimensionellt (3-D) och dels av hur %sriingen utförs. Vid 1-D frys
ning isoleras provet runt om så att ett frysningsförlopp uppnås som efterliknar naturlig 
frysning av jord. Man styr tjältillväxten genom isolering och påtvingar vertikal frysning 
av jorden. Om sådan frysning kombineras med ett öppet porvattensystem blir varje frys-
nings- och tiningscykel mycket tidskrävande, speciellt i finkornig jord. Ofta talar man om 
en total tid på mellan 24 timmar och 2-3 dygn för frysningen. Denna tid är givetvis bero
ende av frystemperatur, jordtyp, vattenkvot och inte minst av hur stort provet är och till 
vilket djup man avser att frysa det. Därför har vissa forskare istället valt att använda 3-D 
frysriing i vilken jord fryses utan isolering. Med sådan frysning blir totala försökstiden 
endast en bråkdel av motsvarande 1-D frysning. 3-D frysriing är däremot speciellt lämp

lig då trender i resultat ska studeras såsom inverkan av separering eller stenupplyftiiing. 

Det finns dock resultat i litteraturen som visar att inverkan av 1-D respektive 3-D frys
riing inte ger den skillnad i permeabihtet som man skulle kunna tro. Ett exempel på för
sök utfördes i slutet respektive öppet system på siltig lera och resultaten av bestämda 
permeabiliteter vid användning av de två frysmetoderna gav i det närmaste identiska vär

den, Zimmie och La Plante (1990). 
3-D frysning kan utföras i vilket frysskåp som helst, eftersom behållaren som innehåller 
jord i det fallet endast behöver placeras i skåpet varvid frysriing sker runt om. Alternativt 

kan en nedkyld vätska användas för att åstadkomma frysning genom att denna cirkuleras 

runt jordprovet, som exempelvis i en triaxialcell eller liknande. Vid 1-D fiysning i ett 
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öppet porvattensystem tillkommer en komplikation genom att dräneringsförbindelsen inte 
far frysa. Praktiskt innebär detta att en del av provet bibehålls vid temperaturer över 
fryspunkten medan den andra delen utsätts för negativa temperaturer. Konrad (1989) 
rapporterar att ett system med temperaturplattor (någon form av kryostat) har använts i 
detta syfte. Provet förvarades i vid negativa temperaturer så länge detta krävdes för att 
frysmng av avsedda delar skulle hinna ske. Här bör påpekas att i olika undersökningar 
har olika tjäldjup satts som kriterier vid frysriing. Exempelvis utförde Konrad (1989) 
frysning enligt principen att tjäldjupet vid varje fryscykel varierades, vilket medförde att 
olika nivåer i provet hade olika fryshistoria. I de flesta andra undersökningar har 
emellertid hela provet frusits konsekvent, Kim och Daniel (1992), eller så har halva pro
vet frusits, White och Williams (1994). Det bör dock påpekas att få författare exakt klar
gör på vilket sätt jordproven har frysts. Det är dock sannolikt att hela provet frusit i de 
fall inget anges. 

Genom att mäta temperaturen i ett jordprov kan dels temperaturgradienten exakt be

stämmas och tjäldjupets utbredning kontrolleras. När avsedda delar av provet frusit får 

jorden tina. Detta har uteslutande skett vid rumstemperatur (15-25°C). Om det är ett 
öppet system tar tiningen längre tid än för motsvarande slutna system eftersom allt över
skottsvatten som har ackumulerats vid irysningen måste dräneras undan. När så skett be
stäms permeabiliteten med vald metod. Detta moment är även det mest tidskrävande då 
jordmaterialet i regel är lågpermeabelt. 

Permeabilitet 

Permeabihtetsförsök utförs normalt vid en definierad gradient och fortgår till dess att 

permeabiliteten är helt konstant eller till dess att ett värde uppnås som inte avviker för 
mycket från en föregående bestämning. Det bör poängteras att den permeabilitet som här 
avses är den vertikala, vilken naturligtvis är den som är lättast att bestämma eftersom den 
rüctaingen sammanfaller tyngdkraften och med permeametern. Endast en undersölaiing 
har identifierats i vilken resultat på horisontell permeabihtet presenterats, Chamberlain 
(1980). Tyvärr nämns i det fallet ingenting om hur dessa bestämningar har utförts. Man 
kan dock ange några huvudprinciper för hur även den horisontella permeabiliteten ska 
kunna bestämmas. Ett sätt kan vara att frysa ett godtyckligt jordprov och, i fruset till
stånd, borra ut ett kärnprov vinkelrätt mot frysriktningen. Det utborrade provet trimmas 
och installeras i en permeameter varvid permeabiliteten bestäms. Ett annat sätt kan vara 
att frysa ett jordblock med kvadratisk eller rektangulär form. Genom att vrida blocket i 
fruset tillstånd och tina det kan därefter permeabiliteten bestämmas i önskad illctriing. En 

sådan metod har dock klara brister eftersom en väsentlig del av stiömningen sannolikt 
sker i hörnen. 
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För att identifiera sprickor har en del författare utfört mikromorfologiska undersökningar 
av tunna jordskikt med röntgenmikroskop. Sådana försök utförs på jord i fruset tillstånd 
och då kan isfyllda sprickors volym etc uppmätas, White och Williams (1994) m f l . Detta 
är ett bra sätt att kvantifiera sprickor samt att försöka identifiera hur de uppkommer. 
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5.2.2 Frysning, tining och dränering 

Temperaturer 

Vid frysriing och tilting har försökstemperaturen stor inverkan på resultaten. Extrema 
temperaturer medför både snabbare frysning och tining. Stora temperaturgradienter med
för att vattnet fryser snabbt varvid stiömningskanaler och porer fryser ihop och blir täta 
så att vatten inte kan transporteras. Frystemperaturen är således en viktig faktor för att 
vatten ska kunna sugas till tjälfronten på ett realistiskt sätt, men även tiningstemperaturen 
kan härvid vara av betydelse. Det senare eftersom en måttlig tmingstemperatur innebär 
att vatten kan dräneras ur jorden successivt som denna tinar, medan en snabb tining (vid 
rumstemperatur) innebär att nästan allt "överskottsvatten" ska tas om hand under 
betydligt kortare tid. 

De försökstemperaturer som har använts vid tining och frysriing i de försök som refere
rats och som sammanställts, i kapitel 4 i denna rapport, redovisas tillsammans med några 
övriga faktorer som varierats i Tabell 5.1. Förutom använda temperaturer redovisas också 
undersökt jordtyp, frysnings- och dräneringsförhållanden samt provet dimension. 

Tabell 5.1 Sammanställning av faktorer som använts vid frysnings- och tiningsförsök. 

