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1
1.

Sammantfattning och rekommendationer

Vid bestämning av dimensionerande draghållt"asthetihos geosynteter i de fall
de skall användas som armering i jord, måste hänsyn tas till:
• krypning i materialet (beror på vilken polymer produkten är tillverkad
av)
• skador under utförandet (beror på fyllningsmaterialoch packningsinsats)
• materialets beständighet
• säkerhetsklass
För att kunna jämföra olika geosynteter beräknas den dimensionerande
draghållfastheten, fd enligt

fd =

fd =

fk

η ⋅γ m ⋅γ n

eller

k ⋅ fb
η ⋅γ m ⋅γ m

där
fk =

karaktäristisk draghållfasthet som kan utnyttjas i
geosynteten vid dimensionerings tidens slut p g a krypning i
materialet (från krypförsök)

fb =

draghållfasthet vid brott från korttids dragförsök
(deformationshastighet _ 20 %/min)

k

=

reduktions faktor m h t krypning i materialet (beroende av
polymer)
η ⋅ γ m ⋅ γ n = koefficienter (m h t skador vid utförandet,
beständighet samt säkerhetsklass)
Den tillförlitligaste dimensionerande draghållfastheten erhålls från
förstnämnda ekvation där karakteristisk draghållfasthet bestäms från
krypförsök. På många produkter har dock ej kryp försök utförts och för dessa
föreslås ett överslagsvärde enligt ovan. Korrelationen mellan korttids- och
långtids dragförsök är ej entydig, men tills vidare är dimensioneringssättet
acceptabelt.
Detta innebär att man som dimensionerande draghållfasthet kan utnyttja 12%
eller 25% av korttidsdraghållfastheten för en likartad produkt utförd av
polypropen resp polyester. I de fall långtidsförsök (krypförsök) har utförts
blir ofta den dimensionerande draghållfastheten högre.
Om geosynteten måste skarvas kan detta ske genom att en vävd geotextil sys
ihop och ett nät sammanfogas med en speciell plast- eller galvaniserad
stålstång. Skarvens draghållfasthet bör testas eftersom den
utgör det svagaste snittet och ofta ger en avsevärd försämring av
draghållfastheten.
Produktdata redovisas i bilaga 4.
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2.

Inledning

Syftet med föreliggande rapport är att ge ett underlag för val av geosyntet
i armerade jordkonstruktioner med hänsyn till draghållfasthet.
Armerade jordkonstruktioner för vägändamål kan dimensioneras enligt
tillämpliga delar av BYA och Bronorm (lastförutsättningar, krav på yttre
stabilitet och begränsning av deformationer) samt enligt någon allmänt
accepterad beräkningsmodell för armerade jordkonstruktioner, t ex "Armerad
jord beräkningsprinciper" (ref 3) eller "Geoteknikk i Vegbygging" (ref 7).
Vid dimensionering av geosynteten skall hänsyn tas till de faktorer som
beskrivs i kapitel 3 i föreliggande rapport.
Val av säkerhetsklass och partialkoefficienter på jordmaterial görs enligt
Nybyggnadsreglerna.
Dimensionerande draghållfasthet är en viktig egenskap som ofta är avgörande
vid val av armeringsprodukt. I rapporten anges rekommendationer för hur
dimensionerande draghållfasthet bestäms. Ett utnyttjande av hela den
dimensionerande draghållfastheten kan dock leda till oacceptabla
deformationer.
Vid dimensionering aven armerad jordkonstruktion krävs att man också tar
hänsyn till armeringens samverkan med jorden och möjlighet till skarvning.
Även de byggnads tekniska egenskaperna måste värderas, t ex hanterbarhet,
armeringens påverkan på packningsegenskaper, avstånd mellan armeringslager,
bärighet för arbets fordon m m.
Tillverkarnas rekommendationer varierar väsentligt och det är därför svårt
att göra en jämförelse mellan olika produkter. Framför allt har man olika
sätt att ange den dimensionerande draghållfastheten. Ofta anges endast
draghållfastheten vid brott erhållen ur korttidsförsök med deformationshastigheten 100 % per minut. Enligt de förslag till ISO-standard som
föreligger skall deformationshastigheten vara i .20% per minut.
På markanden finns en stor mängd provningsmetoder. Därutöver kan varje metod
utföras på flera olika sätt. Dessa kan ge stora skillnader i testresultat.
Det är i första hand deformationshastigheten och i andra hand provets
storlek som påverkar resultatet. Det är således viktigt att beakta hur
geosynteten har provats vid en jämförelse mellan olika produkter. Försöken
har normalt utförts vid temperaturen + 20°C.
Temperaturens inverkan på draghållfastheten för olika geosynteter är i stort
sett försumbar för de förhållanden som normalt gäller i Sverige. Undantag är
dock polyetylen som vid +400 C har en draghållfasthet som är 70% av den vid
+200 C. Vid temperaturer under +200 C blir draghållfastheten högre hos de
flesta synteter, speciellt polyetylen (ref. 24). För val av geosyntet kan
vanligen den dimensionerande draghållfastheten erhållas från dragförsök utan
samverkan med jord. Vid den slutliga dimensioneringen där kraften skall
överföras till angränsande jord (förankring) bör försök finnas tillgängligt
där geosynteten provats tillsammans med den jordtyp den skall användas i.
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Ett förtydligande av de begrepp som nämns i samband med produkter ges nedan:
Geosynteter

