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Förord

Föreliggande rapport är grundad på en PM om jordpackning och kontroll,
som.på uppdrag av vägverket utarbetades vid bärighetsavdelningen år 1967.
Promemorian har varit på remissvid Vägverkets centralförvaltning, samtm
liga Sveriges vägförvaltningar jämte en del andra instanser. Promemorian
har tillkommit som ett led i de omfattande studier av jordpackning som
förekommer vid väginstitutets bärighetsavdelning. Den ursprungliga prome«
morian har gjorts till föremål för en del justeringar bl a på grundval
av de synpunkter somframkommit efter dess utarbetande. Med hänsyn till
det stora intresse för ämnet, som.kommit i dagen utges arbetet nu i fbrm
av föreliggande rapporti som.avses att efter ytterligare omarbetning ligw
ga till grund för ett tryckt meddelande från institutet.

   
   

S o den 28 juni 1971

i!

Nils G. Bru lius
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'Jordpackning.ochgpackningskontroll vid.vägbyggnad

 

1.. Allmänt

Den mycket starka utveckling som vägtrafiken genomgått efter andra världs-

kriget har bl.aQ inneburit en markant ökning av trafikens intensitet, has-

tighet och tyngd (axel- och boggitryck). Härav har följt såväl växande ford-

ringar pä Vägarnas bärighet och jämnhet som.på deras kapacitet och trafik-

säkerhet.Då alla prognoser för trafikutvecklingen inom landet pekar mot en

fortsatt stark ökning i vägtrafiken och mot en fortsatt övergång till allt

tyngre lastbilar, måste antagandet, att trafikantens krav på vägarna kommer

att tilltaga i samma eller sannolikt Snabbare takt, anses vara välgrundat.

På senare tid har från olika håll framförts den åsikten, att de svenska vä-

garnas jämnhet icke är tillfredsställande samt att orsaken härtill är, att

vägkr0ppens olika lager icke packats tillräckligt. Det har därför ansetts,

att de nu gällande föreskrifterna för jordpackning vid vägbyggnad måste skär-

pas. Mbd.anledning härav har statens vägverk uppdragit åt statens väginsti-

tut (SVI), att verkställa en översyn av de normer och rekommendationer för

I jordpackning, som ingår i väg- och vattenbyggnadsstyrelsens byggnadstekniska

anvisningar (BYA) av år 1963. Översynen har även omfattatstudium.av dels

olika länders krav på jordpaCkning, dels olika laboratorie- och fältmetoders

användbarhet för bestämning av jord- och vägbyggnadsmaterials packningsegen-

skaper och packningstillstånd. Med hänsyn till att statens väginstitut icke

sedan l95h, då institutets meddelande nr 87 "Om.komprimering av jord" (Bru-

zelius ['l_7 ) utgavs, publicerat någon mer omfattande sammanställning över

till jordpackningskomplexet hörande frågor, har väginstitutet ansett det vara

motiverat, att redovisa denna översyn i en rapport mer omfattande än en pro-

memoria.

För att en väg skall äga tillfredsställande bärighet och för att den skall

bibehålla sin jämnhet erfordras bl.a. ggt_undergrunden, särskilt i skärning,

i görligaste mån förbättras genom.ytlagrets packning eller stabilisering,

,att materialet i underbyggnaden packas till sådan täthet,att kornomlagring

och konsolideringssättning blir så liten som.möjligt, apt_överbyggnaden har

tillräcklig tjocklek samt att_de i överbyggnaden ingående olika materiallag-

ren består av material, som genom packning och ev. stabilisering givits för

sin uppgift erforderlig skrymdensitet (tidigare volymvikt) 1) och stabilitet.

Institutet bortser sålunda i detta sammanhang från sättningar i undergrunden°

1) I denna rapport har vid angivande av benämningen på mängd- och kvotstor-
heter, såsom.m3, dm3 etc. och ton/m3, kg/dm3 etc., den av Sveriges Stan-
dardiseringskommission den 3 mars 1967 utgivna Svensk Standard SIS 01 60 11
följts.
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Överbyggnadens tjocklek bestämmes i huvudsak av, att maximala skärspänningen

i undergrunden och i överbyggnadens olika lager icke får överskrida den för

olika jord- och vägbyggnadsmaterial tillåtna spänningen och att kröknings-

radien i beläggningsytan icke får underskrida de för olika beläggningstyper

tillåtna spännings- och deformationsvärdena. Vägen uppbygges därför av la-

ger, som mot vägytan ges en allt högre kvalitet beträffande både material

och packning.