Material Drän Antal Frys. Temp.grad fyfrys rptin Dimension 
* 

Författare 

cykler dim CC) (°C) (mm) 

lerig silt öppet 3-4 1-D 0.34°C/cm Konrad (1989) 

3 leror, 1 silt öppet 0.3°C/mm 22 Chamberlain (1979) 

5 leror öppet 15 1-D 0.022°C/m h=25,d=62.5 Chamberlain (1990) 

2 leror 10 1-D — h=d= 76 Benoit (1990) 

siltig lera slutet 5 3-D -18 ca 20 Kim (1992) 

siltig lera slutet 5-15 lo 3-D Zimmie (1990) 

morän, lera slutet 1-D -20 ca 20 h=35,d=101 Wong (1991) 

3silt, 1 lera öppet 4 1-D -4 15-20 White (1994) 

uppgift har ej angivits av författaren 
Drän= öppet eller slutet porvattensystem 

l-D/3-Den- respektive tredimensionell frysning 
Dimension= jordprovets dimensioner 

* På grund av utrymmesskäl redovisas endast första författaren 

Som framkommer av tabellen har sällan de temperaturer som jorden utsatts for redovi

sats. Eftersom dessa har stor betydelse för resultaten är det enligt författaren självklart att 

dessa bör deklareras klart och tydligt. 
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Dränering 
Som nämnts ovan kan jord vid frysning och tining antingen förbindas med en exter vat
tenkälla (öppet system) eller inte (slutet system). Fördelen med det öppna systemet är 
dels att jord tillåts att tjällyftas och dels att omfördelat vatten kan dränera bort vid tining. 
I en undersölaiing, Zimmie och La Plante (1990) utfördes försök med både öppet och 
slutet dräneringssystem genom 1-D och 3-D fiysning. Resultaten från studien visade att 
permeabiliteten i båda fallen visade sig vara i det närmaste lika. Dessa resultat ska dock 
inte betraktas som definitiva. 

För att efterlikna de frysningsprocesser som uppkommer i fält bör 1-D frysning företrä
desvis användas vid laboratorieundersökningar. Anledningen till detta är att man annars 
inte tar hänsyn till den segregering av jordskikt och de islinser som bildas i tjälfarlig jord. 
I icke tjälfarlig jord torde emellertid betydelsen av frysriktriingen vara mindre viktig 
eftersom vattentransporten vid frysning i detta fall är minimal. 

5.2.3 Jordmaterial 

De jordmaterial som använts i litteraturen för att studera hur permeabiliteten påverkas av 
cyklisk fiysning och tining har till största del varit finkorniga jordar. I Tabell 5.1 sam

manfattas ett väsentligt urval av refererade undersökningar samt de jordmaterial som an
vänts. Av tabellen framgår att lera och silt är de klart mest undersökta jordtyperna, och 
att morän endast studerats i en undersölaiing, Wong och Haug (1991). 

Många av de i kapitel 4 presenterade artiklarna syftar till att närmare beskriva hur 
barriärmaterial påverkas av frysriing och tining. Det är därför naturligt att det mest under
sökta jordmaterialet är lerjord, eftersom detta är de mest använda barriärmaterialet i värl

den. I Sverige används lite olika material som täckjord över deponier beroende på var 
dessa är lokaliserade. I Skåne används främst moränlera, i stora delar av Norrland fin
kornig morän och i de delar där tillgången på lera är god används detta material. 

De effekter man erhåller vid peimeabilitetsbestämning på jord som frusit och tinat avgörs 
till stora delar av jordens finjordshalt, vatteninnehåll och specifika yta. Eftersom det enda 
som skiljer en frusen jord från motsvarande ofrusna är att vattnet fasomvandlats till is är 
vatterLinnehållet i jorden av avgörande betydelse för hur stor strulcturpåveikan som upp
kommer vid frysriing. Ju högre finjordsandelen är desto mer vatten kan jorden hålla och 

dessutom ökar tjälfarligheten med ökad finjordsandel om denna är siltrik. I kohesionsjord 

har den specifika ytan utpekats som en viktig faktor med hänsyn till påverkan på jords 
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mikrostiiLktur vid frysning och tilling. Denna parameter avgör tillsammans med jonföre
komsten och jonkoncentrationen hur mycket vatten som binds till mineralytan. I en un
dersökning blandades olika andelar bentonit (med mycket stor specifik yta) i en sand, 
Wong och Haug (1991). Resultaten från detta visade att permeabiliteten inte förändrades 
i en sådan jordblandning efter frysning och tilting. 
Vid försök med finkornig jord har hanteringen och framförallt behandlingen stor bety
delse för vilka resultat som erhålls. I flera studier har man använt torkade lerklumpar. 
Resultaten blir sannolikt mer överensstämmande med verkligheten om man istället an
vänder naturfuktig jord. 

Med utgångspunkt från vad man i litteraturen intresserat sig för att undersöka och som 
identifierats i detta arbete är behovet av att undersöka finkornig moräns beteende vid 
upprepad frysriing och tining stort. Ardedningen till detta är att öka kunskapen för hur 
denna, i Sverige, mycket vanliga jord påverkas av frysning och tining. Förutom att fin
kornig morän utgör tätkärnan i de flesta svenska jorddammar är denna jordtyp mycket 
vanlig i vägar i stora delar av landet. Endast en undersökning har som tidigare nämnts 
använt morän i permeabilitetsstudier. Från ytterligare en studie redovisas resultat från 
stenupplyftning då morän användes, van Vliet-Lanoé (1985). Sannolikt är, förutom vat
teninnehållet och fmjordshalten, även stenhalten viktig för de egenskaper morän uppvisar 

efter frysriing och tining. 
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5.3 EFFEKTER AV FRYSNING OCH TINING 

I detta avsnitt sammanfattas de fenomen som uppträder i jordmaterial vid upprepade 
cykler av frysning och tining. 

5.3.1 Påverkan på permeabihtet 

VERTIKAL PERMEABILITET 
Med utgångspunkt från de resultat som sammanställts i denna rapport kan en mängd slut
satser fattas. Därutöver kan också i vissa fall effekter och trender i dessa resultat skönjas. 
Den viktigaste informationen som bekräftas av alla refererade undersöknmgar är att per-
meabilitetsegenskaperna förändras vid frysning och tining. Generellt kan sägas att per-
meabilitetsförändringen ökar med ökat vatteninnehåll, med antalet frysnings- och 

tiningscykler och orsakas av de strukturella onifördelningar som sker vid frysning. Hur 

mycket en viss jord påverkas av frysrting och tining beror på dess sammansättning och 
geotekniska egenskaper. Det bör poängteras att den permeabihtet som här avses är den i 
vertikal riktning. Senare redovisas resultaten från en studie av den horisontella permea-
bilitetsförändringen. 

I Tabell 5.2 åskådliggörs inom vilka intervall de redovisade pemeabilitetsökningarna 
varierar. I tabellen anges även använd jordtyp samt referens. Pemeabilitetsökningen de
finieras som kvoten mellan permeabiliteten efter tining och den innan frysrting. 

