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Bilaga 1

1.

SAMMANFATTNING

Geosynteter används i många geotekniska tillämpningar. Det finns flera olika typer av
geosynteter med olika funktioner för att kunna uppfylla de krav som finns för specifika
tillämpningar. En gemensam nyckelparameter för alla tillämpningar och för alla olika
typer av geosynteter är beständigheten. Det är därvid viktigt att dimensionering sker på
ett sådant sätt att man tillser att produkten uppfyller sina primära funktioner under kon
struktionens beräknade livstid. Livstiden för permanenta byggnadskonstruktioner kan
variera mellan 50-120 år beroende på typ av konstruktion. För deponier kan livslängden
däremot vara 1000-tals år.
I kapitel 3 redovisas de vanligaste tillämpningarna för geosynteter inom infrastruktur
och miljöområdet. Geotextilier används som materialskiljande lager i vägbankar eller
som filter i t ex deponier. Geonät eller vävda geotextilier kan förekomma som armering
av vägbankar på lös undergrund eller i stödmurar. Geomembraner används som
tätskikt. För dessa tillämpningar är det helt olika faktorer som påverkar beständigheten,
vilket också bör beaktas vid val av relevanta testmetoder.
I kapitel 4 görs en indelning i mekanisk-, kemisk- och bakteriell påverkan på bestän
digheten. Det som kan orsaka nedbrytning av polymera material är framförallt:
• Ultraviolett strålning
• Radioaktiv strålning
• Kemikalier
• Svällning
• Extraktion
• Delamination
• Oxidation
• Organismer
Kemikaliers nedbrytande inverkan på polymera material är troligtvis den allvarligaste
och mest studerade av alla nedbrytningsprocesser. Påverkan av kemikalier varierar
kraftigt mellan olika geosynteter beroende på vilka polymerer som ingår i produkten.
Studier visar att geosynteters beständighet i naturlig jord med pH i intervallet 4-9 inte
nämnvärt förändras p g a bakteriologisk eller kemisk nedbrytning.
Inom plastindustrin har flera metoder utvecklats i syfte att förutsäga plasters livslängd
med hjälp av accelererade försök. En ofta använd metod är sk Arrhenius modellering,
vilken beskrivs i kapitel 4.5. Modelleringen antar att ett materials egenskaper förändras
snabbare vid en förhöjd temperatur och resultatet kan användas för bestämning av
förändringshastigheten vid en bestämd tid vid en lägre temperatur.
Standarder för provningsmetoder av geosynteter kan delas in i ett antal huvudgrupper:
• Allmänna
• Fysikaliska
• Kemiska
• Mekaniska
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Det pågår standardiseringsarbete inom Europa (CEN), internationellt (ISO) och natio
nellt. I kapitel 5 beskrivs olika typer av provningsmetoder och det ges även exempel på
standarder för dessa metoder.
Till sist ges i kapitel 6 förslag till forsknings- och utvecklingsinsatser som bör utföras i
Sverige de närmaste åren rörande beständigheten hos geosynteter. Handböcker,
kvalitetsmanualer, långtidsuppföljningar och testmetoder som simulerar fältförhållanden
är exempel på vad som föreslås.
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2.

INLEDNING

Geosynteter är ett samlingsnamn för olika syntetiska material som används i geotekniska
sammanhang. Hit räknas geotextilier, geonät, geomembraner, geodräner och geokom
positer. I vissa fall hänförs även produkter som cellplast och plaströr ("geopipe") till
detta område. Denna utvidgning av begreppet görs dock inte i denna rapport. Geosyn
teterna kan användas för olika tillämpningar, vilket framgår av tabell 2.1.
Tabell 2.1 Vanliga användningsområden för geosynteter

Typ av geosyntet

Funktion
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X

X
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Geomembran

X

Geodrän
Geokomposit

X

X

X

X

X

X

X

X

Gemensamt för alla tillämpningar och alla olika typer av geosynteter är frågan om geo
synteternas beständighet. Ofta kopplas frågan om beständighet till att ett svar önskas om
hur lång tid en produkt existerar. Svaret går inte att uttrycka i ett visst antal år som
gäller generellt för samtliga produkter. Det viktigaste är att dimensioneringen sker på
ett sådant sätt att man tillser att produkten uppfyller sina primära funktioner under kon
struktionens beräknade livstid. I byggsammanhang är livstiden vanligen 50-120 år
medan den i miljösammanhang ofta är betydligt längre. För deponier kan livslängden
vara 1000-tals år.
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Denna förstudie syftar till att redovisa olika faktorers påverkan på beständigheten hos
geosynteter tillverkade av olika polymerer. Geosynteternas funktioner för olika tillämp
ningar beskrivs och vad som därvid bör beaktas. Vidare har en genomgång gjorts av
olika testmetoder som finns att tillgå och vilken typ av metoder som bör väljas för olika
tillämpningar. Studien bygger i huvudsak på utländsk dokumentation och kontakter med
utländska organisationer. Det pågår en hel del forskningsverksamhet när det gäller geo
geosynteter generellt. Under de senaste åren har det skett en fokusering mot beständig
hetsaspekterna. Framförallt är det i USA man forskat på området. Kontakter har därför
tagits med Geosynthetic Research Institute (GRI), Philadelphia (Robert M. Koerner).
GRI utvecklar egna standards för testmetoder där det ännu ej finns nationella eller in
ternationella standards framtagna.
De faktorer som relateras till beständighet är för de flesta geosynteter: igensättning
(clogging), grundvattenerosion (piping), töjning och krypning. När det gäller geomem
braner är skador och sprickbildning som leder till läckage de viktigaste faktorerna att
beakta.
Exponeringsmiljön karaktäriseras av komplexa luft-, jord- och vattenkemiska system
samt unika stålnings-, spänningstillstånds- och hydrauliska förhållanden. Effekten av
dessa exponeringar över tiden kallas åldring. Åldring är ett sätt att beskriva hur en
geosyntet förändras med tiden.
En sammanställning av de vanligaste polymererna och deras egenskaper visas i tabell

2.2.
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Tabell 2.2 Polymerer som används i geosynteter och deras egenskaper

Polymer
Polyeten

Förkortnin2
PE
Finns som:
HDPE
(HögDensitetsPE)
LDPE
(LågDensitetsPE)

Polypropen

pp

Polyvinylklorid PVC

Polyamid

PA

Polyester

PET eller PETP
(polyetylentereftalat)

Strukturformel
(-Cl!i-)0

Egenskaper
Delkristallin termoplast
+ Låg vattenabsorption
+ Resistent mot de flesta
kemikalier
- Kryper vid belastning
- Känslig för
spänningssprickbildning
Delkristallin termoplast
[-CI!i-CH(CH3)-] 0
+ Hög kemikalieresistens
+ Inte lika känslig för
spänningssprickbildning
somPE
- Spröd under -20 °C
Amorf termoplast
[-CI!i-CHCl-]0
+ Hög kemikalieresistens
- Attakeras av ketoner.
Vissa kvaliteter sväller eller
angrips av klorerade eller
aromatiska kolväten, estrar,
aromatiska etrar eller
aminer och nitroföreningar.
- Styv och spröd vid låga
temperaturer
Delkristallin eller amorf
Olika beroende på
typ, t.ex.
termoplast
[-NI-I-(CH2)m-CO-]n + Utmattnings- kryp- och
nötningsresistent
+ Resistent mot alifatiska,
aromatiska och klorerade
kolväten, estrar, ketoner,
alkoholer samt de flesta
baser
- Spröd av UV-ljus
- Absorberar eller avger
fukt beroende på typ
- Angrips av syror
Delkristallin termoplast
[-0-CO-<p-CO+
Nötningsresistent
(Cl!i)4-]n
+ God kemikalieresistens
+ Låg vattenabsorption
+ UV-resistent
- Hydrolyskänslig
- Låg slagseghet vid brottanvisningar
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3.

GEOSYNTETER I ANLÄGGNINGSVERKSAMHET

Inom anläggningsverksamhet används alla typer av geosynteter. Det är geotextilier,
geonät, geomembraner, geodräner och geokompositer. Dessa har olika funktioner och
de väljs med utgångspunkt från vilken tillämpning de skall användas i. I Sverige är den
vanligaste tillämpningen geotextilier som materialskiljande lager. Användningen av nät
eller vävda geotextilier som armering och framför allt geomembraner som tätskikt
förväntas öka.
De egenskaper som är viktiga att beakta hos de olika produkterna är beroende av app
likation, typ av geosyntet, hur den skall fungera och i vilken miljö den placeras. Med
typ av geosyntet menas både tillverkningssätt och vilken polymer den är tillverkad av. I
USA har en ASTM grupp (American Society for Testing Materials) arbetat fram ett
förslag till standard för hur man praktiskt skall välja testmetoder för att fastställa
geosynteters beständighet. Principen man arbetar efter är att det är förmågan för
geosynteten att tillfredsställande uppfylla erforderliga primära funktioner under sin
beräknade livstid som utgör acceptabel beständighet hos geosynteten. Man har även ett
koncept till "Design by function".
De tillämpningar som berör infrastruktur och miljöområdet behandlas i detta kapitel.
Övriga tilllämpningar kan finna vägledning i tabeller i Bilaga 1.

3.1

ASTMs förslag till standard för val av testmetoder

Som tidigare nämnts har ASTM ett förslag till standard för att hitta lämpliga testmeto
der relaterade till beständighet. Förslaget har varit uppe för omröstning i ASTMs
medlemsmöte under juni 1993. Man kommer att göra smärre revideringar av förslaget.
Standarden avser en procedur för att hitta lämpliga testmetoder och ger därför inte svar
på storleken på värden på olika egenskaper. Utdrag ur förslaget till standard visas i bi
laga 1. OBS! Tabellerna får ej användas i andra standards eftersom de endast utgör
förslag till ASTM standard.
För att kunna välja lämpliga testmetoder måste projektören känna till:
-

avsikten med applikationen
slutlig användning av geosynteten via den primära funktionen eller funktionerna
vilken miljö geosynteten utsätts för
vilken typ av geosyntet som skall användas

Med ovanstående underlag föreslås följande procedur:
1. Identifiera den primära funktionen eller funktionerna.
2. Identifiera potentiell nedbrytningsprocess som bör beaktas för de funktioner som
bestämts i steg 1, enligt tabell 1, Bilaga 1. I bilagan finns tillhörande anmärkningar
om de processer som ibland måste beaktas och som gäller för den specifika miljö
produkten skall appliceras i.
3. Välj testmetod enligt tabell 2, Bilaga 1 med utgångspunkt från de processer som
måste beaktas enligt steg 2.
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Begreppet "Design by function II innebär att man bestämmer den primära funktionen som
geosynteten måste uppfylla och räknar ut det erforderliga numeriska värdet för den speciella
egenskapen. Genom att dividera värdet med ett produktspecifikt tillåtet värde, erhålls en
säkerhetsfaktor.
FS =

FS
Tillåtet värde på
egenskap
Erforderligt värde på
egenskap

=
=
-

Tillåtet värde på egenskap
Erforderligt värde på egenskap

(1)

Säkerhetsfaktor
Ett värde baserat på ett laboratorieförsök som beskriver den
aktuella situationen.
Ett värde baserat på den konstruktionsmetod som beskriver den
aktuella situationen.