Om de i överbyggnaden ingående materialen på grund av ofullständig packning

icke uppnått erforderlig stabilitet, kommer - även om materialens bärighets-

egenskaper är mycket goda - till följd av lagrens egenvikt,trafikens tyngd

och mängd och av trafiken åstadkomna vibrationer, sättningar att uppstå och'

'pågå främst i överbyggnadens övre lager, till dess kornen genom omlagring

intagit det läge, som ett effektivare packningsarbete sannolikt skulle gi-

vit demn Detta ur stabilitetssynpunkt fördelaktiga läge får kornen anses

'ha intagit fr.o.m. det ögonblick jämvikt uppnåtts mellan de.i materialen

verksamma krafterna, uppkomna genom.bl.a. friktion och kohesion, och de

sättningspåverkande krafterna. Det är därför angeläget, att materialen re-

dan vid utläggningen packas till så hög skrymdensitet, att lagren genom det

större antalet kontaktpunkter och den därmed ökade friktionsytan mellan kor-

nen, förmår bära icke endast dagens trafik utan även den kommande större i

mängden tunga fordon och de eventuellt större axel- och boggitrycken utan

att kornen omlagras° Detta förutsätter att de i materialen verksamma kraf-

terna förblir större än de sättningspåverkande krafterna. Friktions- och ko-

hesionskrafterna i ett visst material av viss kornsammansättning är störst

när nmterialet uppnått största möjligaskrymdengitet'utan att de enskilda.kor-

nen krossats. Med hänsyn till vägbyggnadskostnaderna är det samtidigt ange-

läget, att packningsarbetet ej bedrives längre än till dess reSpektive ma-

terial uppnått den stabilitet, som kan förväntas bli erforderlig på materia-

lets nivå i vägkroppen.

Ingår i överbyggnaden material, som, ehuru bäriga, till följd av olämplig

kornsammansättning och/eller ofullständig packning besitter otillräcklig

men likformig stabilitet, uppkommer, särskilt på de större vägarna, där for- _

donen på grund av trafikflödet vanligtvis kör i samma spår, en i stort sett

till dessa spår lokaliserad kornomlagring och kornvandring. Av detta följer

spårbildning, som ger ojämnheter i vägens tvärriktning. Enär de tyngre for-

donen ej sällan, på grund av olika brister och höga hastigheter, utsätter

underlaget för varierande axeltryck, som.momentant väsentligt kan överstiga

det statiska axeltrycket, accelereras kornomlagringen fläckvis inom spår-

områdena, varigenom ojämnheter även uppstår i vägens längdriktning.



Ingår i överbyggnaden lager, som vid packningen erhållit olikfbrmig och

lokalt otillräcklig stabilitet, exempelvis på grund av växlingar i korn-

uppbyggnaden, uppkommer och förstoras, allt efter graden av och skillna4

den i kornskelettets stabilitet, ojämnheter med mindre regularitet än i

föregående fall. Denna typ av ojämnhet kan också uppstå om.tjälat material,

särskilt vattenanrikat finkornigt sådant, lokalt byggs in i underbyggnaden

och sedan smälter.

På de hårdast trafikerade vägarna kan, när även mycket omsorgsfullt utförd

packning av högklassig; vägbyggnadsmaterial antages icke kunna ge materialet

erforderlig stabilitet, överbyggnadens egenskaper förbättras, genom att ett

eller flera av de övre lagren stabiliseras med bitumen eller cement. Mate-

rialkornens lägesändring och vandring kan med dessa åtgärder med framgång

förhindras. Lager med god stabilitet, god beståndighet och tryckutbredande

förmåga erhålles härigenom.