Det bör noteras att de permeabilitetskvoter som redovisas i tabellen inte direkt går att 
jämföra mellan olika försök. Detta beror dels på att trots samma jordartsbenärnning kan 
de geotekniska egenskaperna skilja väsentligt (konsistensgränser, lerhalt, vattenkvot etc) 
och dels därför att försöken inte utförts under identiska förhållanden (olika portal/ densi
teter, spänningstillstånd, frystemperaturer, dräneringsförhällanden etc). Värdena som 
sammanställts skall inte betraktas som definitiva utan de tjänar snarare syftet att belysa 
hur stora permeabilitetsökningar som kan uppkomma efter frysning och tining samt visa 
att spridningen trots likartade jordar kan vara avsevärd. 
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Tabell 5.2 Exempel på peimeabilitetsökningar (k^/k0*™80*1). 

Jordtyp Penneabilitetsölaüng Författare 

lerig silt <1 och 1-5 Benoit (1973) 

sand och finjord 1-290 Benoit och Bornstein (1970) 

Green River-lera 400 Chamberlain (1990) 

Durago-lera 45 

Slick Rock-lera 40 

Rifle-lera 33 

Ellsworth-lera 120 Chamberlain och Gow (1979) 

Hannover-silt 15 

Morin-lera 8 

CRREL-lera 6 

siltig lera 100-200 och 2-5 Kim och Daniels (1992) 

lerig silt 2-5 och 4-10 Konrad (1989) 

Tourville-silt 2-3 White och Williams (1994) 

Caen/Moley-silt 2-5 

Caen-silt 3-5 

Moley-lera 2-97 

Battleford-morän 7 Wong och Haug (1991) 

Regina-lera 18 

siltig lera 5-20 Zimmie och La Plante (1990) 

Gemensamt för samtliga undersölaiingar är att permeabiliteten ökar efter fiysning och 
tining, utom i enstaka fall då extremt fuktiga jordar har studerats. Dessutom har per
meabiliteten minskat i några av de undersökriingar då lerklumpar använts. Uppkomsten 
av fenomenet förklaras dock lite olika och dessutom framförs olika faktorer såsom de 
mest betydelsefulla och signifikanta. I det följande diskuteras några av dessa faktorer. 

Vattenkvot 
Permeabiliteten ökar i samtliga jordar om vatteriinnehållet är sådant att jordskelettet på
verkas då vattnet fasändras från vatten till is. Följaktligen uppkommer större påverkan då 
vattenmättad jord fryser än då icke vattenmättad jord fryser. Detta kan enkelt förklaras av 
att det vatten i porerna som expanderar vid frysriing kan tas om hand i en omättad jord 
eftersom ofyllda porer finns tillgängliga och som klarar vattnets volymökning. Vid vat

tenkvoter under den optimala vattenkvoten är ökningen i permeabihtet ofta mellan 2-30 
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gånger och vid vattenkvoter större än den optimala kan ölaiingarna bli 50-300 gånger, 
Kim och Daniel (1992). I finkornig jord har krympgränsen identifierats som en viktig 
parameter med hänsyn till hur antalet cykler påverkar permeabiliteten. Vid vattenkvoter 
mindre än krympgränsen har inga effekter på strukturen överhuvudtaget rapporterats till 
följd av frysriing och tining och troligen påverkas då inte permeabiliteten heller, 
Chamberlain och Gow (1978). Vatteninnehållet är då så lågt att vattnets expansion vid 
frysning kan ske i ofyllda delar av jordens porer. Andra undersökningar har utpekat plas
ticitetsgränsen som den vattenkvot under vilket inga strukturomvandlingar sker, 
Chamberlain m f l (1990). 

Finjordshalt 

Finjordhalten och steninnehållet är sannolikt viktiga parametrar i det fall jordtypen är 
finkornig morän och då sådan jord påverkas av frysrdng. En ökad finjordshalt ökar gene
rellt jordens tjälfarlighet och därmed kan större tjällyftningar uppkomma. Om tjällyft-
ningen är stor är storleken på islinserna också stor. Risken finns därför att jorden påver

kas vid tining eftersom de segregerade is- och jordlagren inte intar exakt samma läge som 
innan frysriing. I ett permeabilitetsförsök har inverkan av ett ökat fmjordsinnehåll stude

rats i detalj, Wong och Haug (1991), och i det fallet blandades olika andelar av bentonit i 

en sand. Resultat visade att i de fall då lera blandats med sand uppkom inga tjällyftiiingar 
överhuvudtaget och att permeabilitetsegenskaperna var oförändrade. Detta lermineral är 
dock lite speciellt eftersom det är svällande och förmår att binda stora mängder vatten. 
Detta kan sammantaget förklara resultatet och dessutom är ju sand ett icke tjälfarligt ma
terial. Sannolikt hade motsatt resultat med ökade permeabiliteter framkommit om en 
annan typ av finjord använts, till exempel en som var siltrik. 

Portal/ densitet 

Andra faktorer som inverkar är portalet, det vill säga jordens täthet vid frysning. På 

samma sätt som för vatteninnehållet har ett portal identifierats som den gräns under vil
ket inga förändringar uppkommer. Det har påvisats att ju tätare en jord är desto större bin
de negativa effekterna som uppkommer vid frysning. Vid ett överlagringstryck på 50-200 
kPa påverkas inte en finkornig jords struktur av frysning, Kim och Daniel (1992). Då är 
mothållande kraft på överytan så stor att det motverkar tjällyftiiingens expansionskrafter. 

Utrustning 

Andra faktorer som visat sig ha betydelse för vilka permeabilitetsförändringar som er

hålls är laboratorieutrustningen, temperaturer och hur försöken utförs. De temperaturer 

som använts vid försöken har endast redovisats i några enstaka undersökningar. Som 
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framgår av Tabell 5.1 har frystemperaturen varit -20 till -4°C och tinmgstemperaturen 

15-22°C. 
Den enda fördelen med att ha låga temperaturer vid fiysning är att försöket kan utföras 
snabbt. Det är sannolikt bättre att välja en temperatur som är mer realistisk, det vill säga 
närmare fryspunkten, då syftet är att studera permeabilitetsförändringar eftersom islins-
bildning är en tidskrävande process. 
Laboratorieutrastriingen begränsar normalt storleken på det jordprov man avser studera, 

och vilka dräneringsförhållanden samt hur fiysning kan ske. I de flesta undersökningar 
har provcylindrar med diametern 60-100 mm och höjden 35-70 mm använts. Dessa di
mensioner är säkert tillräckliga i de fall man fryser och tinar en homogen finkornig jord, 
men då morän ska undersökas bör jordproven vara större för att grus- och stenfraktioner 
inte ska behövas siktas bort och för att inverkan av randeffekter ska begränsas. 