= Ett samlingsnamn för de syntetmaterial som används i
geotextiler, geonät, geomembran, geokompositer

jord:

Geonät

= Både engelskans geonet och geogrid, dvs nät med fasta
flätade knutpunkter

eller

Geotextiler

= Vävda, termiskt bundna eller nålfiltade dukar

3.

Dimensionerande draghållfasthet och materialkoefficienter

3.1

Bakgrund

För bestämning av dimensionerande draghållfasthet måste hänsyn tas till
krypning, mekanisk skada, kemisk- och bakteriell påverkan samt
säkerhetsklass. I bilaga 1 visas storleken på ovannämnda parametrar i några
olika länder (ref. 8). I StortrEannien och Frankrike har man ofta istället
valt att undersöka den specifika produkten. Sverige ansluter sig i stort
till bilaga 1.
Ett förtydligande av de begrepp som används i samband med draghållfasthet
ges nedan:
Draghållfasthet (fb)
vid brott

=

den draghållfasthet vid brott som erhålls
vid korttidsdragförsök.

karakteristisk (fk)
draghållfasthet

=

den draghållfasthet som kvarstår i geosyn
teten vid dimensionerings tidens slut p g a
krypning i materialet.

dimensionerande (fd)
draghållfasthet

=

den draghållfasthet som kan användas vid
dimensionering och där hänsyn tagits till säkerhets
klass och andra faktorer som påverkar geosynteten.

3.2 Karakteristisk draghållfasthet
Armeringens karakteristiska draghållfasthet kan bestämmas med utgångspunkt
från kryp försök eller genom korttidsförsök där draghållfastheten
multipliceras med en reduktions faktor som är beroende av polymertyp.
Fabrikanterna använder olika testmetoder för bestämning av draghållfastheten
vilket gör en jämförelse mellan olika produkter svår (se även kap 4.1.1).
Draghållfastheten påverkas i hög grad av hastigheten vid dragning pga
krypning i materialet. Detta innebär att ju lägre deformationshastighet som
används ju lägre blir materialets draghållfasthet vid brott. En korrigering
av draghållfastheten bör ske om deformationshastigheten är högre än 20%/min,
jämför figur 1. Andra faktorer som påverkar resultatet är provets storlek
(area) och temperaturen.
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Figur 1.

Exempel på deformationshastighetens inverkan på draghållfastheten (vid temperaturen 20OC) för några olika polymertyper (ref. 24).