Om säkerhetsfaktorn är tillräckligt mycket större än 1, är geosynteten acceptabel med hän
syn till den undersökta egenskapen. Samma procedur görs för alla egenskaper som anses
viktiga för den specifika tillämpningen. Hur stor säkerhetsfaktorn skall vara har inte
bestämts men den borde kunna variera beroende på vilken egenskap som avses.
I många fall har man inte möjlighet att utföra ett bra laboratorieförsök som är specifikt för
den tänkta konstruktionen. Om tillgång endast finns till tillverkarnas tester som är gjorda
enbart på geosynteten och ej i kombination med jord, rekommenderas att man lägger in
partialsäkerhetsfaktorer innan man räknar med ekvation (1).

Tillåtet värde på egenskap

=

Tillåtet värde på egenskap
Värde på egenskap i test

=
=
=

3.2

Värde på egenskapi test

(2)

Värdet som skall användas i ekvation (1)
Ett försök eller listat värde som endast delvis beskriver in
situförhållandet
Olika partialsäkerhetsfaktorer som erfordras för att ta
hänsyn till skillnader mellan laboratorieförsök och in-situ
förhållande

Geosynteter inom infrastrukturområdet

Inom infrastrukturområdet används idag framför allt geotextilier som materialskiljande la
ger. Användningen av vertikaldräner har varit stor men har minskat på senare år. Övriga
tillämpningar är armering av bankar på lös undergrund eller stödkonstruktioner av armerad
jord som är ett tekniskt och ekonomiskt bra alternativ för tillämpningar där annars gjutna
stödmurar erfordras. För att skydda grundvattentäkter när dessa korsas av vägar/järnvägar
används geomembraner. Dessa produkter är dock vanligare förekommande i deponier och
behandlas i kapitel 3. 3.
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Det finns ytterligare användningsområden som dock idag i ringa grad har använts i Sverige.
Det är bl a horisontella dräner och filter, dräner i vägdiken, kontroll av expansiva jordarter,
skydd för tjällyftning, tätning för uppåtgående grundvattenrörelser i skärningar mm. Dessa
områden behandlas ej vidare här, men principen för att ta hänsyn till beständighet är den
samma som beskrivs i kapitel 3.1.
Studier visar att geosynteters beständighet i naturliga jordar med pH mellan 4 och 9 inte
nämnvärt förändras p g a bakteriologisk eller kemisk nedbrytning. I detta avsnitt förutsätts
att jorden uppfyller dessa krav, skulle så ej vara fallet hänvisas till de rekommendationer
som görs i kapitel 3. 3.
Egenskaper som kan påverkas av dynamisk last är t ex hur friktionsfast produkten är samt
hur den tål utmattning.

a) Materialskiljande lager och/eller armering under vägbank

///

-

///

-

/I/

SI

///

'=

✓✓/

a

/I/

b) Armering av stödmur
Figur 3.2.1 Användning av geosynteter inom infrastrukturområdet.

3.2.1 Materialskiljande lager
Som materialskiljande lager kan geotextilier användas. Den primära funktionen för dessa är
då att separera undergrund från bankmaterial. En indelning kan göras i vävda och icke
vävda geotextilier beroende på tillverkningsprocess. De icke vävda geotextiliema kan vara
nålfiltade eller termiskt bundna. De två sistnämnda står för merparten av den svenska
marknaden och har ungefär lika stora andelar. Merparten av geotextiliema är tillverkade av
polypropen eller polyester men polyeten och polystyren förekommer också. I Vägverkets
Byggnadstekniska föreskrifter och allmänna råd, BYA 92 anges förutsättningarna för val av
geotextil.
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Geotextilien måste vara välbehållen för att fylla sin funktion. Beständigheten kan påverkas
om geotextilien är exponerad för UV-ljus under för lång tid. I BYA 92 rekommenderas att
den ej ligger exponerad mer än en vecka. Beständigheten är också beroende av mekanisk
påverkan främst i anläggningsskedet och porstorleken hos geotextilien i förhållande till
omgivande jord. Geotextilierna skall testas med avseende på mekaniska och filtertekniska
egenskaper enligt BYA 92.
3.2.2 Armering
Armering används vid stödmurar, branta slänter och för bankar på lös undergrund. De
geosynteter som kan användas för dessa tillämpningar är nät eller vävda geotextilier. Dessa
tillverkas av polyeten, polyester, polypropen eller polyamid.

Kravet på armeringen är att den måste bibehålla tillräcklig hållfasthet, styvhet och sin sam
verkan med jord. De nedbrytningsprocesser som framför allt måste beaktas är krypning och
spänningsrelaxation. Författarna rekommenderar att produkter som inte är UV-resistenta,
inte bör utsättas för UV-strålning. Under vissa förutsättningar kan plasticisering behöva
beaktas tex för produkter tillverkade av polyester som utsätts för fuktiga förhållanden eller
polypropen och polyeten som exponeras för kolväten.
För att ta hänsyn till bl a beständighet rekommenderar författarna att produkter väljs med
utgångspunkt från Vägverkets Publ 1992: 10, "Jordarmering dimensionerande draghållfast
het för syntetmaterial". Där anges även hur materialen bör testas, framför allt med avseende
på krypning.
3.3

Geosynteter inom miljöområdet

Inom miljöområdet används geosynteter i deponier, i lakvattenmagasin, som grundvatten
skydd där vägar/järnvägar korsar grundvattenreservoirer eller som skydd vid byggnation på
förorenade markområden. I Sverige har tillämpningarna hittills inte varit så stora, men de
förväntas öka inte minst med tanke på kommande Europanormer. Geosyntetiska system för
deponier har fått en ökad användning det senaste decenniet. Det är främst i USA och
Europa (Tyskland) som användningen är stor. Ett geosyntetiskt system byggs upp av
geosynteter med alternerande dränerande och tätande funktion.
I deponier kan i princip samtliga typer av geosynteter ingå, se Figur 3.3.1. Den vanligaste
och viktigaste funktionen är dock geomembraner som används som tätning över och/eller
under upplaget. Alternativ till geosynteter är naturliga leror, lermoräner, vissa täta restpro
dukter, betong, bitumen m m.
I detta kapitel kommer beständigheten för funktionerna tätning och filtrering att beskrivas.
För armering och separering hänvisas till kapitel 3.2. I de två sistnämnda fallen måste dock
ett tillägg göras för beaktande av kemisk påverkan på produkterna.
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geotextil-filter
~ge~nät
pnmärt
geomembran
..,.__geotextilgasventilering

sopor

geotextil-filter

-., .,_0 .~N..,..-geotextil-skydd

~\r-..

r;i:.o ...

('y\

primärt
geomembran
:7.?rl:M=;:::;t::::.,.-geotextil-filter
sekundärt
geomembran

geotextil-skydd

sekundärt
geomembran

Figur 3.3.1 Exempel på geosynteter i en deponi [Hagberg, Montelius (1993)].

3.3.1 Tätskikt
Som tätskikt används geomembraner. Dessa kan vara syntetiska membraner eller bentonit
membraner. Den primära funktionen är att fungera som tätning, så att lakvatten förhindras
att tränga ner i underliggande jordlager och förorena grundvatten, som infiltrationsspärr i en
topptätning eller som gasbarriär. För att skydda de syntetiska membranerna mot mekanisk
skada läggs ofta en geotextil på membranet. Dränering läggs i anslutning till membranerna
för att minska risken för att lakvatten med höga koncentrationer av kemiska ämnen blir
stående mot geomembranet. De vanligaste syntetiska membranerna är tillverkade av
polyeten eller polyvinylklorid, men det förekommer även produkter av polyamid, polypro
pen och polyester. Polyetenprodukterna delas in i olika kategorier beroende på densitet.
Vattenpermeabiliteten ligger runt I0- 13 m/s -10- 15 m/s, vilket innebär att materialen i princip
är täta. Det är viktigt att det vid utläggningen inte blir skador på membranet och att
skarvning sker på ett sådant sätt att läckage förhindras.

Kravet på lång sikt är att geomembranet skall bibehålla sin tätande funktion och bibehålla
sin skyddande förmåga så länge som dess funktion är påkallad. Beständigheten påverkas
bl a av kemisk nedbrytning/upplösning på grund av kontakt med aggresiva vätskor och kan
även påverkas av hydrolys beroende på vilket pH-värde som förekommer. Som övriga
geosynteter påverkas geomembraner av fotooxidation och bör ej i onödan exponeras för
UV-ljus. Temperaturinstabilitet kan också försämra beständigheten för membraner utan
armering då dessa utsätts för expansion och kontraktion beroende på temperaturföränd
ringar. Hänsyn kan ibland behöva tas till krypning och spänningsrelaxation för att produk
ten skall kunna behålla sin tätande funktion. Kombinationen mekanisk påverkan och kemisk
nedbrytning har visat sig vara en katastrofal kombination för vissa polymera tätskikt.
Förutom sedvanliga tester av geomembraner där punkteringsprovning är en av de viktigaste
testerna, kap itel 5. 3, skall skarvarna testas enligt kapitel 5 .11.
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Författarna rekommenderar att geomembraner utsatta för kemisk nedbrytning testas enligt EP A
Method 9090 (US Environmental Protection Agency), se även kapitel 5.4. Geomembranerna
kan också utsättas för spänningssprickbildning. Speciellt känslig är HDPE och där
rekommenderas någon av testerna i kapitel 5.10. För övriga speciella förhållanden som nämnts
i föregående stycke t ex att det i vissa deponier kan förekomma stora temperaturvariationer,
hänvisas till testmetoder enligt bilaga 1.
3.3.2 Filter
I en deponi är det viktigt att dränera bort vatten. För att förhindra att dräneringsskiktet sätts
igen, utformas ett filter. Filtret kan bestå av naturlig jord eller av en geotextil. Geotextilierna
har här en annan funktion än när de används som materialskiljande lager vilket gör att kraven
är annorlunda. Produkterna är vanligtvis tillverkade av polypropen, polyester, polyeten eller
polystyren.

Ett filter skall kunna bibehålla de filterkriterier det är konstruerat för. Det måste även kunna
motstå deformationer och igensättning. Ur beständighetssynpunkt måste hänsyn alltid tas till
effekten av igensättning och grundvattenerosion samt kemisk nedbrytning. Liksom för övri
ga geosynteter måste också hänsyn tas till fotooxidation. Hydrolys kan behöva beaktas om
pH värdet ligger utanför intervallet 4-9. Om filtret ligger i anslutning till ett geonät bör
hänsyn tas till krypning och spänningsrelaxation för att förhindra påverkan på nätet.
Geotextilier som används som filter bör förutom sedvanliga tester där porstorleksdistribu
tion och vattengenomsläpplighet enligt kapitel 5.2 är de viktigaste, även testas mot clogging
(igensättning) enligt bilaga 1. Utsätts filtret för kemikalier bör det testas enligt EPA Method
9090, kapitel 5.4. För övriga speciella förhållanden som nämnts i föregående stycke
hänvisas till bilaga 1.
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4.