När undergrunden eller underbyggnaden består av finkorniga vattenkånsliga

material, vars packningsbarhet och bärighet starkt nedsätts när de vattenan-

rikas, kan deras egenskaper under vissa förutsättningar och inom vissa grän-

ser förbättras genom inblandning av kalk. En jämnare och bärigare terrass

kan då framställas, vilket av flera skäl är önskvärt bl.a. vid utläggningen

och packningen av ovanpåliggande lagero

Ojämnheter i vägbanan kan även uppstå tillföljd av ojâtna sättningar i un-

dergrunden eller underbyggnaden. Dessa sättningar kan uppkomma särskilt på

sträckor med växlande undergrunâmn och underbyggnadsförhållanden eller där

underbyggnaden av finkornigt material på grund av vattenanrikning icke kunnat

packas effektivt. Ojämnheter uppstår givetvis också där, på grund av att

porvattenströmningen i och uttorkningen av materialet ännu pågår, konsolide-

ringssättningarna icke.hunnit helt avslutas innan överbyggnaden utförtso

Dessa sättningar, som.har annan karaktär, bl.ao större våglängd, kan förhind-

ras om olika grundförbättrande åtgärder såsom pålning, fyllning till fast

botten och överlast vidtagas eller erforderlig konsolideringstid ges. Vid-

tages icke dessa °tgärder uppkommer sättningar, vars omfattning måhända

något kan mildras om undergrundens ytlager och underbyggnadens lager utsättes

för effektiv packning ev. i kombination med kalkstabilisering och överbygg-

nadens lager ges största möjliga stabilitet.

2. Historik

 

Trots att jordbrukaren sedan sekler tillbaka väl insett vattnets och packnin-

gens effekt vid brukandet av jorden och byggaren tidigt förstått, att ett



jord- eller vägbyggnadsmaterials egenskaper i vissa avseenden och under

vissa vattenförhållanden förbättras genom packning, hade så sent som 1930

icke någon i skrift redovisat att han funnit, att det vid jordpackning råder

ett samband mellan materialets vattenhalt, packningsarbetets storlek och

uppnådd skrymdensitet,.ett samband som numera utgör den fundamentala prin-

cipen vid all jordpackning. Ehuru kännedomen om.materialens fysikaliska och

geohydrologiska egenskaper till sen tid, sett till jordpackningens hela ut-

' veckling, varit ingen eller ringa, har packningSmetodernas och packnings- '

redskapens utveckling pågått under mycket lång tid. En utveckling som fr.o.m.

andra världskriget har gått i allt snabbare takt.

Med den till följd av de växande maskinella resurserna starkt tilltagande

jordbyggnadsverksamheten inom.många områden, ex. dammar, väg- och järnvägs-

bankar, hamnar mim., växte ävenbehovet av metoder, med vilka dels jordmate-

rialens tekniska egenskaper kunde bestämmas, dels resultatet av jordarbe-

tena kunde kontrolleras; Med bilbeståndets tillväxt genomgick vägtrafiken

i USA under l920atalet en förhållandevis snabb utveckling, varav följde

växande fordringar på Vägarnas standard främst i avseende på deras jämn-

het. En sådan standardhöjning krävde blca. en effektivare och kontrollerad

jordpackning. Under 1920-talet aktiverades därför, främst i USA, utvecklan-

det av såväl teorier för klarläggande av mekanismen vid jordpackning sam

metoder för studium av materialens packningsegenskaper.

År 1929 utfördes av C a l i f o r n i a D i v i s i o n 0 f H i g h -

w a y s en omfattande serie försök varur utvecklades och standardisera-

des såväl en laboratoriemetod (California Impact method) som.fältmetoder

och apparatur för bestämning av jordpackningen. Med dessa metoder kunde

dels före byggandet (främst av bankar) på laboratoriet bestämmas den vatten-

'halt visst material borde hålla och den skrymdensitet visst material sanno-

likt kunde uppnå vid arbete med maskiner med viss packningseffekt dels under '

byggandet i fält kontrolleras vid vilken vattenhalt arbetet bedrevs och vil-

ken skrymdensitet arbetet givit. Metoderna och apparaturen, som av organisa-

tionen antogs som standard samma år, offentliggjordes i en intern publika-

tion men blev aldrig publicerad i något organ med allmän Spridning.

Under åren 1927 - 1930 utförde A. E. K e l s 0 vid byggandet av the Sil-

van Dam.nära Melbourne i Australien ett stort antal försök, för att fast-

ställa sambandet vatteninnehåll - skrymdensitet vid jordpackning. Kelso

publicerade sina resultat under åren l93h - 1935.