För permenenta konstruktioner används utomlands oftast en dimensioneringsperiod på 75-120 år. Det rekommenderas att denna tidsram även används i
Sverige för permanenta konstruktioner som armerade stödkonstruktioner,
armerade slänter och vid brogrundläggning.
För temporära konstruktioner kan man på grund av geosyntetens krypningsegenskaper välja ett högre värde på dimensionerande draghållfasthet. För att
kunna utnyttja den högre draghållfastheten måste långtids försök
(krypförsök) för den enskilda produkten ha genomförts. Ur försöken erhålls
ett diagram över draghållfastheten mot tiden. Från diagrammet kan en
tillåten draghållfasthet väljas för aktuell tidpunkt, jämför figur 5.
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Mot bakgrund av föregående föreslås följande:
A)

I första hand används den karakteristiska draghållfastheten, fk för
produkter där det finns väldokumenterade och tillförlitliga krypförsök.
Försöken måste ha pågått minst 10 000 timmar. Man måste själv ta
ställning till om dokumentationen är tillfredsställande (jmf kap
4.1.3).

B)

Där endast korttidsförsök finns bestäms karakteristisk draghållfasthet,
fk genom att multiplicera armeringens draghållfasthet via brott fb med
en reduktions faktor , k.

fk = k ⋅ fb
Reduktionsfaktorn erhålls från tabell 1. Korttids dragförsöket skall vara
utfört med en deformationshastighet i 20%/min och vid temperaturen 20°C. Har
en högre deformationshastighet använts kan draghållfastheten korrigeras
enligt figur 1.
Tabell 1.

3.3

Reduktionsfaktor, k, för beräkning av karakteristisk
draghållfasthet
Polymertyp

Reduktionsfaktor, k

Polyester
Polyamid
Polypropen
Polyetylen

0.40
0.35
0.20
0.20

Materialkoefficienter

I det följande beskrivs materialkoefficienter vilka är beroende av de
speciella förhållanden som föreligger, dvs skador under anläggningstiden,
beständighet samt av konstruktionens säkerhetsklass.
3.3.1

Skador under anläggningstiden

Skador på geosynteten uppstår främst i anläggnings skedet men kan även
uppkomma under anläggningens hela livslängd. Ett vanligt skadefall är vid
utfyllning av jord på geosynteten och efterföljande packning. Risken för
sådana skador är beroende av vilket fyllningsmaterial som används.
I en undersökning av Jewell beskrivs risken för skador av olika fyllningsmaterial på geotextiler av olika polymertyp (ref. 13). Författaren föreslår
att man skall använda materialkoefficienter beroende av både polymertyp och
fyllningsmaterial. Jewell's rapport baseras endast på två olika polymertyper
och materialkoefficienterna är ganska lika. Därför föreslås att man i
Sverige tills vidare endast använder en materialkoefficient som baseras på
fyllningsmaterialet, i likhet med det norska förslaget. Det är dock av vikt
att försiktighet iakttas under anläggningsarbetena så att onödiga skador
förhindras. Om tillverkaren aven produkt har egna materialkoefficienter för
produkten kan dessa användas under förutsättning att tillförlitliga
testmetoder har använts vid framtagande av materialkoefficienterna.

Tabell 2. Materialkoefficient, η , för skador under anläggningstiden
Lera

Sand

Silt
1.1

1.2

Natur-

Krossat Sprängsten

grus

grus

1.3

1.4
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1.5

3.3.2 Beständighet
De flesta geosynteter avsedda för jordarmering är i princip resistenta mot
de bakterier och kemiska ämnen som förekommer i naturliga jordmaterial.
Detta gäller då pH ligger mellan 4 och 9. När geosynteten är nedgrävd,
åldras den. För att ta hänsyn till åldringseffekterna föreslås en
materialkoefficient för beständighet.

γ m = 1.1
Om pH-värdet i fyllningen skiljer sig från ovanstående, bör stor försiktighet iakttagas. Polyester förlorar en mycket stor del av sin
hållfasthet vid höga pH-värden medan polyamids hållfasthet försämras vid
låga pH-värden. Hur olika polymertyper påverkas av vissa bakterier och
kemikalier beskrivs i ref. 9. I Tyskland och Frankrike får polyester inte
användas vid pH som är högre än 7.
Geosynteter som i den färdiga konstruktionen utsätts för solljus, måste vara
UV-beständiga.
3.3.3 Krav på säkerhets klass
En koefficient vilken är beroende av säkerhetsklass bör läggas på
geosynteten. Säkerhetsklasserna anges enligt definitioner i Nybyggnadsregler
BFS 1988:18, kap 6:11.
Tabell 3.