BESTÄNDIGHET HOS GEOSYNTETER

4.1

Allmänt

Koerner et al (1990) har identifierat åtta olika faktorer som påskyndar nedbrytningen av
polymera material:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ultraviolett strålning
Radioaktiv strålning
Kemikalier
Svällning
Extraktion
Delamination
Oxidation
Organismer

Den ultravioletta strålningen i solljus kan penetrera ett polymermatrial och bryta sönder
de långa molekylkedjorna. Kunskapen om UV-nedbrytning av polymerer är välkänd sedan
länge och de två tekniker som står till buds för att minimera effekterna är inblandning av
kimrök (carbon black) och kemiska stabilisatorer i polymeren och/eller övertäckning för att
förhindra att UV-ljuset når materialet. I PVC tillförs ca 10-15 % carbon black och stabilisa
torer medan ca 2-3 % tillförs PE (polyeten). Polymera material bör övertäckas så snabbt
som möjligt med jord för att minimera nedbrytningen. Det har visat sig att det räcker med
15 cm jord för att ge ett fullgott skydd mot UV-strålning. Täckningen bör ske inom 1-6
veckor efter att UV-exponeringen initieras (beror på lokala förhållanden). I BYA 92 anges
att täckning bör ske inom en vecka. Applikationer där UV-nedbrytning kan innebära ett
problem är:
•
•

Geosynteter ovan vattenytan i bassänger och kanaler.
Geosynteter i slänter där täckjorden eroderat bort.

Radioaktiv strålning kan bryta ner polymerkedjorna vilket naturligtvis är ett allvarligt hot
om radioaktivt avfall finns i närheten. För lågaktivt avfall är det troligen inte något prob
lem, Koerner (1990).
Kemikaliers nedbrytande inverkan på polymera material är troligen den allvarligaste och
mest studerade av alla nedbrytningsprocesser. Bland annat verkar syror, baser, oxiderande
ämnen, oljor och lösningsmedel nedbrytande på geosynteter. Effekterna undersöks genom
att sänka ner geosynteten i den aktuella vätskan (ren kemikalie eller lakvatten), ta upp den
efter 30, 60, 90 respektive 120 dagar och därefter utföra fysikaliska och mekaniska tester.
Dessa kant ex utföras enligt EPA Method 9090. Om tex draghållfastheten förändras (ökar
eller minskar) efter exponeringen tas det som en intäkt att materialet förändrats kemiskt
(åldrats). Hur stor förändring som accepteras för att materialet ska anses resistent eller inte
mot den aktuella kemikalien varierar, se Tabell 4 .1.
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Tabell 4.1. Gränsvärden för olika testresultat med avseende på resistenta och icke
resistenta polymera material. Koerner et al (1988).
O'Toole

Little

Koerner

Property
Resis- Not
tant
Resistant
l?ermeation Rate
(water vapor)
(g/m 2 -hr}
Change in Weight
(\)
<0.5
Change in Volurne
(\)
<0.2
Change in Yield
strength (%)
<10
Change in Yield
Elongation (\}
Change in Hodulus

Resis- Not
Resist,mt
Resis- tant
tant

Not
Resistant

<0.9

~0.9

<0.9

~0.9

>1.0

<3

~3

<2

~

>0.5

<1

~l

<l

~l

>20

<20

~20

<20

~20

<20

~20

<30

~30

<30

~30

<20

.?:20

<30

.?:30

(\)

Change in Tear
Strength ('Il)
Change in Puncture
Strength (\)

Svällning beror på att plastmaterialet absorberar vätska. Svällningen är ofta reversibel och
innebär inte alltid att plastens egenskaper försämras. Det är dock vanligt att svällningen
innebär en, ofta temporär, försämring i de mekaniska egenskaperna.

Nedbrytning på grund av extraktion innebär att mjukgörare och stabilisatorer lakas ut ur
geosynteter vilket får till följd att materialet blir sprödare. Det visar sig genom att materia
lets styrka och hållfasthetsmoduler ökar samtidigt som brottöjningen blir mindre. Hur detta
påverkar beständigheten på lång sikt är dock inte klarlagt. Det är framförallt PVC och CPE,
som innehåller mycket mjukgörare, som påverkas av detta.
Geomembraner som tillverkas i flera skikt, t ex armerade membran, kan påverkas av dela
minering. Det innebär att vätska sugs in i ena änden av membranet på grund av kapillära
krafter och samverkan mellan de olika skikten försvinner. Med dagens tillverkningsteknik
tätas ändarna så att delamination i det närmaste är uteslutet.
Om fria radikaler i polymeren kommer i kontakt med syremolekyler sker en oxidation och
en accelererande nedbrytningsprocess kan initieras.Oxidationen ökar kraftigt vid höga tem
peraturer. För att förhindra eller i alla fall minimera detta tillsätts anti-oxidanter till mate
rialen för att ta hand om de fria radikalerna och bildade peroxider. En annan lösning är att
se till att materialen inte kommer i kontakt med syre. Det kan uppnås genom att täcka po
lymeren med vatten eller organiskt avfall. Om polymeren endast täcks med jord eller avfall
som är torrt och oorganiskt kan oxidativ nedbrytning inte undvikas. Kombinationen av syre
och hög temperatur, termo-oxidation, är en mycket betydelsefull faktor för ned-brytningen
av HDPE, Cadwallader (1991). Wisse och Birkenfeld (1982) drar slutsatsen att termo-oxi
dation är den bestämmande faktorn för livslängden av PP-geotextilier. I deras undersökning
av geotextilier som delkomponent i ett erosionsskydd prognosticerar de en livslängd på ca
1000 år. Livslängden hos geosynteter är omdebatterad och det går ej att hitta någon tid som
gäller generellt. Författarna föreslår att man gör en värdering för olika tillämpningar i en
lighet med kapitel 3.
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Mikrobiologisk nedbrytning (bakterier, svampar, alger mm) av de högmolekylära polyme
rer som är aktuella är i princip omöjlig, Koerner et al (1990). Möjligen kan mjukgörare och
andra additiv angripas av organismer. För högre organismer som insekter, råttor och andra
gnagare innehåller inte polymerer något ätbart. Möjligen kan gnagare gnaga sig igenom ett
polymerskikt för att nå den andra sidan. Peggs (1992) anger att gnagare ätit sig igenom bå
de PVC- och HDPE-membran.
Av de åtta möjliga nedbrytningsmekanismerna är det framförallt två, kemisk och oxidativ
påverkan, som är allvarliga. De övriga kan man i de flesta fall bortse ifrån eftersom de an
tingen inverkar obetydligt på geosynteternas mekaniska egenskaper eller kan minimeras med
enkla medel, framförallt genom att täcka geosynteten med jord eller vatten.
Dessa nedbrytningsprocesser kan påskyndas och accelereras av förhöjd temperatur, meka
niska påkänningar och ökad koncentration.
När temperaturen ökar, ökar också rörligheten av alla komponenter som ingår i ett polymert
material. Det innebär också att nedbrytningen accelereras. Cadwallader (1991) anger att en
ökning av temperaturen med 20 °C innebär en 80% minskning av geosynteternas livslängd.
I fält kan temperaturförhöjningar minimeras genom att täcka materialet med vatten, jord
eller annat material. Om ett syntetmaterial, tex ett membran, läggs under eller i ettor
ganiskt avfall kan beständigheten påverkas. Temperaturer upp till ca 40-50 °C kan upp
komma i avfallsupplag. Det är då nödvändigt att testa membranet med hänsyn tagen till den
temperatur som kan uppkomma i fält före installationen. Material som likaledes kan utsättas
för höga temperaturer är membraner ovan vattenytan i kanaler och bassänger. Eftersom
temperaturökningen accelererar de flesta processer är det vanligt att utföra laboratorietester
vid olika temperaturer för att på så sätt extrapolera livslängden till användningstempera
turen.
Även låga temperaturer inverkar negativt på plastmaterial som då blir spröda, t ex är PVC
känsligare för låga temperaturer än polyeten.
Tester för att undersöka nedbrytningen av plastmaterial görs under obelastade förhållanden
med varierande temperatur, fuktighet och kemisk miljö. Helt klart är att de tryck- och drag
krafter som materialen utsätts för i fält kommer att påverka beständigheten negativt. I
dagsläget är det dock oklart hur stora dessa synergistiska effekter är, Koerner et al (1990).
Om materialen utsätts för nedbrytningsprocesserna under lång tid kan synergistiska effekter
uppstå som beror av flera av de uppräknade processerna. Kunskapen om detta är liten.
4.2

Mekanisk påverkan

4.2.1 Byggskedet
Skador på geosynteter uppstår främst i byggskedet men kan även uppkomma under anlägg
ningens hela livslängd. Under byggskedet kan höga dynamiska laster uppkomma på grund
av fordon som accelererar, bromsar och svänger och på grund av utfyllnad med tungt ma
terial.
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Det vanligaste skadefallet är att geosynteten skadas vid utfyllnad av jord eller avfall direkt
på materialet. Dels kan skada uppkomma på grund av att jorden/avfallet är kantigt och att
det packas och dels på grund av att maskiner kör på oskyddad geosyntet.
På basis av tidigare studie av utländsk littertur har ett svenskt förslag, Vägverket Publ
1992: 10, för materialkoefficienter presenterats, Tabell 4.2.1. Ju högre materialkoefficient
ju högre är risken för skador om det aktuella jordmaterialet används som fyllning på en
geotextil. Materialkoefficienten varierar även beroende av polymer. Jewell och Greenwood
(1988) har beskrivit risken för skador på geotextilier av två olika polymerer och för olika
fyllningsmaterial. Ytterligare studier av olika polymertypers påverkan krävs för att kunna
göra en uppdelning av tabell 4.2.1 för de vanligast använda polymererna i geosynteter.
Tabell 4.2.1 Materialkoefficient, 11, för skador under anläggningstiden, Vägverket
Publ 1992:10.