Antal cykler 

Vidare har det konstaterats att inverkan av antalet frysnings- och tiningscykler är lite 

olika för olika jordar. De största permeabilitetsförändringarna uppkommer efter den 
första cykeln i samtliga jordtyper. För vissa jordar har permeabiliteten stabiliserats efter 
3-5 cykler, medan andra stabiliserats efter 10-15 cykler. Alla jordar påverkas så till vida 
att deras struktur förändras efter de första cyklerna, men att ett jämviktsläge uppnås efter 
ett antal cykler. Det antal cykler över vilka permeabiliteten förblir konstant är starkt be

roende av jordens vattenkvot. 
I enstaka fall har jord visat sig bli mindre permeabel efter den första cykeln, men efter 
ytterligare cykler uppvisat ökande värden. I dessa fall har det varit fråga om finkorniga 
jordar med ett stort vatteninnehåll. 
Således uppkommer exempelvis olika effekter, och speciellt storleken av dem, i olika 
leror. Många författare talar om att permeabilitetsförändringar uppkommer under de fem 
första cyklerna, som exempelvis Benoit och Voorhees (1990) och Chamberlain m f l 
(1990). Andra har påvisat att ökningar sker upp till 10-15 cykler för att där över förbli 
konstant, Zimmie och la Plante (1990) och Yong m f l (1985). Ytterligare andra anför att 
omlagringsprocessema pågår upp till 20-30 cykler. Arüedningen till de olika resultaten är 
sannolikt, förutom att olika jordar studerats, att försöken utförts under olika förhållanden. 

HORISONTELL PERMEABILITET 

Permeabiliteten i vertikal riktning är i många geotekniska tillämpningar den dimensione
rade. Det är också den som berälatingsmodeller av olika slag normalt förutsätter. Bero
ende på vilken konstruktionstyp som genomströmmas och om jorden inte är homogen bör 
åtminstone vattenstiömitingsegenskaperna även i horisontell led undersökas. Detta är 
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speciellt viktigt för konstruktioner där vatten finns med som en komponent, som t ex 
jorddammar. Orsaken är naturligtvis att vattengradienten i dessa fall verkar i horisontell 
riktning. Det finns få undersökningar som beskriver hur permeabiliteten i horisontell led 
förändras efter det att jorden utsatts för frysning och tining. En förklaring till detta är att 
permeabiliteten i horisontell riloning är svårare att bestämma. Ett exempel har dock re
dovisats av Chamberlain (1980). Tyvärr ger författaren inga detaljer om använd utrust
ning eller hur försöket utförts etc. Resultat för en lera där horisontell permeabihtet pre
senteras som funktion av portalet vid två olika medelspänningar visas i Figur 5.1. 

Figur 5.1 Horisontell permeabihtet för Ellsworth-lera, efter Chamberlain (1980). 

Exakt vadpg-i figuren står för är inte klart, sannolikt är det medelspärmingen som avses. 
Resultatet av ökatpff( l2& kPa kontra 8 kPa) ger relativt sett en lägre ökning i permeabih
tet. Permeabiliteten ökar i detta exempel med ca 100 gånger vid portal större än 1.5 då 
jorden frusit och tinat jämfört med motsvarande värde för ofrusen jord. Således har 
spännmgsfördelningen i jorden betydelse för vilka permeabiliteter som erhålls. Det är 

dock svårt att värdera dessa resultat då frysförlopp, temperaturer och vattenförhållanden 
vid frysning och tining är okända. I de fall jordmaterialet utgörs av en blandkornig jord 

torde emellertid den vertikala permaebiliteten vara skild från den horisontella permeabili
teten eftersom sådan jord relativt sett är mindre homogen och för att den innehåller större 
fraktioner som rör sig i rüctning mot värmeflödet. 
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5.3.2 Uppkomst av sprickor 

Alla silt- och lerjordar samt vissa finkomiga moräner klassas som finkomiga jordar. 
Dessa är också att betrakta som tjälfarliga med undantag för lera och finkornig morän 
med lågt siltinnehåll. Vid frysning uppkommer islinser som orienteras ortogonalt mot 

frysriktmngen, vilket innebär att de bildas parallellt med en horisontell markyta. Ett antal 
författare, som exempelvis Chamberlain och Gow (1979) samt Chamberlain och Blouin 
(1977), har påvisat att sprickor uppkommer vid frysning. Dessa sprickor uppkommer 
både i vertikal och horisontell riktning. Mikromorfologiska studier av tunna jordskikt har 
visat att sådana sprickor i horisontalplanet kan vara polygonformade och detta förekom
mer oftast då jordmaterialet är lera. I vertikal rilaning finns dessutom ett nätverk av verti
kala sprickor som möjliggör vattentransport i djupled. Dessa två huvudtyper av frys-
sprickor visas schematiskt i Figur 5.2. 

Figur 5.2 Principiellt utseende på sprickor i lera i vertikal- och horisontalplanet till följd 
av frysning, efter bland annat Chamberlain och Gow (1979). 

Det bör förtydligas att denna typ av sprickor endast påvisats i leror. I de grövre finkor
niga jordarna uppkommer sannolikt även mikrostrukturella förändringar, men de är inte 
lika lättidentifierade. I exempelvis en finkornig morän, som även kan innehålla grövre 
fraktioner som grus och sten, uppkommer även sprickor. Jordstrukturen är dock då så 
komplex att en interaktion mellan de fina och grova partiklarna gör att sprickor kan upp
komma vid kornkontakten mellan finjord och en sten. Härvid kan en separering initieras. 
Sprickorna är inte lika lätta att identifiera, men kan sannolikt vara mycket vattenförande 
och vara orsaken till att inre erosion påbörjas. 

Så länge jorden förblir i fruset tillstånd bibehålls ett nätverk av sammanknutna länkar av 
isfyllda sprickor. När isen smälter återgår de flesta sprickorna medan andra bara till viss 
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del återgår. Detta är den huvudsakliga förldaringen till att en jord blir mer permeabel 
efter frysning och tining än om den aldrig fryser. Detta är också förklaringen till motsä
gelsen att portalet normalt minskar vid frysning och tining samtidigt som permeabiliteten 

ökar. Laboratorieförsök på kohesionsjord har visat att överlagringstrycket är helt avgö
rande för hur stor del av fryssprickorna som återgår vid tining. Om överlagringstrycket är 
mellan 50-200 kPa uppnår man samma permeabilitet efter frysning och tming som den i 
en ofrusen jord, Kim och Daniel (1992). 

5.3.3 Stenupplyftrting och separering 

STENUPPLYFTNING 

Två fenomen som uppträder vid fiysning och tining är stenupplyftrting ("stone heave") 
och separering av jord. Stenupplyftning kan illustreras med två väl kända exempel. Det 
ena är det faktum att "stenskott" uppkommer på vägar och parkeringsplatser och tar sitt 
uttryck i form av en bula på vägens överyta. Det andra exemplet rör stenar i åkermark. 
Bönder plöjer jorden och sorterar bort sten det ena året och nästa år finns stenar vid 
jordytan igen. Det är författarens övertygelse att detta fenomen även påverkar 
permeabilitetsegenskaperna i de fall jorden utgörs av finkornig morän. I vissa konstruk
tioner kan stenupplyftning uppkomma till följd av frysning och tining och sannolikt 
dessutom spela en avgörande roll för dess prestanda och funktion. Det som syftas på sär
skilt är jorddammar. Dessa påverkas genom att de stenar som rör sig luckrar upp jord 
under rörelsen varvid fomtsätirtingar för inre erosion etc kan initieras. Detta är speciellt 
möjligt om vattenhastigheten är så hög att löst lagrade jordpartiklar kan påverkas av flö
det. 