3.4

Koefficient, γ n , för säkerhetsklass
Säkerhetsklass

γn

1
2
3

1.0
1.1
1.2

imensionerande draghållfasthet

Armeringens dimensionerande draghållfasthet beräknas enligt följande

fd =
där

η ⋅γ m ⋅γ n

fk

η ⋅γ m ⋅γ n
h

f k = k ⋅ f b (eller fk bestämd via försök)
väljs enligt tidigare beskrivning i detta kapitel.
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3.5

Skarvar

Om geosynteten måste skarvas kan detta för en vävd geotextil ske genom att
den sys ihop. Ett nät kan sammanfogas med en speciell plast- eller
galvaniserad stålstång. Skarvens draghållfasthet bör testas enligt kap
4.1.2. Skarven ger oftast en avsevärd försämring av draghållfastheten.
3.6 Reduktionsfaktor för friktion mellan armering och jord
Vid dimensionering aven armerad jordkonstruktion måste hänsyn tas till
friktionen mellan armering och jord både vid beräkning av förankringslängder
och vid beräkning av glidning i bottenlagret hos såväl bankar som stödmurar
och branta slänter.
Reduktionsfaktorn a anger hur stor del av material friktionen i fyllningsmassorna som kan tillgodoräknas vid beräkning av mobiliserbar dragkraft i
armeringen. Både fyllningsmassorna och typen av armering inverkar på
storleken på a. Faktorn a kan bestämmas från skjuv- och utdrags försök
enligt kap 4.2 eller antas till maximalt de värden som anges i tabell 4.
Mobiliserbar skjuvspänning ( τ ) längs armeringen beräknas enligt:

τ = α ⋅ τ fu
eller

τ = α ⋅ (c + σ '⋅ tan ϕ )

där

τ fu
c

σ'
ϕ
α

=
=
=
=
=

odränerad skjuvhållfasthet
kohesion
effektiv normalspänning
friktionsvinkeln
reduktionsfaktor

Partilakoefficienter läggs på kohesionen och tangens för friktionsvinkeln i
enlighet med Nybyggnadsreglerna.
Tabell 4.

Reduktionsfaktor a för friktion mellan armering och jord
Jordart
Lera,
Armerings- silt
typ

Sand

Natur- Krossat Spränggrus *) grus *) sten *)

Nät

0.8

0.9

0.95

1.0

1.0

Duk

0.7

0.7

0.7

0.8

0.8

*)

Nätet bör anpassas så att 1,5 x minsta maskvidd är mindre
än d5o hos fyllningsmassorna.
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4.

Provningsmetoder

Geosynteter utnyttjas för många olika användningsområden. Detta har medfört
att det finns många olika provningsmetoder. Eftersom föreliggande skrift
endast behandlar armering, redovisas här enbart de viktigaste testmetoderna
för sådana ändamål.
I detta kapitel beskrivs indextester och utförandetester. Med indextester
avses laboratorieförsök på enbart geosynteten. Vid utförande tester i
laboratorium undersöks geösyntetens egenskaper tillsammans med jord. Även
fullskaleförsök kan förekomma vilket dock ej behandlas här.
Indextester bör ses som en form av kvalitetskontroll och för att erhålla
klassificeringsdata. Härigenom erhållna värden bör dock normalt inte
användas vid dimensionering, undantag är bl a rätt utförda dragförsök och
krypförsök. Dimensioneringsparametrar bör i första hand baseras på resultat
från utförandetester.
4.1

Indextester

De egenskaper hos geosynteten som är viktiga att undersöka för kontroll och
för att erhålla klassificeringssdata framgår av tabell 5. Egenskaperna kan
bestämmas med hjälp av indextester.
Testmetoderna för respektive egenskap varierar mellan olika länder, vilket
framgår av bilaga 2. Många gånger ger metoderna inte jämförbara resultat.
Europeiska (GEN) och internationella (ISO) standards håller emellertid på
att tas fram, vilket kommer att underlätta jämförelsen mellan olika
produkter. I kapitlet presenteras tre vanligt förekommande testmetoder som
är viktiga vid jordarmering.
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Tabell 5.