Sand
1.2
Risken för skador, och betydelsen av dem, varierar mellan olika geosynteter. Känsligast för
mekanisk påverkan är troligen geomembraner eftersom minsta lilla hål i membranet kraftigt
försämrar dess primära funktion, att hålla tätt. Det är av utomordentlig vikt att rätt material
finns under och ovan geosynteterna och att maskiner inte kör på oskyddade material. En
dast gummiskor (och lätta maskiner med gummihjul i undantagsfall) kan tillåtas på oskyddat
membran. För membraner gäller att tillåtet jordmaterial ska vara rundat naturmaterial med
största kornstorlek mindre än ca 30-50 mm (rekommendationerna varierar mellan olika för
fattare). Krossat material är absolut förbjudet och packning ska undvikas. Undergrunden
ska vara sättningsfri och bestå av rundat material. Rötter mm får inte förekomma.
Breitenbach (1992) undersökte hur membraner av PVC och HDPE tål trafiklaster av en
tung truck. Försöket gick till så att en 120 ton tung truck körde 10-40 gånger över membra
ner som var täckta med 40-55 cm sand och grus. Testerna visade att i inget fall uppstod
några hål i membranen. HDPE-membranet visade dock upp flera ytliga skrapmärken medan
PVC-membranet endast visade minimalt med märken. Enligt författaren bör inte truckar
göra skarpa svängar i hastigheter över 8 km/h, eftersom det kan ge skador på membranen.
Fayoux (1990) har gjort liknande försök och definierar tillåten påkänning som det tryck som
kan tillåtas utan att någon nedtryckning kvarstår på membranet. Enligt denna definition är
tillåten påkänning ca tio gånger lägre än påkänningen vid brott.
Billing et al (1990) utförde försök på geotextilier (PPl och 2, PET) och ett geonät (PE) för
att undersöka hur mekanisk påverkan inverkade på de mekaniska egenskaperna. Geotextilien
las på en packad bädd och täcktes med fyllnadsjord (krossad kalksten, sand, siltig sandig
lera) som därefter packades. Fyllningens tjocklek var 10-15 cm. Reduktionen i dragstyrka
för den omildaste behandlingen var:
Polypropylen 1
7%
Polypropylen 2
36%
Polyester
34%
Polyetylen geonät
18%
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Försöken visade att påverkan på materialen under sand och lerfyllningen var extremt liten
medan den var påvvisbar under kalkstensfyllningen.
Koerner och Koerner (1990) har grävt upp 75 olika geotextilier och geogrids från 48 olika
byggarbetsplatser några timmar efter att de installerats. Därefter har materialens styrka pro
vats och jämförts med styrkan hos motsvarande material som inte grävts ner. Resultaten vi
sade att den kvarvarande styrkan varierade mellan 13-100 % och antalet hål i materialen
varierade från 0-120 per m2, se figur 4.2.1.
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Figur 4.2.1. Samband mellan antal hål och kvarvarande styrka hos geotextilier och
geonät som använts i geokonstruktion under mycket kort tid, Koemer och Koemer (1990).

Brorsson och Eriksson (1986) har redovisat ett svenskt försök där nio olika geotextilier har
lagts som materialskiljande lager mellan en tjälfarlig undergrund och ovanliggande vägbank.
Prover har tagits upp och testats 5 respektive 10 år efter installation. Draghållfastheten och
töjningen hade förändrats i varierande grad, men funktionen som materialskiljare fungerade
tillfredsställande för samtliga geotextilier.
Även geodräner är känsliga för skador i byggskedet som leder till brott i dränen eller igen
sättning av den med olämpligt (finkornigt) jordmaterial eller avfall.
I byggskedet är svetsningen av skarvar hos geomembraner ett kritiskt moment. Plasten
måste läggas med korrekt överlappning, skarvarna ska vara rena och torra, underlaget ska
vara fast och vädret torrt med en temperatur över noll grader. Membraner bör övertäckas
när temperaturen är lägst på dagen och membranet är kortast för att inte bygga in spän
ningar i materialet.
I byggskedet är det mycket viktigt att utföra installationen av den aktuella geosynteten så att
inte dimensionerande spänningar överskrids. Det innebär att framtida spänningar från på
förda laster eller sättningar också ska tas hänsyn till. I Tyskland, Haferkamp (1990), har re
kommendationer arbetats fram som anger en maximalt tillåten förlängning av geomembra
ner på 3 % (egentligen 6% dividerat med säkerhetsfaktorn 2). Vidare antas att 2. 75 % för
längning sker på grund av sättningar under anläggningens livstid. Det ger att endast 0.25 %
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förlängning av geomembranen kan tillåtas vid installationen. För att klara det måste under
grunden vara sättningsfri och skyddsskikt installeras ovan membranet för att sprida påförda
laster från ovanliggande avfall. För att klara kravet rekommenderas användningen av en
geotextil ovan geomembranet som har en ytvikt av 3 000 g/m2!
A och O för att minimera byggfel är en effektiv och kompetent kvalitetskontroll. En sådan
kontroll bör t ex se till att geomembraner inte läggs ut så att veck bildas. Det är kring så
dana defekter som sprickbildning initieras.
4.2.2 Långtidseffekter
Mekanisk påverkan som hotar geosynteternas beständighet på lång sikt är framförallt kryp
ning och spänningssprickbildning.

Med krypning menas den deformation som uppkommer under lång tid vid konstant spän
ning. Krypdeformationen är linjär i ett lin-log diagram, se Figur 4.2.2.1. Enligt Struik
(1988) kan den linjära delen av kurvan extrapoleras med en faktor av 100-1000 ggr utan
risk för att kurvan ska avvika uppåt eller nedåt. De spänningar som materialet utsätts för är
många gånger lägre än brottspänningen vid t ex ett enaxligt dragförsök. Laboratorietester
för att undersöka krypningen utförs vanligen endast på det polymera materialet i fråga utan
att ta hänsyn till att den belastas av jord i den verkliga fältsituationen. Undersökningar har
också visat att krypningen i fält alltid är lägre än beräknat, Koerner et al (1988). Vid ut
formningen av konstruktioner är det nödvändigt att ta hänsyn till krypning, vilken upp
kommer i alla geosynteter som belastas tex i slänter eller i områden där sättning sker. Detta
måste göras individuellt för olika polymerer eftersom deras krypningsbeteende är funda
mentalt olika. Känsligheten för krypning ökar avsevärt enligt, Hoedt (1988):
PETP > PP > PE
Krypningen bör bestämmas ur långtidsförsök, men ofta tar man hänsyn till den genom att
multiplicera hållfasthetsvärden från korttidsförsök med en korrektionsfaktor. Värden anges
tex i Vägverket Publ 1992: 10. Krypningen är känslig för temperaturen och ökar med tem
peraturen för alla polymera material.
Om materialet utsätts för sättningar är det viktigt att det kan förlängas utan att tappa sin
funktion. Här kan det bli problem med styva material som HDPE vilka tål mycket små de
formationer vid bi-axiella spänningstillstånd. Både PVC och LDPE är flexiblare och tål
större töjningar än HDPE.
Spänningssprickbildning (SSB) är ett problem för semikristallina geosynteter som HDPE.
SSB definieras som ett sprött brott i material, som annars karakteriseras av stor seghet, vid
spänningar klart under brottgränsen (som bestämts vid korttidsförsök). Om materialet dess
utom utsätts för ytaktiva ämnen som påskyndar sprickbildningen kallas processen
"environmental stress cracking".

Spänningssprickbildning uppstår i områden där defekter och spänningskoncentrationer upp
står. Sådana områden är svetsfogar, veck, rispor i membraner, sättningskänsliga områden
och ytor exponerade mot vädrets makter. Spänningar på grund av variationer i temperatur
är väsentlig när det gäller PE som har en stor värmeutvidgningskoefficient.
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Enligt Koerner (1990) har fenomenet observerats i bassänger i åtminstone tre fall. Feno
menet verkar vara koncentrerat till svetsfogar och områden där membranet inte är täckt av
jord eller vatten. Rollin et al (1991) undersökte en sju år gammal HDPE-membran i en de
poni innehållande förorenade jordmassor. Jorden var förorenad med oljor, tungmetaller, fe
noler och cyanider. Prover av membranen togs ut från olika platser inom deponin .och
enaxliga dragförsök utfördes på laboratoriet. Resultatet visade att membranet åldrats efter
som flythållfastheten ökade, brotthållfastheten minskade och brottöjningen minskade. Åld
ringen var tydligast i botten av deponin jämfört med deponins sidor och "lock". Brotthåll
fastheten och brottöjningen minskade med 16 % (sida), 25 % (lock) och 60 % (botten) i
medeltal. Visuellt såg membranet ut att vara i mycket god kondition. Inga defekta skarvar
kunde upptäckas och endast 1-2 sprickor observerades.
Peggs och Carlson (1988) anger att problemet med SSB är störst för geosynteter som inte är
täckta med jord eller vatten och att problemen ofta kan relateras till dåligt utförda svetsar.
Sprickproblem för material som är exponerade för klimatet beror på att de utsätts för stora
temperaturvariationer och därmed stora spänningar.
Känsligheten för SSB kan variera kraftigt för olika typer av polyetenmaterial. Halse et al
(1990) utsatte fem olika PE-membraner för konstant dragspänning för att undersöka deras
benägenhet för SSB. Resultatet framgår av figur 4.2.2. Här syns tydligt hur materialen
övergår från ett segt till sprött brott vid olika tider beroende på materialtyp. Mest mot
ståndskraftiga är de två nya membranen och sämst fungerar det äldsta membranet.
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Figur 4.2.2. övergång från segt till sprött brott för fyra olika material vid 50°C och
nedsänkta i 10% lgepal. S-1=10 år gammalt membran som varit utsatt för klimatet i
syd-östra USA, S-2 har varit utsatt för klimatet i nordöstra USA under 1 år, S-3 och S-5
är nya membraner, Halse et al (1990).

4.3

Kemisk påverkan

4.3.1 Allmänt
I samband med att geosynteter har börjat användas i stor utsträckning i avfallsdeponier har
också inverkan av kemikalier och lakvatten på polymera material uppmärksammats. Det är
framförallt i botten av deponier, lakvattenbassänger och bassänger för kemikalier eller pro
cessvatten som geosynteter, framförallt geomembraner, står i ständig kontakt med kemiska
ämnen. Fall där geosynteter är i intermittent kontakt med kemikalier ärt ex när de används
som skydd under vägar, järnvägar och flygplatser. Här ökar de kemiska påkänningarna
drastiskt vid kemikalieolyckor för att vara mycket beskedliga om inga olyckor inträffar.
Påverkan av kemikalier varierar kraftigt mellan olika geosynteter. Skillnaderna i kemisk
sammansättning mellan tex PVC och PE gör att de reagerar olika för olika kemikalier.
Kemikalier som potentiellt kan påverka polymera material är:
•
•
•
•
•
•

Syror och baser
Oorganiska salter (sulfat, klorider)
Oljor (t ex aromater)
Organiska lösningmedel
Oxiderande ämnen (t ex peroxid)
Andra organiska ämnen

Alla polymera material påverkas av extrema pH-värden. Polyester påverkas tex negativt av
höga pH-värden medan polyeten och polypropen är relativt stabila över ett bredare spekt
rum av pH-skalan. Det är dock inte möjligt att generalisera alltför mycket eftersom även två
likadana polymerer kan ha olika tillsatser av stabilisatorer, mjukgörare mm.
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Oorganiska salter (klorider, sulfater, karbonater) påverkar vanligen endast i mycket liten ut
sträckning. Höga koncentrationer av organiska lösningsmedel, PAH, mineralolja och oljiga
avfall ger troligen den största negativa effekten på geosynteter. I allmänhet tål PVC oljor
sämre än t ex PE men det finns även olje-resistent PVC.
I litteraturen hittar man väldigt få generaliserande omdömen om olika geosynteters kemiska
resistens. Det beror på att geosynteternas sammansättning varierar kraftigt även mellan två
typer av fabrikat inom samma polymerfamilj, tex mellan olika HDPE-membraner. Därför
är det viktigt att den aktuella geosynteten exponeras för den kemikalie eller lakvatten som
den senare ska komma i kontakt med.