De i USA snabbt ökande fordringarna på jordpackningen ledde till, att man

vid byggandet av jorddammar krävde icke endast kontroll av vilken skrymden-

sitet, som uppnåtts utan även bestämning av packningens inverkan på materia-

lens skärhållfasthet och permeabilitet. För att skaffa större klarhet om

dessa faktorers beroende av varandra, utförde.the Bureauof Waterworks and

Supply of the City ofLos Angeles omfattande försöksserier främst på mata-n

rial med Jin; permeabilitet, d.v.s. finkorniga material, för att erhålla er-

forderligt antal data. Resultatet av undersökningarna publicerades 1933 av

R.- B. P r 0 o t o r i en artikel i en periodisk tidskrift, Engineering

News Record [_2;7, med nationell spridning, I denna artikel har Proctor

även redovisat sina teorier om vattenhaltens inverkan på det genom.pack-

ningsarbetet uppnådda resultatet, den ursprungliga Proctor-metoden och sina

metoder för packningskontroll i fält.

Proctors rapport ledde till en omfattande försöksverksamhet på olika.håll för

undersökning av dels metodens användbarhet dels förutsättningarna för meto-

dens utveckling och anpassning till vissa lokalaförhållanden. Den ursprung-

_liga Proctor-metoden har sedermera något ändrats i avseende på bl.a. instamp-

ningsförfarandet och tillämpas under metodbenämningen Proctor standard, The

Committee on Materials of the American Association of State Highway Officials

(AASHO) modifierade och standardiserade förfarandet 1938 och gav det beteck-

ningen AASHO T99-38 (-38 anger i detta fall det år metoden standardisera-

des men kan också ange årtalet för en revidering av metoden). Committee

D-18 on Soils for Engineering Purposes of the American Society for Testing

Materials (ASTM) godkände preliminärt metoden under beteckningen ASTM

D698-h2T (T för Tentatives anger att metoden preliminärt godkänts av ASTM).

Med dessa metoder, som.bl.a. innefattade ett på laboratoriet bedrivet instamp-

ningsarbete avpassat att ungefär motsvara effekten av de då vanligaste pack-

ningsmaskinerna, erhölls maximala skrymdensiteter, som ansågs lämpliga som

riktvärden för kontrollen av packningen av olika jord- och vägbyggnadsmate-

rial vid vägbyggnad. Proctor hade till den ursprungliga metoden valt ett in-

stampningsarbete, som ungefär skulle motsvara en lätt fårfotsvälts packninge-

arbete under 12-16 överfarter. Det i fält uppnådda packningsresultatet fann

_ Proctor lämpligt att ange som p a c k n i n g s g r a d (även benämningen

relativ skrymdensitet förekommer), d.v.so att uttrycka den i kontrollpunkten

erhållna skrymdensiteten. ('37) i procent av det på laboratoriet erhållna

referensvärdet på maximala skrymdensiteten ('Zga? 2.

Det ökade vetandet inom jordpackningsområdet påskyndade dels utvedklingen av

de befintliga typerna av packningsredskap dels konstruerandet av nya redskap.
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Sålunda tillkom under 1930-talet i USA gummihjulsvälten och i Tyskland oli-

ka typer av vibrerande maskiner. Gummihjulsvälten tillkom.som.ett resultat

av att man fann, att de då i bruk tagna stora schakt- och jordtransportvag-

narna gav god packning. De tunga bombplan som i stort antal trafikerade

flygfälten under andra världskriget krävde, på grund av sina mycket höga

hjultryck, mindre däckdimensioner och högre ringtryck, rullbanor av mycket

högre bärighet än den, som de före kriget byggda banorna ägde. För att er-

hålla stabilare bärande lager till rullbanornas beläggningar, förbättrades

jordpackningen genom.konstruktion och tillverkning av effektivare packnings-

maskiner, med i vissa fall vältvikter av 75och i extrema fall 200 ton. Sam-h

tidigt utvecklades en laboratoriemetod - väsentligen grundad på metod Proc-

.tor standard -, som.bättre svarade mot de nya kraven och de nya maskinernas

packningseffekt. Med den nya metoden, utvecklad i början av l9hO-talet för

flygfältsbyggnad av Corps of Engineers vid War Department i USA och publice-

rad l9h2, utfördes ett ca 10 gånger större totalt instampningsarbete eller

ca h,5 gånger större arbete per volymsenhet än med metoderna Proctor standard

och AASHO T99 (ASTM D698)°

Till att börja med förorsakade i USA införandet i kontrakten av specifice-

rade skrymdensiteter eller av Proctors packningsgrader farhågor för en ut-

veckling ledande till orimligt höga byggnadskostnader. Beställaren var dock

i regel villig, att i kontraktet fordra lägre värde än det för resp. mate-

rial med den nya laboratoriemetoden framställda maximala värdet° Enär de

här skisserade laboratoriemetodernas tillämpning då var begränsad till mate-

rial med kornstorlek ej överstigande h,76 mm, uppstod problem.när grovkor-

nigare material kom till användning. För att ge ingenjören möjlighet att

kontrollera packningsarbetet på dessa grövre material, väcktes förslag om

att kontrollen i stället skulle omfatta maskintyp och packningstid.