Viktiga klassificeringsegenskaper för armering

4.1.1 Dragförsök
Den viktigaste enskilda egenskapen hos en geosyntet avsedd för armerings
ändamål är draghållfastheten. Försöket utförs i en utrustning för dragförsök
(se fig 2) där materialprovet sätts fast i klämmor och sedan dras med en
konstant deformationshastighet tills brott uppstår. Last och deformation
mäts kontinuerligt för att erhålla ett last/töjningsdiagram. Det finns många
varianter av metoden bl a olika bredd, längd och hastighet vilka påverkar
resultatet, se även bilaga 2. Temperaturen har också en stor inverkan.
Enligt ISO 139 skall lufttemperaturen vara +20oC och luftfuktigheten 65% vid
försök med geosynteter.
I dagsläget finns förslag till ISO- och CEN-standarder för provning av
draghållfasthet. Provningsmetoden påminner närmast om den brittiska (BS 6906
Part l) och den amerikanska (ASTM 4595) standard som finns idag. Skillnaden
är att deformationshastigheten för de två förstnämnda standarderna föreslås
bli 20% per minut men för de två sistnämnda är 10% per minut. Enligt ISOförslaget skall bredden på provet vara 200 mm och draglängden skall vara 100
mm. Försöket skall utföras vid en temperatur av 20° C.
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När man utför dragförsök enligt tidigare nämnda standarder kan kraft/
töjningsegenskaperna användas som dimensioneringsparametrar för armerings
ändamål som t ex armering av bankar på löst underlag, armerade
stödkonstruktioner och armerade slänter.
I bilaga 4 redovisas testmetoder som används för de produkter som säljs i
Sverige. Försöken är normalt utförda vid temperaturen +20oC. Produkter
testade enligt DIN 53857 har provats med en bredd av 50 eller 100 mm och med
deformationshastigheten 100%/min. Försök utförda enligt BS 6906 och ASTM
D4595 har provbredden 200 mm och deformationshastigheten 10%/min.
Har försök med högre deformationshastighet än 20% per minut utförts skall
värdet på draghållfastheten korrigeras enligt figur 1.

Figur 2.

Maskin för dragförsök (ref.22)

4.1.2 Test av skarvar
Enligt det förslag till ISO-standard som nu föreligger föreslås att
hållfastheten i skarvar provas på samma sätt som material utan skarv, se kap
4.1.1. Skarven placeras i mitten av provet.
4.1.3 Krypförsök
Geosynteter tillverkas av "krypbenägna" material. Därför är det av stor vikt
att utföra krypförsök. Töjningen i materialet uppmäts under konstant last
under lång tid. I figur 3 visas en apparat för krypförsök.
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Figur 3.

Apparat för krypförsök (ref. 19).

Enligt TRRL's rapport Application Guide 5 (ref. 19) gäller att storleken på
materialprovet skall vara sådant att en ytterligare ökning inte ger upphov
till någon nämnvärd förändring i last-deformationskurvan.
För de flesta geotextiler är bredden 200 mm och draglängden 100 mm
tillräcklig. För geonät odyl är storleken på provet produktspecifikt.
Försöken bör pågå under en period av 1000 till 10 000 timmar eller mer.
Lasten kan väljas som 10,20, 30,40 och 50 % eller mer av draghållfastheten
vid brott. Minst fem serier måste testas men ofta behövs fler. Den maximala
lasten skall ge brott vid ca 1000 timmars testlängd. Resultaten från
försöken bör redovisas i diagram enligt fig 4a-4b.
För att erhålla värden som underlag för dimensionering bör försöken ha
pågått minst 10 000 timmar. Därefter måste kurvorna kunna extrapoleras för
att gälla för 120 år. Ett exempel på detta redovisas i figur 5.
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Figur 4a-b. Förslag till redovisning enligt TRRL (ref. 19).

5.

Exempel på kraftjtidskurva (ref. 22).