4.3.2 Naturlig jord
I naturlig jord utsätts geosynteterna för varierande kemiska, biologiska och termiska förhål
landen som i begränsad omfattning kan påverka deras funktion. I jord varierar bland annat
syra-bas förhållandet, oxidationsförhållandena ovan och under grundvattenytan, innehåll av
humussyror och närvaron av levande organismer.
Det finns väldigt få undersökningar rapporterade där geosynteter för anläggningsändamål
grävts upp och testats. Colin et al (1986) anger att i de rapporterade fall som finns har
knappast någon kemisk nedbrytning av geotextilierna kunnat noteras. Raymond (1983) rap
porterar om ett fall där en geotextil i en järnvägsbank gått sönder men där var orsaken nöt
ning och inte kemisk nedbrytning. Sotton et al (1983) fann att de mekaniska egenskaperna
försämrades med ca 30 % för geotextilier (PET och PP) installerade i dammar, vägar och
dräneringsföretag under 12 år. Kraftig nedbrytning var bara korrellerat till platser där texti
len varit utsatt för kraftig UV-strålning.
Colin et al (1986) grävde ner tre prover av nålfiltad, icke-vävd geotextil av PET (polyetylen
terephtalat), ett prov av nålfiltad icke-vävd polypropylen och ett prov av en termisk icke
vävd geotextil (baserad på en bikomponent fiber) i jord på laboratoriet. Jorden var rik på
organiskt material, den relativa fuktigheten var hög (85-90%) och temperaturen var hög,
29 °C. Efter varierande tid, 3 mån-7 år, togs proverna upp och undersöktes med sprängtest,
mikroskopi och infraröd spektroskopi. Sprängtest innebär att ett cirkelrunt membran spänns
fast i en hållare och att ett tryck appliceras. Den fleraxiella töjningen mäts som en funktion
av trycket tills trycket blir så stort att membranet spricker. Resultaten visade att inget av
proven visade på någon signifikant minskning av sprängstyrkan. Inga oxidationsprodukter
kunde identi-fieras med IR-spektroskopi. Med mikroskop kunde dock konstateras att
polyamiden utanpå polypropylenfibrerna hade brutits ner i stor utsträckning. Det hade dock
ingen effekt på materialets hållfasthet.
Leflaive (1988) redovisar flera franska projekt med provtagning och analys av geotextilier
som legat i marken under 5-17 år. Slutsatserna är att geotextiliernas draghållfasthet i
allmänhet har minskat med 10-40 % på grund av mekanisk påverkan men att ingen tids
beroende kemisk eller biologisk påverkan har observerats.

4.3.3 Förorenad miljö
Geosynteter i förorenad miljö är framför allt geomembraner, men även geotextilier och geo
nät, i avfallsupplag och avfallsbassänger. Andra applikationer är avskärmning och inkaps
ling av förorenade områden.
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Peggs (1992) refererar en fransk undersökning där en PVC-membran och två HDPE-mem
braner exponerats för två olika lakvatten från kommunala avfallsupplag. Materialen anlyse
rades med infraröd teknik efter 16 månader i 20 °C och efter 3,5 månader i 50 °C. Det vi
sade sig att PVC-materialet endast blivit påverkat ner till 80 µm och HDPE-materialet ner
till 100 µm. Peggs (1992) ger flera exempel på att PVC i många fall är minst lika beständig
som HDPE. Bl a har PVC-membran som varit utsatt för lakvatten från ett upplag i 11 år
tagits upp och testats. Det visade sig att materialet var mycket flexibelt och att inga synliga
indikationer på nedbrytning fanns. Ett annat exempel är ett PVC-membran som utgjort tät
ning i en bevattningskanal under 27 år i USA. Undersökningar visade att materialet förlorat
en del mjukgörare men att det ändå är så flexibelt och segt att det klarar sin funktion i
sammanhanget. Avgången av mjukgörare sker snabbt under de första åren för att sedan av
ta. Även om 75 % av mjukgörarna avgår från PVC-membranet kommer' töjningen vid brott
att vara större än 100 % vilket är mer än 10 ggr större än ett HDPE-membrans flyttöjning
(vilket är dimensionerande för HDPE) enligt Peggs (1992).
Mjukgörarnas inverkan på miljön har endast utförts i mycket liten omfattning. Undersök
ningarna tyder på att mjukgörare (ftalater) kan nedsätta den biologiska aktiviteten i sediment
och ge kroniska effekter på fisk, Kemikalieinspektionen (1990). Nedbrytningen är långsam
under syrefria förhållanden, tex i grundvatten och ftalater kan ackumuleras i djur i hög
grad. Den låga vattenlösligheten gör dock att de rör sig mycket långsamt i vatten. Framför
allt filtreras de bort av partiklar.
Fayoux (1990) anger att utlakningen av mjukgörare från PVC på grund av UV-strålning är
ca 12,2 g/m 2 , år i Marseilles klimat och att utlakningen fördubblas för varje ökning av tem
peraturen med 10°C.
När membran av olika tjocklek undersöks verkar det som om tjocka membran är mer resis
tenta än tunna membran. Det beror på att utlakningen av mjukgörare och andra additiv är
ett diffusionsfenomen som ökar med kvoten ytarea genom massan samt att ett tjockare
membran utsätts för en mindre töjning för samma tryck/drag än ett tunnare membran.
Billing et al (1990) utförde försök på geotextilier (PPl och 2, PET) och en geogrid (PE) för
att undersöka hur syror och baser påverkar draghållfastheten. Det visade sig att den kemiska
motståndskraften i allmännhet var mycket god vid pH-värdena 3, 5, 6, 7, 10 och 12 efter
12 månaders påverkan. Hållfastheten hos Polypropylen 2 minskade tydligt i svavelsyra (pH
3) och hållfastheten hos Polypropylen 1 och polyester (PET) minskade i kalciumoxid (pH
12,3). Halse et al (1987) har undersökt hur geotextilier påverkas av basiska lösningar,
NaOH och Ca(OHh Parametrar som undersöktes var hållfasthet och vattenströmning. Vat
tenströmningsexperimenten visade att flödet minskade genom geotextilien framförallt på
grund av utfällningar utanpå geotextilien. En slutsats från hållfasthetsförsöken är att
variationerna är mycket stora mellan olika typer av polymerer. PP och PVC påverkades inte
medan draghållfastheten hos två av tre polyestermaterial (PET) försämrades med 20-53 %,
se Tabell 4.3.1.
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Tabell 4.3.1 Hållfasthetsnedsättning hos geotextilier på grund av påverkan av alkaliska
lösningar, Halse et al (1987).

pH JO

pH7
Fahric
No.

2
3
4

5
6

7

Fabric
description

PP woven
PVCwoven
PETneedled
nonwoven°
PP needled nonwoven
PETneedled
nonwovenb
PET heatset nonwoven
PP heatset nonwoven

pH 12

Ca(OH)] NaOH Ca(OHh NaOH Ca(OHh

n.c.
n.c.

n.c.
n.c.
n.c.

n.c.
n.c.
n.c.

n.c.
n.c.

n.c.
n.c.

n.c.
n.c.

n.c.
n.c.

11.C.

NaOH

n.c.
n.c.

n.c.
n.c.

n.c.
n.c.

-33%

-30%

-53%

n.c.

n.c.
n.c.

n.c.

n.c.
n.c.

n.c.
n.c.

n.c.
n.c.

-20%
-11%

-31%
n.c.

Note: n.c. = no change within estimated experimental accuracy of :+::: 10%. 0 Heavy weight.
i, Light weight.

Horz (1986) anger följande omdömen om polymerers resistens mot alkaliska vätskor:
•
•
•

Polyamid
Polypropylen
Polyester

Ingen minskning av hållfastheten
Ingen minskning av hållfastheten
Tydlig påverkan och nedbrytning av materialet

Smith (1977) sänkte ner bitar av olika geomembraner i lakvatten från kommunala avfalls
upplag. I änden på bitarna hängdes en vikt för att de skulle vara utsatta för en dragspän
ning. Försöket utfördes i 40°C under 4 månader. Därefter togs bitarna upp och provades
fysikaliskt. Resultatet framgår av Tabell 4.3.2. Tabellen visar att skillnaderna mellan de
fyra PVC membranen är stora. Nitril PVC uppvisar de största förändringarna av alla mate
rial medan Trocal PVC är ett av de minst påverkade materialen.
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Tabell 4.3.2. Effekter av lakvatten från kommunala avfallsupplag på förspända
membraner, Smith (1977)

Membran

Förlängning Ökning i
pga expomembran
nering
tjocklek

(%)

(%)
Nitril PVC
Monarflex,
PE
EPDM
Fromcene
PVC
Butyl
ICI PE
Polyolefin
Schegel PE
Nitril PVC
armerad
Trocal
PVC
Hypofors

4.4

Töjning vid Töjning vid Hållfasthet
brott, Före brott, Efter (efter)/
exponering exponering Hållfasthet
(före)

(%)

(%)

(%)

43
0,4

24
0

505
83

200
88

22
93

9,1
3,5

11

0

378
293

290
295

78
93

7,1
0
0,4
0
7,4

12
0
0
0
31

338
628
595
>1000
44

390
320
638
>1000
55

101
68
91
97
78

3,0

0

283

348

92

1,4

0

20

20

61

Biologisk påverkan

Vi kan särskilja två typer av biologisk påverkan i samband med geosynteters integritet. Dels
igensättning av geotextilier och geodräner och dels nedbrytning av geosyntetmaterialet. Det
finns inga indikationer på att polymerer utgör någon typ av föda för mikroorganismer.
Ionescu et al (1982) har tex utsatt polyester- och polypropylen-geotextilier för olika bak
teriekulturer under 17 månader utan att observera någon nedbrytning av materialet eller
några förändringar i materialens mekaniska egenskaper (styrka, permeabilitet).
Den allvarligaste inverkan som mikroorganismer och växter har på geosynteter är att biolo
gisk tillväxt (biofilm) och rotpenetration i geotextilier, geonät och ledningar kan helt för
hindra geosyntetens funktion, att leda vatten. Mikroorganismer som medverkar till detta är
bakterier, svampar, alger och actinomyces. Faktorer som inverkar på den biologiska igen
sättningen är kol:kväve-förhållandet, tillgången på näringsämnen, temperatur, fuktighet och
oxidationsförhållanden. Biokemiska utfällningar som Fe (OH) 3 och FeS kan uppkomma till
sammans med biofilm om järnreducerande bakterier finns tillgängliga. Dessa utfällningar
fäster sig på geosynteten och kan snabbt sätta igen den.
Koerner och Koerner (1989) har undersökt hur flödet genom geotextilier påverkas av biolo
gisk igensättning. De studerade sex stycken olika lakvatten från kommunala deponier och
fyra olika geotextilier. Lakvatten sammansättningen varierade mycket mellan de olika depo
nierna. Bohemisk syreförbrukning (BOD)-värdena varierade t ex från 150 mg/I till 30 000
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mg/1. Varje månad gjordes aeroba och anaeroba genomströmningstester. Efter 11 månader
visade det sig att flödet i de aeroba testerna minskade med 12-100 % medan minskningen i
de anaeroba testerna var 0-20 %. Reduktionen var störst i tester med högt BOD innehåll
och där geotextilierna hade liten öppen area. Ingen reduktion i materialens styrka kunde
upptäckas. I denna studie, liksom i flera andra, kunde man konstatera att biofilmen sitter
förhållandevis löst associerad till geosynteten och att det är enkelt att spola bort den. Rens
ningen försvåras ju längre man väntar och ju äldre biofilmen blir.