I några enkla försök har man närmare studerat stenars rörelser vid frysrting och tiriing, 
van Vliet-Lanoe, (1985) och Corte (1961, 1963). I de försöksuppställningar man använt 
för att undersöka dessa fenomen har jord packats in i en cylinder varvid frysning och ti
ning utförts tredimensionellt i ett slutet porvattensystem. Eftersom vår vanligaste jordart 
(morän) inte undersökts tillräckligt med avseende på stenupplyftrting bör vidare studier 
genomföras för att klarlägga hur finjordshalt och stenhalt inverkar på hur stenar rör sig 
under de givna betingelserna. Andra viktiga faktorer vid sådana försök torde vara por
talet, vattenkvoten, dräneringssystemet, frysriktningen och fiysnings- och tiningstempe
raturen. 

Corte och van Vliet-Lanoe har även försökt förklara hur denna upplyftning av stenar 

uppkommer, se kapitel 4.1 Figur 5.3 sammanfattas en förklaringsmodell på ett enkelt 
sätt. 
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(1) (2) (3) (4) 
OFRUSEN FRUSEN VID TINING TINAD 

m  m m  m 1 Ah 

A 

1 Ah 

STEN POR FIN JORD FYLLD POR 

Figur 5.3 FörWaring av fenomenet stenupplyftning. 

I Figur 5.3 visas en sten i en ofrusen jord (1). Vid frysning (2) tjällyfts jorden och stenen 
förflyttas till en högre position samtidigt som ett hålrum skapas under stenen. Vid tining 
(3) rinner smältvatten nedåt varvid finmaterial spolas med och ansamlas i poren under 
stenen. När jorden tinat och dränerat fullständigt (4) är hålrummet till viss del fylld med 
finjord, vilken förhindrar stenen att inta sin ursprungliga position och därmed har den 
rört sig en viss sträcka uppåt (Ah). 

SEPARERING 

Ett annat fenomen som påvisats vid frysriing och tining i både finkornig och grovkornig 
jord är separering. Detta tar sig uttryck i form av att grövre fraktioner rör sig mot den 
kalla temperaturen, vanligen i riktning mot markytan och ackumuleras där, medan finare 
fraktioner ansamlas i motsatt rüctning. Detta illustreras i en principskiss i Figur 5.4. 

• v.\* •••• 
I. Homogen jord 

„ • • • » 

II . Separerad jord 

Figur 5.4 Partikelsortering vid frysning. 

Detta fenomen har speciellt konstaterats i permafrostområden, Corte (1961), men utveck

las även i områden med säsongsbunden tjäle. Om partikelsortering exempelvis uppkom

mer i tätkärnan i en jorddamm innebär det att vattnet kan välja stiömningsvägar som har 

betydligt lägre sfrömningsmotstånd än motsvarande i en homogen tätkärna. Det är dock 
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oklart vilken tid, eller hur många frysnings- och tiningscykler som krävs för att partikel
sortering ska utvecklas. Laboratorieförsök har visat att partikelsortering uppkommer i 
grovkornig jord, vilket sannolikt äger sin riktighet. I andra försök har man utfört arbete 
med att studera fenomenet även för finkornig jord och speciellt för leriga jordar. I de för
söken har man valt en strategi som kan diskuteras. Torkade lerklumpar, så kallade aggre
gat, har packats in i en provcylinder varpå jorden har vattenmättats. Därefter har provet 
utsatts för ett antal frysningscykler varefter jorden i tinat tillstånd har siktats för att sepa
rering ska kunna fastställas. Med sådan jord och med denna princip förlorar man nog
grannheten för hur lerklumparna påverkas vid momenten packning, vätning och siktning. 
Dessa moment verkar var för sig nedbrytande på lerklumpar. Det finns emellertid försök 

som utförts på naturfuktig finkornig jord och i vilka separeringseffekter påvisats, van 

Vliet Lanoe (1985). Sammanfattningsvis bör dessa resultat behandlas med viss försiktig
het eftersom de baseras på metoder och användning av jordmaterial som kan ifrågasättas. 
Resultat för grovkornig jord kan dock ses som mer definitiva eftersom de är okänsligare 
för de olika momenten i laboratoriet. 
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5.3.4 Påverkan på övriga geotekniska storheter 

Aggregat 

En del undersökningar behandlar aggregatförändringar i finkorniga jordar vid frysriing 
och tining. Försök har utförts på torkad jord som siktats till olika fraktionsgrupper (ofta 
aggregat i intervallen 2-3, 2-0.5 och <0.5 mm). Därefter har delprov tagits ut och vatten-
mättats och vid konstanta förhållanden utsatts för frysriing och tining i ett antal cykler. 
För att erhålla ett mått på aggregatförändringen, i regel uttryckt som medelviktsdiametern 
(MWD), har efter tining provet våtsiktats. Medelviktsdiametern är den genomsnittliga 
diameter av exempelvis ett visst urval av leraggregat. Exempelvis ska MWD vara 2.5 mm 
då leraggregat i intervallet 2-3 mm studeras, Sillanpää och Webber (1961). 
Noggrannheten i resultaten är troligen begränsad av i huvudsak två skäl. För det första 
används torkade aggregat, det vill säga lerklumpar, och vid en vätning av dessa sker san
nolikt någon form av separering eftersom större aggregat faller isär. Därmed erhålls mo
mentant en annan aggregatsammansättning än i fullständigt torrt tillstånd. Vid vatten
mättningen lossgörs en del av finjorden från den initiellt torra jordklumpen, men sanno
likt kan vatten inte tränga in i mitten av klumpen varför den inte faller sönder helt utan 
bibehåller viss storlek och hållfasthet. För det andra påverkar sannolikt även våtsikt-
ningen (och toirsiktmngen) aggregatfördelningen genom att en viss jordandel lossgörs 
från aggregaten vid kombinationen av vattentillförsel och siktapparatens vibration. Det är 
således mycket svårt att säga någonting om hur fryscykler påverkar aggregatfördelnmgen 
i en finkornig jord då laboratoriearbetet utförs enligt det beskrivna förfarandet, varför 
resultat presenterade av Sillanpää (1961), Sillanpää och Webber (1961), Benoit (1973) 
och Bisal och Nielsen (1967) med flera skall bedömas efter detta. 

Vattenkvot 
Skarzynska (1985) presenterar resultat från laboratorieförsök i vilka siltjord packades in i 
en plexigalscylinder med diametern 125 mm och höjden 190 mm varefter provet utsattes 

för cyklisk frysning och tining i ett slutet porvattensystem genom allsidig frysning (3-D) 
och tining. Provet frystes vid -5°C och tinades vid +2°C. Resultaten från detta försök 
visar att vattentransporten i jorden vid frysrting är väsentlig. Jordens initiella vattenkvot 
var i genomsnitt 16.75% för hela provet, och efter sju fiysnings- och tiningscykler kunde 
Skarzynska observera olika områden, i provets cirkulära tvärsnitt, med helt skilda vatten
kvoter, se Figur 5.5. 
I provets centrala del sjönk vattenkvoten till 14%, i mellanområdet ökade den till 19% 

och i perifieraområdet samt mantelytan ökade den till 22-26%. Författaren visade att 
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provets höjd dessutom ökade kontinuerligt efter varje tiningsperiod och sannolikt mins

kade även diametern. Enligt författaren: 
"Indikerar värdena att efter varje tiningsperiod återgick inte provhöjden till sitt initiella 

tillstånd, utan stannade på en viss upplyft nivå, och blev högre efter varje påförd tempe

ratur•cykel...."'. 