Vägtrafikens snabba utveckling under 1950-talet, främst i avseende på hjul-

tryckens och trafikmängdens storlek samt fordonens hastighet och de därmed

ökade kraven på Vägarnas jämnhet, gjorde det alltmer uppenbart, att större

fordringar mäste ställas såväl på undergrunden och underbyggnaden som på

överbyggnadens olika lagero

Tack vare de av Proctor och av andra utvecklade laboratorie- och fältmeto-

derna har, genom den omfattande försöksverksamhet som bedrivits och bedrives

i olika länder, kunskapen om bl.a. olika jordmaterials packningsegenskaper
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och olika maskiners packningseffekt på olika material, när förutsättningar-

na ifråga om vattenhalt, lagertjocklek, underlag mmm. varierat, mycket vä-

sentligt kunnat ökas. Denna kunskap har på ett avgörande sätt bidragit till

att effektivare och ofta tyngre packningsmaskiner konstruerats. Av dessa

maskiner kan nämnas olika typer av självgående eller traktordragna vibra-

tionsvältar och vibrerande gummihjulsvältar, vibrerande fårfotsvältar, stora

motordrivna självgående jordstampar m.fl. Med anledning av de effektivare

packningsmaskinernas men även de tyngre schaktningsmaskinernas och trans-

portfordonens tillkomst utvecklades och standardiserades i slutet av 1950-

talet en laboratoriemetod, som grundar sig på dels metod AASHO T99 (AASHO

standard), dels den av Corps of Engineers utvecklade metoden. Instampnings-

arbetets storlek för den nya metoden avpassades att,liksom för den av Corps

of Engineers_utvecklade metoden, ungefär svara mot det arbete de nya packa

ningsmaskinerna kunde åstadkomma. Den nya metoden, med vilken bedrevs ett

ca h,5 gånger större'instampningsarbete än med metod AASHO T99 (AASHO stan-

dard), erhöll av AASHO år 1957 metodbeteckningen AASHO T180-57 (AASHO mo-

difierad) och av ASTM år 1958 beteckningen ASTM D1557-58. Metod Proctor

standard liksom AASHO T99 har likaledes något modifierats i avseende på bl.a.

instampningsarbetets storlek. Även andra laboratoriemetoder har framtagits

och tillämpas, som i princip vanligen överensstämmer med den av Proctor ut-

vecklade metoden.

I Sverige utförde statens väginstitut under åren l9h6 - 1950 på uppdrag av

väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, byggnadsdelegationen för storflygplatsen

och flygförvaltningen, omfattande jordpackningsundersökningar på några

flygfält,bl.a. inom området för det nuvarande Arlanda flygfältet, varvid

främst olika maskiners packningseffekt på olika tjocka lager av stenigt

grus, sand, mo och morän studerades° Under dessa försök tillämpades b1.a.

de i USA utvecklade fält- och laboratoriemetoderna för packningskontroll.

_Dessutom följdes packningsförloppet genom dels nivåmätningar medelst avväg-

ning, dels stabilitets- och bärighetsbestämningar genom plattbelastnings-

försök. Genom deSsa försök erhölls en förbättrad kännedom om våra vanli-

gaste vägbyggnadsmaterials packningsegenskaper (Bruzelius 171,7).

Väginstitutet m.fl. har i fält även utfört packningsförsök med olika typer

av packningsmaskiner på lager av sand, grus och makadam, varvid olika mät-

metoder studerats. Liksom i utlandet har även i Sverige omfattande jordpack-

ningsundersökningar utförts i samband med jorddammsbyggandet samt har jord-

vibreringsförsök bedrivits såväl på laboratoriet som i fält. Bl.a. har väg-
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och vattenbyggnadsverket, vattenfallsverket, flygförvaltningens flygfälts-

byrå, AB Vibroverken (Forssblad ['3_7 ) och statens väginstitut utfört så-

'dana försök. Försöken har omfattat undersökningar på såväl friktions- som

kohesibnsmaterial.