4.2

Utförandetester

Utförandetester är laboratorieförsök där geosynteten testas i jord. Försöken
är ofta mer komplicerade och därmed kostsammare än indextester. Många
mekaniska och hydrauliska egenskaper hos geosynteter påver-
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kas dock när dessa kombineras med jord. Försök med och utan inverkan av jord
kan därför ge väsentliga skillnader i resultat. Utförande tester måste
därför utföras i sådan jord och under sådana förhållanden som ligger så nära
som möjligt det som kan förväntas i fält.
De egenskaper som är viktiga att ta hänsyn till vid dimensionering är:
Prövnings metoder bestkrivs i
last/töjning
friktion/adhesion
krypning och spänningsrelaxation
cyklisk last

Kap.4.1.1,4.1.3
Kap.4.2.1,4.2.2
Kap.4.2.3

Påverkan av cyklisk last kan vara en viktig egenskap hos geosynteten.
Litteratursökningar på området har dock inte givit några referenser där
geosynteter testats med cyklisk last.
Dimensioneringsvärden kan erhållas ur utförandetester.
I bilaga 3 redovisas några vanligt förekommande testmetoder i utlandet.
Vid brott i en stödkonstruktion ser brottmekanismen i geosynteten ut som i
figur 6. För att undersöka samverkan mellan geosyntet och jord bör både
skjuvförsök och utdrags försök (pullout test) utföras.

Figur 6.

Brottmekanism i en geosyntet i en stödkonstruktion (ref. 21).
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4.2.1 Skjuvförsök
Skjuvförsök kan utföras i olika typer av skjuvboxar. Storleken kan variera
men vanligt förekommande är 60 mm x 60 mm eller 300 mm x 300 mm. Det finns
två varianter av testen "fixed shear box test" och "free shear box test", se
fig 7.

Figur 7.

Skjuvförsök (ref. 11).

I det ena fallet fästs geotextilen vid en fast basplatta, i det andra fallet
fastsättes geotextilen i den nedre delen av boxen, med jord på båda sidor.
Resultatet från försöket redovisas i diagram över skjuvhållfasthet mot
spänning. Ett exempel från olika typer av försök redovisas i figur 8. Som
figuren visar ger de olika testmetoderna stora skillnader i resultat. Här
rekommenderas att skjuvförsök i första hand utförs i en 300 mm x 300 mm
skjuvbox och enligt "free shear box test", då denna metod med jord på båda
sidor om provet mest liknar verkliga förhållanden.

Figur 8

Jämförelse mellan olika testresultat för ett geonät (ref. 11).
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4.2.2 Utdragsförsök (Pull out test)
Vid utdrags försök används samma typ av utrustning som för skjuvförsök, kap
4.2.1. Principen visas i figur 9. Resultatet redovisas i samma typ av
diagram som för skjuvförsök, se även figur 8.

Figur 9.

Utdrags försök (Pull out test), (ref. 11).

4.2.2 Krypförsök
Krypförsök med geosynteter i jord utförs enligt samma principer som
krypförsök på geosynteter utan jord, se vidare kap 4.1.3. Resultatet kan
dock skilja mellan metoderna och det är ur dimensioneringssynpunkt viktigt
att utföra krypförsök på geosynteten i sådan jord och under sådana
förhållanden som den kommer att utsättas för i den färdiga konstruktionen.

17
5. Referenser
1.

ASTM 1991, Annual book of ASTM standards Vol 04.08, Philadelphia, 1182
p.

2.

Braun W.M. (1984), Polymer grid contributions to soil stability,
Oround Engineering Oct 1984.

3.

Carlsson Bo (1987), Armerad jord-beräkningsprinciper, Terratema, SOl,
Linköping, 31 s.

4.

Christopher B.R., Holtz R.D. (1985), Oeotextile Engineering Manual.
Washington, D.C., 1042 p.

5.

Durability of geotextiles (1988), RILEM, Chapman and Hall, New York,
332 p.

6.

Evaluation of Test Methods and Use Criteria for Geotechnical Fabrics
in Highway Applications (1980), U.S. Dep. of Transportation FHWA
Report RD-80-021, 191 p.

7.

Geoteknikk i Vegbygging (1990), Veiledning Håndbok - 016, Statens
Vegvesen, Oslo, 524 s.

8.