Figur 5.5 Områden med olika vattenkvoter efter allsidig frysning och tining av ett 

cylindriskt siltprov, efter Skarzynska (1985). 

Det är vidare så att vattemnnehållet i fLnkornig jord i allmänhet påverkas vid frysning och 
tining så att andelen bundet vatten kring mineralytorna minskar. Detta resulterar i att jor
den får andra egenskaper än då det bundna vattenskiktet är intakt. Bland annat bidrar en 

minskad andel av det bundna vattnet till att kornen kommer närmare varandra, det vill 
säga jorden densifieras. Den del av det bundna vattnet som sugits ut från mikroporerna 

vid frysning återgår inte vid tining. Detta innebär att vattenkvoten efter tining och dräne
ring av ett finkornigt material således är lägre än motsvarande ofrusna jord. Med detta 
ökar även skjuvhållfastheten i jorden, eftersom den är starkt beroende av vatteninnehållet 
och dessutom förändras i viss mån jordens konsistensgränser. 

Portryck 

Vid tining uppstår vanligen en del effekter som drastiskt påverkar jordens beteende. Det 
mest välkända fenomenet är bland annat fiysning av vattenledningar tjällyftande hus
grunder och brunnar och bärighetsmmskningar av vägar. Stora delar av det svenska väg
nätet måste varje vår stängas av eller förses med restriktioner på grund av att det inte 
förmår att bära avsedd trafiklast. Förklaringen till att jordens bärighet minskar vid tining 
är att det vatten som ackumulerats i islinserna under vintern inte kan dränera undan till
räckligt fort när isen smälter. Detta gör att portrycken stiger och därmed minskar effek

tivspänningen i de ytliga regionerna och således minskar jordens bärighet. Dessa problem 
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uppkommer främst i finkornig jord och aktualiseras inte på samma sätt i vägbankar som 

innehåller grov jord i de övre delarna. 

Densitet/ portal 
Jord som fryser och tinar påverkas bland annat av att densiteterna och portalet förändras. 
Det är allmänt känt att jordar med högt vatteriinnehåll får högre densitet efter frysriing 
och tining. Detta är en effekt som uppkommer genom att tillgängligt vatten vid frysriing 
ansamlas i islinser och när jorden tinar dränerar detta vatten bort lättare än då det var 
homogent fördelat. White och Williams (1994) redovisar resultat där portalet presenteras 
som funktion av antalet fiysriings- och tiningscykler för fyra olika jordar. Ur detta kan 
man utläsa att portalsmmslaiingen är starkt beroende av jordens täthet innan frysriing. 
Jord som är packad till maximal torrdensitet ger relativt sett en mindre rnmskning av 
portalet med ökat antal cykler än vad en jord som är packad till en lägre torrdensitet gör. 

Försök utförda av Benoit och Voorhees (1990) bekräftar detta. 
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5.4 SKADOR AV FRYSNING OCH TINING 

I detta avsnitt diskuteras de skador som kan uppkomma vid fiysning och tining i olika 
konstruktioner som påverkas av vatten. Tyngdpunkten är lagd på skador i jorddammar, 
men även skador på andra anläggningar beskrivs, som exempelvis de på barriärmaterial. 
Därutöver avhandlas yterosion. 

JORDDAMMAR 

De skador som sannolikt kan uppkomma på en dammkropp är främst de som redan detal
jerat beskrivits i kapitel 3, det vill säga påverkan på erosionskyddet på uppströmssidan 
och som en bieffekt av detta urspolning av finare jord ur dammkroppen till följd av vågor 
och vind. Eftersom frysning och tining påverkar jords geotekniska egenskaper bör detta 
beaktas då tänkbara förldaringar söks till dammskador i regioner med kallt klimat. Detta 
är speciellt viktigt att ta hänsyn till då tätkärnan består av finkornig morän, som ofta är 
tjälfarlig, och i de fall då dammen är måttligt hög (ca 10 m). Sprickor uppkommer i jord 
vid frysning och tining och om de centrala delarna tjälas innebär detta att vattenflödet 
genom en damm kan öka betydligt eftersom en vattengradient verkar konstant genom 
dammkroppen. 

Andra effekter som kan inverka är stenupplyftning och segregering vilket medför att 
uppluckringseffekter uppkommer och som i sin tur medför att vatten lättare kan strömma 
genom dammen. Det bör speciellt framhållas att den permeabihtet som är betydelseful
last i dessa fall är den i horisontell riktning. Sannolikt ökar denna permeabihtet minst lika 
mycket som den vertikala vid upprepad frysning och tining, eftersom de islinser som bil

das vid frysrting utbildas parallellt med konstruktionens överyta. Om ett sammanhäng
ande porsystem bildas i tätkärnan där vattnet kan strömma vid högre hastighet föreligger 
risk för att inre erosion ska utvecklas. Därför kan tjälning vara avgörande för att så kallad 
hydraulisk uppspräckning uppkommer. För att definitivt avgöra om så är fallet behöver 
emellertid betydligt mer forskning utföras. 
Då den frusna tätkärnan, bestående av tjälfarlig jord, tinar bildas ett porövertryck i vatt
net. Detta kan bidra till att dammens stabilitet påverkas och att mre erosion underlättas. 

BARRIÄRMATERIAL 

Påverkan på barriärmaterial över olika deponier är främst den att sprickor uppkommer 

vid frysning och tining. Eftersom vattnet då lättare kan perkolera ned i avfallet finns risk 

för att ämnen lakas ur så att exempelvis grundvattnet också påverkas. Under denna rubrik 

faller naturligtvis även täckjord över gruvdammar. 
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YTEROSION 
Kok och McCool (1990) redovisar en sammanfattiiing av den forskning som bedrivits vid 
Pullman University, Washington rörande de effekter som kan uppkomma på grund av 
frysnings- och tiningscykler i jordmaterial, och hur detta påverkar de geotekniska egen
skaperna. Författarna redovisar resultat från både fält- och laboratorieförsök som visar att 
skjuvhållfastheten i en tinad jord kan vara mycket låg jämfört med samma ofrusna jord. 
Inledningsvis påtalas att stora mängder jord transporteras bort årligen från ytskiktet på 
åkermark till följd av frysning och tining. Detta resulterar i att den bördiga delen av jor

den successivt eroderar bort och medför att skörderesultatet på sikt påverkas negativt. 
Långsträckta flackt sluttande partier där lösa jordar finns, speciellt nämns områden i del
staterna Washington och norra Idaho, ger i kombination med många frysnings- och 
tiningscykler upphov till en extremt stor yterosion. Enligt författarna kan antalet cykler 
vara upp till 120 st per år och då inräknas sådana cykler som uppkommer på hösten då en 
tunn tjälskorpa fryser till på natten och tinar under påföljande dag då lufttemperaturen 
stiger. I laboratorieförsök visas att förhållandena i jord efter frysning och tining är sådana 
att en relativt omfattande erosion kan vara möjlig. Om detta kombineras med ytvatten-
stiörnning efter ett kraftigt regnfall och stark vind blir yterosionen ännu större. Andra 
typer av erosion som kan uppkomma är släntras, exempelvis i älvdalar. 
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6 FORTSATTA UNDERSÖKNINGAR 