4.5

Prognosticering av livslängd

Inom plastindustrin har flera metoder utvecklats i syfte att förutsäga plasters livslängd med
hjälp av accelererade försök. Den vanligaste metoden idag är sk Arrhenius modellering.
Denna typ av modellering antar att ett materials egenskaper förändras snabbare vid en
förhöjd temperatur och resultatet kan användas för bestämning av nedbrytningshastigheten
vid en bestämd tid vid en lägre temperatur. Modellen bygger på en ekvation som i första
hand gäller för rena gasblandningar men som även kan användas för andra tillstånd:

K = Ae-EIRT
där
K = Reaktionshastigheten för den aktuella processen (1/s)
A = Konstant för den aktuella processen
E = Aktiveringsenergi för den aktuella processen (J/mol)
T = Temperatur (K)
R = Allmänna gaskonstanten (8,31 J/mol, K)
Om båda leden i ekvationen logaritmeras fås :

E I
lnK=lnA--

RT

Om ln K plottas mot 1/T fås en rak linje vars lutningskoefficient är -E/R och interceptet på
y-axeln är konstanten lnA, se figur 4.5.1.
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Figur 4.5.1. Grafisk metod för plottning av data som beskriver förändring av olika
parametrar för olika geosynteter, Koerner et al (1992).

Modellens arbetsgång är:
1. Utför lämpliga experiment vid olika temperaturer för att bestämma reaktionshastigheten.
Ett exempel kan vara att undersöka hur lång tid det tar innan en geosyntets draghållfasthet
minskat med 50 % vid temperaturerna 48 och 78 °C.
2. Pricka in de två reaktionshastigheterna i ett lin-log diagram (lnK-1/T) och bestäm -E/R.
3. Välj nu den temperatur som är intressant för den aktuella fältapplikationen. Låt oss som
exempel anta att dimensionerande temperatur är 10 °C.
4. Beräkna kvoten mellan reaktionshastigheten fört ex 78 °C (273+78=351 K), K78 , och
10 °C (273+ 10=283), K 10 . Det ger:
K1s

= e-(EI R)(113s1-112s3J

KIO
Om kvoten tex blir 3456 innebär det att det tar 3456 gånger längre tid för geosynteten att
reducera draghållfastheten med 50 % vid 10 °C än vid 78 °C.

5. Beräkna livslängden, eller den tid det tar innan hållfastheten reducerats med 50 % i det
här fallet, för geosynteten. Om vi antar att det tog 10 veckor vid 78 °C så tar det 3456
gånger 10 veckor, dvs 665 år, vid 10 °C.
Det ska observeras att metoden bygger på antagandet att aktiveringsenergin är konstant över
ett brett temperaturintervall. Enligt Koerner et al (1992) är det knappast troligt att antagandet
stämmer för geosynteter som har en orienterad struktur som geotextilier och geonät. Arrhe
niusmodellering med geomembraner har däremot större förutsättningar att bli lyckosam.
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5.

PROVNINGSMETODER

5.1

Allmänt

Standarder för provningsmetoder av geosynteter kan delas in i ett antal huvudgrupper:
- Allmäna
- Fysikaliska
- Kemiska
-Mekaniska
Därtill finns ett antal utförandetester eller funktionsprovningar där geosynteten testas i sam
verkan med jord. Många av de olika standarderna finns mer eller mindre identiska som na
tionella standarder i olika länder och det finns även internationella standarder, ISO.
Det pågår standardiseringsarbete om geosynteter i Europa inom CEN, t.ex. TC 189
"Geotextiles and geotextile related products" och TC 254 "Flexible sheets for water proofing".
När en standard antas av CEN blir den automatiskt nationell standard i de europeiska länder
som är anslutna till CEN. På så sätt skiljer sig EN-standarder från ISO-standarder som är
frivilliga att antas som nationella standarder i respektive land.
Nedan följer en översiktlig uppräkning av de vanligaste/ viktigaste provningsmetoderna inom
geosyntetområdet. Det finns ett par "allmäna" eller beskrivande standarder för geosynteter som
främst behandlar terminologi och provberedning, dvs de kan betraktas som en inledning till
provning av geosynteter.
•

Terminologi - Vokabulär; ISO 10 318, ASTM D 4439

•

Provberedning; ISO 9862

•

Konditionering av provkroppar, provningsklimat; ASTM D 1776 (textilier)

5.2

Kemisk/ Fysikaliska provningsmetoder

Det finns ett antal testmetoder för att bestämma en geosyntets kemiska och fysikaliska egen
skaper. Dessa är nästan utan undantag vanliga provningsmetoder som är applicerbara även på
andra produkter, inte bara geosynteter. Här anges exempel på standards.
•

1Jocklek; ISO 9863

"

Ytvikt; ISO 9864

•

Densitet; ASTM D 792, ASTM D 1505

•

Hårdhet (elastomerer eller gummimaterial); ISO 48, ISO 1400, ASTM D 2240

•

Porstorleksdistribution (främst geotextilier); BS 6906 del 2

•

Vattenånggenomgångsmotstånd; SS 02 15 82
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•

Gaspermeabilitet; ISO 1434, ASTM D 3985

•

Vattengenomsläpplighet (främst geotextilier)
denna test kan delas upp i två typer: - Transmissivitet under konstant hydrauliskt tryck
(flödet i plan med textilen);
BS 6906 del 7

- Permittivitet (flödet vinkelrätt mot textilen);
BS 6906 del 3
•

Smältindex (Melt Flow Rate); ISO 1133

•

IR analys

Används för att identifiera polymeren och olika tillsatsämnen eller för
studier av nedbrytningsprodukter vid åldring av materialet.

•

Termisk analys

T.ex. smältpunkt, glasomvandlingstemperatur, kristallinitet och
oxidationsstabilitet med hjälp av differentialsvepkalorimetri, DSC,
sammansättning / innehåll med hjälp av termogravimetrisk analys, TGA,
längdutvidgningskoefficient med hjälp av termomekanisk analys, TMA.

5.3

Mekaniska provningsmetoder

Det finns även många mekaniska provningsmetoder som används för att karaktärisera geosyn
teter. Liksom i fallet med kemisk/ fysikaliska provningsmetoder rör det sig till stor del om
välkända provningsmetoder som används i de flesta sammanhang.

•

Draghållfasthet och brottöjning;

..

Rivhålljasthet; ASTM D 4533

•

Punkteringsprovning;

I dessa sammanhang använder man sig främst av
en metod med breda provkroppar s.k. "wide width
tensile test" t.ex. BS 6906 del 1, ASTM D 4595

denna test kan delas upp i två typer: - Statisk punktering
t.ex. "CBR- test" (California Bearing Ratio);
BS 6906 del 4, denna metod ligger även som
förslag till standard inom CEN prEN 776

- Dynamisk punktering
t.ex. "cone drop test";
BS 6906 del 6
•

Sprängstyrka; ASTM D 3786

•

Dimensionsstabilitet; ASTM D 1204

•

Krypning; BS 6906 del 5
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Sömstyrka I Skarvhållfasthet; ASTM D 4545, ASTM D 4884

•

denna test kan delas upp i två typer: - Vidhäftningsprov
- Skjuvprov

5.4

Kemisk resistens

Principen för provning av geosynteters kemiska resistens är att utsätta dem för en kemisk
miljö som efterliknar den kommande fältsituationen under en viss tid och därefter undersöka
hur vissa fysikaliska och kemiska parametrar förändrats. Det kant ex innebära att resisten
sen mot kemikalier värderas på grund av förändringar i hållfasthet och töjning eller på
grund av förändringar i materialets kemiska sammansättning eller struktur. Tester som ofta
utförs internationellt före och efter att synteterna utsatts för kemikalier är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ytvikt
Densitet
Hårdhet
Dragprov
Rivprov
Penetrationsprov
Flyktiga ämnen
Extraherbara ämnen
Spänningssprickbildning (för HDPE)

Den mest använda och välkända metoden är EPA 9090. Metoden utvecklades i början av
1980-talet som ett standardiserat hjälpmedel för att avgöra om en speciell typ geomembran
är förenlig med en speciell avfallsvätska. Metoden gäller endast för geomembraner men re
kommenderas även för andra geosynteter. De efterföljande fysikaliska testerna för t ex
geotextilier och geonät är dock inte desamma som för geomembraner. Enligt White och
Allen (1991) pågår det forskning för att ta fram provningsmetoder för kemisk resistens för
geotextilier, geonät och plaströr.
EP A 9090 innebär att rektangulära bitar av geomembran sänks ner i en behållare och täcks
helt och hållet med den aktuella vätskan (ren kemikalie, blandning av kemikalier eller
lakvatten). Försöket utförs dels vid 23 °C och dels vid 50 °C. Efter 30, 60, 90 och 120 da
gar tas provbitar upp för att provas mekaniskt eller kemiskt. Ett osäkerhetsmoment i försö
ken är att sammansättningen hos det aktuella lakvattnet vanligen är okänt, speciellt på lång
sikt. Alternativ som då står till buds är:
•

Blanda ihop en syntetisk lösning som man tror liknar det lakvatten som kommer att uppstå

•

Ta lakvatten från liknande anläggningar som är i drift

•

Producera lakvatten genom att blanda torrt avfall och vatten

Ett annat sätt är att blanda ihop en aggresiv lösning som utgör ett absolut värsta fall för
membranet.
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Metoden är mera en procedur för att välja mellan membraner och sålla bort olämpliga än att
ge underlag till att bedöma membranets livslängd. För att kunna bedöma livslängd (med da
gens ofullständiga teorier) behövs tester vid flera olika temperaturer och under längre tid.
Dessutom behövs kunskap om vilken typ av brott som sker i den verkliga fältsituationen,
White och Allen (1991).
Ett komplement till fysikaliska tester av exponerade membran är att undersöka hur den ke
miska sammansättningen och strukturen förändras av de aktuella kemikalierna. Här är me
toder som termisk analys, infraröd spektroskopi och analys av additiv användbara. Proble
met med dessa metoder är att det krävs stor erfarenhet för att kunna tolka resultaten och
förstå hur de inverkar på membranets beständighet.
5.5