Ground Engineering Applications of Geotextiles in Road Constructian
and Maintenance (1991), Report of an OECD Expert Group 18, TRRL,
Crowthorne,-UK, 151 p.

9.

Hoare D. (1983), Geotextiles in the UK, Ground Engineering 1983 vol 16
nr 5, p 30-38.

10.

Ingold T.S. (1983), Geotextiles: Specification and testing, Civil
Engineering, sept 1983.

11.

Ingold T.S. (1984), Alaboratory investigation of soil - geotextile
friction.

12.

Ingold T.S., Miller K.S. (1988), Geotextiles Handbook, London, 152 s.

13.

Jewell R.A., Greenwood J.H. (1988), Long term strength and safety in
steep soil slopas reinforced by polymer materials, Geotextiles and
Geomembrandes 7 (1988) p 81-118.

14.

Jewell R.A. (1991), Application of revised design charts for steep
reinforced slopas, Geotextiles and Geomemnbranes 10 (1991), p 203-233.

15.

Koerner R.M. (1986), Designing with geosynthetics, Englewood Cliffs,
New Jersey, 424 p.

16.

Koerner R.M. (1988), Long-term durability and aging of geotextiles,
Geotextiles and Geomembrandes 7 (1988), p 147-158.

17.

Koerner R.M. (1989), Durability and aging of geosynthetics, New York,
332 p.

18.

Mc Goown A., Andrawes K.Z. (1982), An approach to laboratory testing
of geotextiles, Q.J. eng. Geol. London, 1982 vol. 15, pp 177-185.

19.

Murray R.T., Mc Gown A. (1987), Geotextile test procedures: Background
and substained load testing. Transport and Road Research Laboratory
Application Guide 5.

20.

Petrik P.M., Baslik R (1988), Design of geotextiles reinforcing
embankments with reference to longterm leading, Geotextiles and
Geomembranes 7 (1988), p 71-79.

21.

Reinforcement of earth slopes and embankments (1987), National
Cooperative highway research program report 290, Washington, D.C., 323
p.

22.

Tensar, Test methods & physical properties of 'Tensar" Geogrids
(1986), Blackburn, England, 35 p.

23.

Utvalg for armert jord, Rapport nr 8 (1990), Oslo, 6 s.

24.

Veldhuijzen van Zanten R. (1986), Geotextiles and geomembranes in
civil engineering, Balkema, Rotterdam, 658 p.

25.

Voskamp W., Risseeuw P. (1987), Method to Establish the Maximum
allowable load under working Conditions of polyester reinforcing
fabrics, Geotextiles and Geomembranes 6 (1987) p 173-184.

BILAGA 4

Produktdata

I bilagan redovisas ett antal produkter som kan användas som jordarmering. En förfrågan har
gått ut till de generalagenter som finns i Sverige och det är deras uppgifter som redovisas.
Produkternas lämplighet har ej generellt värderats utan bilagan är tänkt att fungera som en
vägledning för att finna lämpliga produkter för en specifik användning. Det rekommenderas att
vederbörande själv begär broschyrer från leverantören för att erhålla kompletterande data om
produkten.
Testmetoderna varierar och det kan vara svårt att göra en jämförelse mellan olika produkter.
Försöken utförs normalt vid temperaturen +20oC men längd, bredd och töjningshastighet
varierar. Produkter testade enligt DIN 53857 har provats med bredden 50 eller 100 mm och med
töjningshastigheten 100%/min. Försök utförda enligt BS 6906 och ASTM D4595 har provbredden
200 mm och töjningshastigheten 10% /min. I bilagan anges töjningshastigheten för produkterna.
De försök som är utförda med en töjningshastighet som är > 20%/min ska korrigeras enligt
figur 1 (sid 5).
För vissa produkter har CBR plunger test, drop cone test och tear strength utförts. Dessa
värden kan ej användas vid dimensionering utan utgör en indikation på hur produkten motstår
skador under anläggningstiden.
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Autoway, vävd geotextil
Bidim rock, nät + komposit
Fortrac, nät
Geolon, vävd geotextil
Lotrak, vävd geotextil
REHAU, nät
Stabilenka, vävd geotextil
Ten ax , nät
Tensar, nät
UCO, vävd geotextil