Med utgångspunkt från vad som franikommit vid litteraturundersökriingen ovan kan ett 
antal infdlsvinklar värjas, och försök utföras, vilka syftar till att mer i detalj studera 
pemeabihtetsfÖrän(hingar i finkornig morän vid upprepade cykler av frysriing och 
tining. Nedan formuleras några av de studier som irdedningsvis bör utföras och som, 
inom ramen för detta projekt, kan betraktas som de mest intressanta. 

(1) Att närmare undersöka hur permeabiliteten i en finkornig morän påverkas av 
cykler av frysning och tining. 

Detta kan göras med hjälp av en permeameter som har en volym så stor att 
åtminstone hela grusfraktionen (d^ 60 mm) kan inkluderas i provet utan att 
bortsiktning behöver ske. Volymen bör av detta skäl åtminstone vara 20-30 liter 
och diametern ca 300 mm. Både den vertikala och horisontella permeabiliteten bör 
bestämmas eftersom mycket tyder på att vattenföringen blir störst i riktningen 
ortogonalt mot frysrilariingen. Detta är ju speciellt intressant för jorddammar 
eftersom strömningen i sådana sker huvudsakligen horisontellt. Jorden bör ha 

tillgång till vatten både vid fiysning och tiriing, det vill säga att den ska kunna 

tjällyftas och dränera/konsolidera. Den vertikala permeabiliteten bestäms efter 
vattenmättnad på konventionellt sätt, medan bestämningen av den horisontella 
permeabiliteten är mer komplicerad. Ett sätt att bestämma den senare är att borra 
ut ett kärnprov (jordcylinder) vinkelrätt mot frysriktiiingen i permeametercylindern 
då jorden är frusen. Det urborrade provet installeras därefter i en mindre cylinder 
och får tina. Därefter vattenmättas provet och horisontell permeabihtet bestäms på 
konventionellt sätt. Det är bra om kantflödet kan mätas separat så att slrörnningen 

invid cylinderns insida kan särskiljas från strömningen i jorden. På detta sätt kan 
den verkliga permeabiliteten bestämmas. Risken finns alltid att en stor del av 
flödet sker mellan permeameterns vägg och jordprovet genom att det är svårt att 
packa jorden närmast cylinderväggen. Det är dock svårt att mäta detta vattenflöde 
och därför bör åtminstone cylinderväggen täckas med bentonit eller fett för att 
begränsa denna flödesväg. Jorden bör frysas endimensionellt (1-D) det vill säga 
uppifrån och ned för att efterlikna forhållandena i fält. Detta kan åstadkommas 
genom att cylindern isoleras väl runt om samt i botten. Dessutom är det bra om 
jordprovets undre del bibehålls vid konstant temperatur ovanför fryspunkten (ca 
+1-2°C). Andra faktorer som kan varieras sammanfattas i Tabell 6.1. 

Det bör påpekas, att av faktorerna i Tabell 6.1 bör några få väljas ut och studeras mer i 

detalj. Aiüedningen till detta är dels att fiysförsök av denna typ är mycket tidskrävande 
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(både vid peimeabilitetsbestämningen och framförallt för att islinser ska bildas vid 
frysriing) och dels för att det inte är möjligt att på ett effektivt sätt undersöka inverkan av 
allt för många variabler. Därför bör faktorer som torrdensitet, tiningstemperatur, finjords-
och stenhalt hållas konstanta vid de första försöken. 

Tabell 6.1 Intressanta faktorer att beakta vid permeabihtetsförsök på finkornig morän 
efter upprepade cykler av frysning och tining. 

Faktor Kommentar 

Frystemperatur bör väljas mellan -10 och -1°C 
Tiningstemperatur realistiskt område 0-5°C 
Temperaturgradient ej för stor för att möjliggöra islmsbildning 

Packningsgrad/ (95% av modifierad Proctor) eller 

portal motsvarande vid lägre R<j 
Finjordshalt kan varieras inom tillåtet intervall (15-40 

viktsprocent) 

Stenhalt bör inkluderas 

Överlast storleken simulerar visst djup och motverkar 

"istryckskrafter" 

Tjäldjup till minst halva provets djup 

(2) Att bestämma hur stenupplyftning uppkommer och hur stenar rör sig vidfrysning 

och tining. 

Detta kan mycket väl utföras i enkla försöksuppställningar i vilka några få stenars 
rörelser inmäts efter varje genomförd frysnings- och tiningscykel. Ett sätt kan vara 
att blanda stenarna i matrisjord av morän, justera vattenkvoten och packa jorden 
med stenar i en cylinder som isolerats runt om. Därefter får jorden växelvis frysa 
och tina fullständigt eller till ett visst djup under fri tillgång till vatten. Stenarnas 
rörelser kan eventuellt bestämmas med röntgen eller på ett mer okonventionellt sätt 
genom att exempelvis en ståltråd fästs i varje sten. På detta sätt kan stenens verti
kala rörelse bestämmas utifrån ståltrådens relativa rörelse. Det är ju denna rörelse 
som är intressantast för förloppet. Det är dock bättre om stenrörelsen detekteras 
med röntgen. Om minst två röntgenbilder tas i huvudriktiiingarna (vinkelrätt mot 
varandra) erhåller man dels information om den vertikala rörelsen och dels mot
svarande i sidled. I övrigt kan andra faktorer varieras och speciellt intressanta är 
exempelvis finjordshalt (för att öka tjälfarligheten), temperatur (både vid frysning 

och tining) samt packningsgrad. 
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(3) Undersöka hur partikelseparering uppkommer i finkornig morän. 
Sådana försök kan exempelvis utföras genom att jorden behandlas enligt förloppet 
i punkt (2) det vill säga att den packas in i cylindern och får frysa och tina ett antal 
gånger i ett öppet porvattensystem. Efter ett förutbestämt antal cykler tas ett antal 
delprov ut på tinad jord från olika nivåer i cylindern genom att tunna lager (ca 15-
20 mm) successivt grävs genom jordprofilen. Denna jord får torka och siktas där
efter. Genom att jämföra siktresultat från de olika nivåerna med jordens "normala" 
siktresultat erhålls ett mått på hur partiklar har omfördelats till följd av frysning 
och tining. Ett problem härvid är att moräner inte är homogena varför jämförelser i 
resultat kan vara svårtolkade. Om man tar hänsyn till detta och bearbetar jorden 
omsorgsfullt ska det dock vara fullt möjligt att åtminstone skönja några trender 
huruvida separering sker. 