Biologisk resistens

ASTM G 22-80 och ASTM G 21-80 är två metoder för att undersöka påverkan på geosynte
ter av bakterier respektive svampar. I testerna utsätts membranerna för bakterier respektive
svampar under 21 dagar vid en temperatur av 36 °C ± 1 °C för bakterier och 29 °C ±1 °C
för svampar och mer än 85 % relativ fuktighet. För svampar finns också en fransk test AF
NOR NFX 41.514.
Påverkan av växtrötter undersöks i Schweitzisk standard, SIA 280, genom att lägga geosyn
teten i en kruka mellan två matjordsskikt. I det översta skiktet sår man Lupinus albus. Efter
sex månader tas blomman bort och geosynteten besiktigas. Om rötterna trängt igenom ett
geomembran är det inte resistent mot växtrötter.
Någon test för att utröna om plastmaterialen är resistenta mot högre organismer som
gnagare och människor är inte känd av författarna.
5.6

Termooxidativ nedbrytning

Två av de vanligaste accelererade åldringsmetoderna för att utvärdera beständigheten mot
termooxidativ nedbrytning för olika polymera material är ugnsåldring och oxidationsstabilitet
genom termisk analys, Gray (1990).
•

Ugnsåldring

Termisk åldring av prover görs i ventilerade värmeskåp eller ugnar, s.k. värmeåldring. Åld
ringen sker vid relativt höga temperaturer, dock skall temperaturen vara lägre än polymerens
smälttemperatur och man skall undvika att överskrida andra transitionspunkter t.ex glasom
vandlingstemperaturen.
Antalet luftväxlingar och lufthastigheten i värmeskåpet spelar roll för åldringsförloppet. Det
måste finnas en avvägning mellan borttransport av nedbrytningsprodukter från provets yta
samtidigt som Iuftströmningen över provet inte får vara för stor.
Prov kan sedan tas ut med jämna mellanrum eller efter en bestämd tidsrymd. Utvärdering kan
ske med ett antal olika metoder. Bland de vanligaste metoderna kan nämnas dragprov - man
tittar på förändring av draghållfasthet och brottöjning - eller olika typer av slag- eller böjprov.
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Visuell bedömning av proverna kan också göras, man tittar på ytan om det har bildats några
sprickor eller om ytan "blöder" eller är "pudrig" vilket kan tyda på att det har skett migration
av lågmolekylära ämnen till ytan.

•

Termisk analys, Oxidationsstabilitet.

Oxidationsstabilitet, eng "Oxidative Inductive Time/Temperature, OIT", är en provningsmetod
som utförs med termoanalysutrustning. Man kan använda både differentialsvepkalometri, DSC
och termogravimetrisk analys, TGA, principen är densamma för båda typerna av analysutrust
ning. Oxidationsstabiliteten kan mätas på två sätt:
1. Man mäter den tid det tar för ett prov att börja oxidera från det att man tillfört syre, induk
tionstiden. Analysen sker isotermt vid temperaturer vanligen runt 180-210 °C, dvs över
polymerens smältpunkt.
2. Man höjer temperaturen gradvis på provet och bestämmer vid vilken temperatur som den
exoterma, oxidativa nedrytningsreaktionerna startar, induktionstemperaturen.
En svensk standard, SS 3579 "Termoanalytiska provningsmetoder för bestämning av oxida
tionsstabilitet", beskriver förfarandet vid analysen.
I båda fallen antar man att all antioxidant är förbrukad när man når induktionstiden alternativt
induktionstemperaturen. Metoden är snabb och den används ofta inom industrin för kvalitets
kontroll att man har rätt mängd antioxidant i materialet. Nackdelar eller begränsningar för me
toden är att alla typer av antioxidanter inte är aktiva vid den höga temperatur vid vilken ana
lysen sker varpå man inte ser någon stabiliserande effekt trots tillsats av antioxidant i mate
rialet. En viss typ av antioxidant, Hindered Amine Light Stabilizers, HALS, fungerar utmärkt
upp till ca 150 °C men nästan inte alls vid 200 °C.
OIT sker vid temperaturer över polymerens smältpunkt. I och med detta kan reaktionskine
tiken för nedbrytningsprocesserna förändras märkbart. Då polymeren inte längre är i fast fas
sker alla nedbrytningsreaktionerna i smältan och man har inte längre interaktionen fast fas - fast
fas eller fast fas - gasfas som är fallet vid naturlig åldring.
Polymerens morfologi spelar också stor roll vid nedbrytningen. Amorfa delar av en semikristal
lin polymer typ PE bryts lättare ned än de kristallina delarna. Denna fördelning mellan amorft
och kristallint material med inbördes olika benägenhet för nedbrytning försvinner ju då mate
rialet är smält.
Ett annat sätt att studera nedbrytning där man även tar hänsyn till geosyntetens omgivning, dvs
nedgrävd i marken beskrivs av Koerner et al (1988):
Två kolonner som är identiska beträffande jord, geosyntet och fukthalt prepareras. Kolon
nerna hålls sedan vid olika temperaturer, 20 och 80 °C. Prov av geosynteten tas ut vid olika
tidpunkter varpå man exempelvis studerar:
- Molekylviktsfördelning, visar kedjebrott eller tvärbindning
- DSC, kristallinitet
- IR, ändgruppsanalys av oxidations- eller nedbrytningsprodukter
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Genom att studera nedbrytningsförloppet för någon eller några av de ovan nämnda faktorerna
vid de två olika temperaturerna kan Arrhenius-ekvationen användas för att extrapolera fram
förväntad livslängd vid den aktuella användningstemperaturen.
K = Ae

-E/

7RT

K = hastighetskonstant
A = konstant för den aktuella reaktionen
E = reaktionens aktiveringsenergi
R = allmäna gaskonstanten
T = temperatur
Se kap 4.5 Prognosticering av livslängd för metodiken vid användandet av Arrheniusmodelle
nng.

5.7

Ljusexponering/ UV-åldring

En geosyntet kan bli exponerad för UV-ljus både vid installationen och i vissa fall även under
sin användningstid. De flesta material brukar vara mer eller mindre skyddade mot UV-ned
brytning genom tillsatser av olika s.k. UV-stabilisatorer. Kimrök t.ex. fungerar både som fyll
medel och UV-stabilisator. För att undvika problem med nedbrytning av materialet pga UV
exponering bör man täcka geosynteten med jord så snart som möjligt efter installation. I BYA
92 rekommenderar man att geosynteten täcks inom en vecka. Författarna rekommenderar att
övertäckning sker snarast möjligt för geosynteter som ej är UV-resistenta.
Standarder:
•

ASTM D 43 55-84 "Deterioration ojgeotextiles from exposure to ultraviolet fight and
water (Xenon-arc type apparatus)"
Med denna metod bestämmer man förändringen av draghållfastheten hos en geotextil efter
olika exponeringstider av ultraviolett strålning (upp till 500 timmar). Exponeringstiden
delas upp i 120 minuters cykler med 102 minuter av enbart ljusbestrålning följt av 18
minuter med kombinerad ljus- och vattenbestrålning.

•

ISO 4892 "Plastics -Methods oj exposure to laboratory fight sources1'
Detta är en allmän standard för UV-bestrålning av material. Den är inte avsedd för några
specifika produkter, den anger inte vilka egenskaper som skall utvärderas efter UV-åld
ringen utan behandlar enbart själva förfarandet vid åldringen. Standarden anger två olika
temperaturer, 65 och 100°C och två olika relativa luftfuktigheter 55 och 65% som kan an
vändas vid åldringen. Man kan välja enbart UV-bestrålning eller strålning kombinerat med
vattenbesprutning av provkroppen. Vattenbesprutningen kan ske enligt fyra olika besprut
ningscykler från 20 till 120 minuter per cykel.

ASTM standarden ovan har en Xenon lampa som ljuskälla, ISO standarden anger även som al
ternativ en kolbågelampaoch fluorescerande lysrör. Xenonlampan är att föredra då den bättre
simulerar naturligt dagsljus, kolbågelampan ger en helt annan spektalfördelning och används
numera allt mer sällan. Lysrören ger enbart strålning i UV-området.
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•

ASTM D 1435 "Outdoor weathering ofplastics"
En metod för utomhusexponering av provmaterialet. Proven kan exponeras för naturligt
solljus från olika vinklar allt från 1 vecka upp till flera år. Detta är med andra ord ingen
accelererad provningsmetod, den definierar endast provningsförhållanden för utomhus
exponering av plastmaterial och kan endast ge en indikation på långtidsegenskaper.
Utvärdering av exponeringen får ske med hänsyn till vad produkten har för
användningsområde.

5.8

Ozonbeständighet

Ozonbeständighet kan vara aktuellt att testa för vissa elastomerer eller gummimaterial som
innehåller en omättnad eller dubbelbindning i sin kemiska struktur. Ozonet angriper dessa
omättnader eller dubbelbindningar och materialet spricker. Ozonsprickor är mycket karaktäris
tiska och kan ofta ses med blotta ögat. Om man sträcker materialet visar de sig som små
sprickor vinkelrätt mot töjningsriktningen. Liksom i fallet med UV-bestrålning ovan, kan man
undvika ozonexponering av materialet genom att man täcker över geosynteten med jord efter
installationen.
Standarder för ozonprovning ärt.ex.
•

ISO 1431

Rubber vulcanized or thermoplastic - Resistance to ozone cracking

e

SS 16 22 10

Gummi och termoelast - Bestämning av sprickbildning i ozon Provning under statisk töjning (i princip identisk med ISO 1431)

5.9

Nötning

I kraftigt strömmande vatten kan geosynteter bli utsatta för abrasion (nötning) av tex sand
partiklar. Testmetoder för att se om materialen skadas av nötningen har tagits fram av bl a
BAM i Tyskland och Italiens "Vattenfall", ENEL i Milano, Rigo och Cazzuffi (1991). Ma
terialen placeras i roterande trummor som delvis är fyllda med sand och vatten. Efter
försöket vägs proverna för att bestämma viktsförlusten på grund av nötning.

5.10

Spänningssprickbildning

ASTM D 833 definierar spänningssprickbildning som "en yttre eller inre spricka i en plast som
orsakats av en spänning som är mindre än plastens mekaniska hållfasthet - brott / flytspänning".
Haveri pga spänningssprickbildning i geomembran av polyeten kan uppträda under speciella
förhållanden:
•

Närvaron av en drag- eller skjuvspänning som är mindre än materialets flytspänning.

•

En punkt / felställe från vilket sprickan kan växa.

•

Inre spänningar i materialet
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Dessa förhållanden uppstår särskilt lätt i skarvar av geomembran pga följande faktorer:
- Skarvningen sker genom överlappning
- Det är vanligt att man slipar ytan innan man utför skarvningen
- Det kan finnas repor i ytan och ibland är själva skarven av dålig kvalitet
Man har också observerat fall med spänningssprickbildning i skarvar av geomembran, Halse et
al (1990, Stress-cracking ... ).
Provningsmetoder för spänningssprickbildning:
•

ASTM D 1693 "Bell test"
Provkropparna spänns in i en fixtur där de förblir under provningen. Spänningen som här
igenom induceras i provkroppen är hög från början men avtar med tiden då polymeren re
laxerar. I och med detta kanske provmetoden inte är så lämplig för långa tidsintervall och
metoden är eventuellt inte tillräckligt känslig för att kunna urskilja små förändringar i
råvaran, Halse et al (1990, Ductile to brittle transition ... ).