(4) Undersöka permeabilitet och inre erosion. 
Genom att utsätta jord för frysning och tining under det att en horisontell vatten-
gradient samtidigt verkar i provet kan förhållanden som i praktiken fmns i jord
dammar efterliknas. Ett sätt att utföra detta på är att packa in jord i en rektangulär 

form varvid jorden får frysa och tina i ett öppet porvattensystem. Genom att på
tvinga ett vattentryck över en sida, eller en begränsad del av denna, kan dels 
permeabiliteten bestämmas och dels inverkan av inre erosion undersökas. Det 

sistnämnda genom att partikelinnehållet bestäms i utströmmat vatten. 

(5) Halvs kaleförsök. 

Försök i vilket en modell av en jorddamm byggs upp av relevanta jordtyper (någon 
kubikmeter stor). Dammen förses med erosionsskydd, stödjord, filter och tätkärna 
samt ett vattenfyllt magasin på uppströmssidan. Denna får därefter påverkas av 
frysning och tining samt varierande vattengradienter. Genom att noga registrera 
temperaturfördelningen med djupet, deformationsmönstret och vattenflödet genom 
dammen liksom genom att mäta partikelinnehållet i utströmmande vatten får man 
god information om hur dammen påverkas av de givna betingelserna. Dammen 
byggs med fördel upp i ett vattentätt kar (plastbalja) och förses med in- och utlopp 
så att vattennivån på uppströmssidan kan hållas konstant. Vidare kan man skapa en 
spricka på lämpligt ställe för att på så sätt påtvinga en svaghetszon för att närmare 
undersöka inre erosion. 

Av de angivna punkterna (l)-(5) betraktas de första tre som de mest intressanta inom 

ramen för detta arbete. Det fmns emellertid alltid en önskan om att utföra försök i större 
skala än vad som normalt är fallet vid laboratorieförsök för att exempelvis eliminera 
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randeffekter och slippa skalningseffekter. Därför bör ett försök liknande det som 

beskrivits i punkt (5) utföras i ett senare skede. 
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7 SLUTSATSER AV LITTERATURGENOMGÅNGEN 

1. Fiysning och tirhng påverkar jords struktur och vattenförande egenskaper. I fin
kornig jord uppkommer vertikala sprickor och beroende på jordtyp även horison
tella plygonformade sprickor till följd av frysriing och tining. Detta innebär att nya 
mer lätt forcerade sttömningsvägar skapas för vattnet och därmed blir permeabili
teten betydligt högre efter frysriing och tining än motsvarande för helt ofrusen 
jord. 

2. De största effekterna av frysning och tining uppkommer efter den första cykeln. 
Efter ett antal ytterligare cykler uppkommer under vissa fortsättningar successiva 
effekter, dessa är dock relativt sett betydligt mindre än efter den första cykeln. 
Efter ett antal frysmngs- och tiriingscykler, ca 4-15 stycken beroende av jordtyp 
och frysförhållanden, uppkommer generellt mycket små ändringar av permeabili
teten. 

3. Mycket få arbeten har identifierats i litteraturen i vilka permeabilitetsförändringar 
till följd av frysning och tining studerats för moräner. Den mest undersökta jord
typen är lera och i viss mån silt. 

4. Vatteninnehållet i jorden avgör hur stora permeabilitetsförändringar som upp
kommer vid frysriing och tining. Vid vattenkvoter över den optimala vattenkvoten 
kan permeabiliteten öka med upp till ca 100-300 gånger, och motsvarande vid 
vattenkvoter mindre än den optimala ca 2-30 gånger. 

5. Frysning och tining påverkar jordens struktur genom att en partikelseparering sker. 
Denna uppkommer både i finkornig och grovkornig jord och utvecklas så att 
grövre fraktioner rör sig i riloning mot fiysfronten och ackumuleras i profilens 
övre del, medan finkornig jord rör sig i motsatt rilctning och ansamlas i bottende
len. 

6. I tjälfarlig jord, med innehåll av grövre fraktioner som t ex morän, förekommer 
fenomenet stenupplyftning. Detta uppträder genom att större stenar rör sig verti
kalt uppåt genom att de följer med övrig jord vid tjMlyftningen och blir kvar i ett 
högre läge då finjord ansamlas i det hålutrymme som finns under stenen vid 
tining. 

7. Permeabilitetsbestämriingar är svåra att utföra på jord som både fryser och tinar 
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och är speciellt svåra vid låga permeabiliteter eftersom kantflöden etc får allt 
större relativ betydelse. Dessutom inverkar tjällyftiiingsprocessen, vattenkvots-
variationer och konsolidering på såväl utförandet som resultaten. 

8. I slänter med liten lutning och som består av finkornig jord kan stora kvantiteter 
material transporteras bort på grund av de effekter som fiysning och tining åstad

kommer. Detta inträffar speciellt i kombination med höga portryck, regn och stark 
vind. 

9. För finkornig jord (speciellt lera) har krympgränsen visat sig vara den vattenkvot 
under vilken mycket små effekter av frysning och tining uppkommer. 

10. I enstaka försök har det konstaterats att 1-D frysning respektive 3-D frysning ger 
samma resultat i pemeabilitetsförändring. 

11. De flesta undersökningar som presenterats i litteraturen har genomförts med fin
kornig jord som frusit och tinat endimensionellt (1-D) i ert öppet porvattensystem. 
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respektive efter varje frysnings- och tiningscykel, efter Wong och Haug 
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4.27 Partikelsortering i mikroskopisk och makroskopisk skala i en morän från 

franska Vogeserna. Denna sortering är typisk vid omväxlande frysning och 
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jordmaterial, efter Corte (1961) 
Volume change versus the number of freezing cycles obtained in sieved 
soils, after Corte (1961) 
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5.1 Horisontell permeabilitet för EUsworth-lera, efter Chamberlain (1980) 
Horisontal permeability in Ellworth clay, after Chamberlain (1980) 

5.2 Principiellt utseende på sprickor i lera i vertikal- och horisontalplanet till 
följd av frysning, efter bland andra Chamberlain och Gow (1979) 
Generalized cracks in clay in the vertical and horisontal plane as a result 
of freezing, after Chamberlain och Gow (1979) by others 

5.3 Förklaring av fenomenet stenupplyftning 
An explanation to the fenomena stone heave 
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Particle sorting at freezing 
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och Wiesel (1972) 

Permeability in different fraction intervals and in till, after Fagerström and 

Wiesel (1972) 
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tiningscykler (kvoten initial till slutlig), efter Benoit och Bornstein (1970) 

Relative change in water content (volume percentage) after 15 freezing and 

thawing cycles (the ratio initial to final), after Benoit and Bornstein (1970) 
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4.10 Geotekniska data för de fem använda lermaterialen, efter Chamberlain m f l 
(1990) 
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