•

ISO 6252 "Canstant tensile stress methad"
Provkropparna utsätts för en konstant dragspänning medan de är nedsänkta i en specifi
cerad vätska vid vald provningstemperatur. Tiden / spänningen vid vilken provkroppen går
sönder noteras.
Provningen kan utföras enligt två metoder, i metod A bestäms vid vilken dragspänning man
får brott efter 100 timmar. I metod B bestäms tiden till brott vid en specifik dragspänning,
denna metod används när man har tider > 100 timmar till brott.

•

ISO 4599 "Bent strip methad'
Metoden bygger på att man har en konstant förspänning som fås genom att böja provma
terialet runt ett dom och är användbar för styva plaster med måttlig spänningsrelaxation.

•

ISO 4600 "Ball ar pin impressian methad'
Metoden bygger på att man har en konstant töjning i materialet. Detta åstadkoms genom
att kulor eller stift pressas in i provkroppen som sedan utsätts för ett kemiskt medium
genom att provkroppen hålls nedsänkt i en vätska eller bestryks med en pasta.

5.11

Skarvar

För geotextilier anges i kap 5.3 provningsmetoder för test av sömmar. För geomembraner där
skarvarna svetsas ihop finns andra typer av testmetoder som utförs i laboratorium eller i fält.
Inom CEN arbetar man framförallt med två typer av testmetoder för geomembraner. Exempel
på dessa är:

•

Peel test; BS 3712

•

Tensile perjarmance test an seam; ASTMD 4885
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6.

FÖRSLAG TILL FORSKNING OCH UTVECKLING I SVERIGE

I kapitlet ges förslag till forsknings- och utvecklingsinsatser som, enligt författarna, bör utföras
i Sverige under de närmaste åren.
Beständigheten beror av en geosyntets förmåga att klara sina primära funktioner. Vid genom
gången av internationell litteratur har det visat sig att geosynteternas beständighet framförallt
påverkas av:
•
•
•
•
•

Mekanisk påverkan i byggskedet
Spänningssprickbildning (gäller polyetenmaterial)
Kemikalier och oxiderande ämnen
Höga temperaturer och temperaturvariationer
Igensättning (gäller geotextilier och geonät)

Det är mycket viktigt att utföra konstruktioner och hantera geosynteter på rätt sätt för att
undvika skador och fel vid installation och därmed öka beständigheten. Kunskapen om hur
geosynteter skall hanteras finns i stor utsträckning men det finns brister i det aktiva brukandet
av denna kunskap. Det är viktigt att forskningsresultat omsätts i praktiken. Om kunskaperna
om beständighetsproblematiken kan föras ut till berörda konsulter och entreprenörer i form av
handböcker kan beständigheten förbättras högst väsentligt. Handböcker bör därför tas fram för
olika applikationer där man beskriver dimensionering, installation och kontrollåtgärder.
Kvalitetsmanualer bör upprättas eftersom byggkontroll är A och O för beständigheten hos en
konstruktion. Det har visat sig vara svårt att simulera de verkliga förhållandena vid installation
av geosynteter i laboratoriet. Därför genomförs geosyntetinstallationer i pilotskala med ak
tuella fordon och material i allt större utsträckning i t ex Tyskland, Canada, Frankrike och
USA. Liknande "standardiserade" fältförsöksmetoder bör utvecklas i Sverige. Prover på mate
rialet bör tas upp efter installation för att sedan undersökas med standardiserade provningsme
toder i laboratorium.
Långtidsstudier i fält bör genomföras i större utsträckning. I Sverige finns ett projekt i Simris
hamn, Brorsson et al (1986), där man har lagt nio olika geotextilier som materialskiljande lager
i en vägbank.Provbitar har tagits upp efter 5 respektive 10 år varvid förändring av draghållfast
het och töjning undersökts. Det har nu gått 20 år sedan man installerade geotextilierna och det
vore av stort värde att prova dessa igen. Ett sådant projekt borde initieras. Ett annat exempel
på långtidsstudie är ett projekt där en geotextil av polyester använts som armering ovanför en
bankpålning på västkusten, Holtz et al (1976). Konstruktionen har fungerat bra i drygt 15 år
men under de senaste åren har sättningar inträffat i vägbanken. Orsaken borde klarläggas.
Motsvarande försök borde utföras på material som exponerats för kemikalier, syre eller UV
strålning.
Spänningssprickbildning är ett fenomen som är viktigt att beakta framförallt för geomembraner
av polyeten. Polyetenmaterial av olika ursprung uppför sig olika och det vore därför värdefullt
att kunna testa dessa i Sverige. Testerna bör utföras på såväl äldre nedgrävda prover som på
nya prover.
Användningen av geosynteter som kommer i kontakt med kemiska ämnen förväntas öka. Ofta
testas geosynteterna i enskilda kemikalier eller någon viss lösning av flera kemikalier. Lakvat
ten kan dock innehålla en mängd olika kemikalier och dessa varierar från plats till plats
beroende på bl a innehållet i deponin och deponins ålder. Försök bör därför kunna utföras i
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Sverige för specifika lakvatten och med ett antal tänkbara geosynteter som kan vara aktuella i
ett enskilt projekt.
Det har forskats väldigt lite om synergistiska effekter, dvs hur geosynteter påverkas av en
kombination av t ex mekanisk, kemisk och termisk påverkan. Det har visat sig att påverkan av
kemikalier och oxidation i kombination med höga temperaturer och spänningar inverkar
mycket negativt på geosynteter. Det är angeläget att hitta testmetoder som kan beskriva den
situation som kan förväntas uppkomma i fält. Här är det viktigt att man från svensk sida
bevakar utvecklingen i omvärlden.
Mikrobiologisk nedbrytning av syntetmaterial är obetydlig. Däremot kan igensättning av filter
och dräner vara förödande för beständigheten hos en konstruktion. Det pågår mycket forsk
ning i omvärlden och eftersom användningen av syntetiska filter hittills varit begränsad i
Sverige föreslås att man tillsvidare bara bevakar utländsk forskning inom området. Det har
dock inträffat några fall i Sverige där man haft problem med igensättning av filter och det är
därför även inom detta område viktigt med handböcker så att konstruktionerna utförs på rätt
sätt.
Bedömning av livslängd hos olika material är viktig med tanke på beständigheten. Det pågår
forskning med s ka Arrhenius modellering, där man transformerar försök vid olika tempera
turer till olika tidsskalor. Modelleringen verkar lovande och kan förmodligen användas för geo
membraner. Användningen för andra typer av geosynteter diskuteras. Det är viktigt att följa
fortsatt utveckling och se metodens begränsningar.
Den mekaniska påverkan på geosynteter beskrivs idag med hjälp av partialsäkerhetsfaktorer
beroende på i vilken jordart geosynteten appliceras. Man vet att dessa faktorer även påverkas
av typen av polymer, men det finns för litet provningsunderlag för att göra denna uppdelning
för de vanligaste polymererna. Forskning sker i omvärlden och Sverige bör bevaka den fort
satta utvecklingen.
Dimensioneringsanvisningar med förslag till säkerhetsfaktorer och partialsäkerhetsfaktorer för
olika tillämpningar bör utvecklas enligt ASTM1s förslag till procedur för val av testmetoder.
Det bedöms dock vara lämpligt att vänta något år innan ett sådant arbete påbörjas, eftersom
det i dagsläget råder osäkerheter om storleken på olika faktorers påverkan på beständigheten.
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OBS! Tabellerna får ej användas i andra standards då de
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Anmärkningar till tabell 1

1.

Microorganisms have been known te attack and digest additives (plasticizers,
lubricants, emulsifiers) used te plasticize a base polymer. Study is needed te
determine relevance to polymers incorporated inte geosynthetic products.
Embrittlement of geogrid surfaces may influence interaction properties.

2.

Microbial enzymes have been known to initiate and propagate reactions
deteriorative to base polymers. Study is needed to determine relevance te
polymers used in geosynthetic products.

3.

Chemical degradation and/ar dissolution may be a cancern for specific
geosynthetics exposed to liquids containing unusually high concentrations of
chemicals, especially at elevated temperatures.

4.

Hydrolysis may be a cancern for polyester (PET) and polyamids (PA)
geosynthetics exposed to extreme pH conditions, especially at elevated
temperatures.

5.

When subject to rocking (abrasion), puncture (floating or airborne debris}, ar
cutting (equipment or vandalism).

6.

When permanently exposed or in extended construction phases (> 2-4 weeks) and
in "wrap-around" construction, photo degradation may be a cancern for the
exposed geosynthetic.

7.

Geosynthetics in applications such as dam facings and floating covers which
results in exposure to temperatures at or above ambient must be stabilized ta
resist thermal oxidation.

8.

Clogging resistance of geotextiles can only be assessed by testing with site
specific soil and (sometimes) liquid, as well.

9.

lf a filter geotextile is used with a geonet, it is important to assess short-term
extrusion and long-term intrusion inte the net.

1o.

Exposure to concentrated solvents may lead to dissolving of the polymer, primarily
PVC.

11.

Residual stressas and surface damage may produce synergistic effects with other
degradation processes.

OBS! Tabellerna får ej användas i andra standards då de
endast utgör förslag till kommande ASTM standard.
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Anmärkningar till tabell 1 (forts.)

12.

Excessive expansion and contraction resulting from temperature changes may be
a cancern for geosynthetics without fabric reinforcement.

13.

Composite drains must resist clogging due to soil retention problems and intrusion
of filter medium.

14.

Geosynthetics relying on a 3-D structure to facilitate flow must demonstrate
resistance to compression creep.

15.

lf select till is not available, then a clogging resistance test should be performed
with the job-specific soil.

16.

Geosynthetics in containment structures which require long term strength
characteristics should be designad to minimize creep and stress relaxation.

17.

Sufficient thickness must be maintained by a protective layer over an extended
period of time.

18.

Chemical dissolution of geogrid coatings by solvents may effect their interaction
properties.

19.

Geosynthetics creep and stress relax at different rates depending primarily on
polymer type, load levels, and temperature.

20.

Long term orientation and relative position of geogrid junctions under load may
influence interaction properties.

21.

Plasticization may be a cancern for polyester (PET) geosynthetics exposed ta
humid conditions or polypropylene and polyethylene geosynthetics exposed ta
hydrocarbons while under stress.

22.

lf the screen is expected to operate indefinitely, then clogging should be assessed
frequently. Commonly, screens are considered "temporary".

23.

Holes resulting from mechanical damage may alter the effectiveness af separators.

24.

Always exposed therefore resistance ta photo oxidation and mechanical damage
must be determined.
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