Enår den av Proctor utarbetade fältmetoden icke är användbar på material

över en viss kornstorlek, enär viss mätutrustning för skrymdensitetsbestäm-

ningar endast kan användas på vissa material och enär laboratoriemetoden

även anses ha vissa andra begränsningar och svagheter, har sedan många år1

'såväl i utlandet som äVen i Sverige bedrivits ett utvecklingsarbete, för

framtagning av snabbare och tillförlitligare metoder för bestämning av jord-

materialens packningsegenskaper och för mätning av effekten av packningsar-

betet. Trots denna mångåriga försöksverksamhet styres alltjämt packninge-

verksamheten och utföres alltjämt packningskontrollen i flertalet länder

med avancerad vägbyggnadsteknik huvudsakligen efter de i USA för ca 35 år

'sedan utvecklade idéerna, teorierna och mätmetoderna.

3. Metoder för bestämning av olika vägbyggnadsmaterials packningsegenskaper

och packningstillstånd

Vid packning av olika jord« och vägbyggnadsmaterial eftersträvas av t e k -

n i s k a s k ä 1 att åstadkomma lager med efter varje materials förut-

sättningar största möjliga skrymdensitet och därmed också stabilitet och av

e k o n 0 m,i s k a s k ä 1 att åstadkomma denna skrymdensitet i tjockast

möjliga lager med minsta möjliga arbete, d.v.so att erhålla största.möjliga

effekt till minsta möjliga kostnadr

Resultatet av packningsarbetet är, som påvisats av Kelso, Proctor m.fl., i

de flesta fall mycket beroende av materialets vattenhalt samt givetvis även

av den tillförda energimängden, dov.s. av den effekt, som.kan uppnås med de

antingen enbart genom sin massa eller genom sin vibrerande massa verkande

packningsmaskinernao För flertalet jormmaterialtyper uppnås vid oförändrat

packningsarbete den största skrymdensiteten när materialet innehåller en för

respektive material bestämd mängd vatten per volymsenhet. Materialkornen omr

slutas då, om.materialet icke är grovt, av vatten, som.genom sin smörjande

effekt minskar friktionen mellan kornen, så att dessa lättare kan omlagra sig

under packningsarbetet. Vid lägre vattenhalter hindrar den ökade friktionen

mellan kornen och hos finkorniga.material de kapillära krafterna, vid mycket

låga vattenhalter de molekylära krafterna i den tunna vattenhinnan (adsorp-

tionsvattnet) omkring kornen, kornens omlagring. Vid högre vattenhalter
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hindrar det vatten som utfyller hålrummet och icke erfordras för friktions-

ndnskningen och som.hos finkorniga material är kapillärt och kolloidalt bun-

det, kornens omlagring. Vid båda vattenhaltstillstånden, låg respektive hög

vattenhalt, försvåras och fördyras i många fall och vid hög vattenhalt omöj-

liggöres i vissa fall packningsarbetet. Vid vattenmättnad förlorar de mycket

finkorniga materialen sin bärighet enär den sammanhållande kapillära bind-

ningen då minskar, Utsättes materialen i detta tillstånd för ökad grad av

störning, minskar även deras skärhållfasthet, så att någon effekt icke kan

uppnås av packningsarbetet°

För att packningsarbetet Skall kunna bedrivas på efter förutsättningarna

effektivaste sätt, är det nödvändigt att ha en ingående kännedom.om såväl

de för packningen och packningskontrollen betydelsefulla egenskaperna hos

.materialen som förhållandena på platsen. Kännedom om materialens kornsam-

mansättning, kornform, kornhållfasthet5 vattenkänslighet, vattenhalt, maxi-

mala skrymdensitet och optimala vattenhalt, CBR-värde eller elasticitets-

modul vid olika densiteter och vattenhalter, kompaktdensitet m.fl. egenskaper

och tillstånd är antingen nödvändiga eller önskvärda° Härför erfordras till-

gång till såväl laboratorie- som fältmetoder.

Laboratoriemetoder erfordras bl.a. för bestämning av den skrymdensitet

och/eller stabilitet till vilken ett material med rimligt arbete och utan

att krossas kan packas och vilken vattenhalt det bör ha för att maximal

effekt av packningsarbetet skall kunna uppnås° Fältmetñder erfordras bl.a.

för bestämning av vid vilken vattenhalt packningen bedrives, vilken dene

sitet eller stabilitet materialet uppnått efter visst arbete och när och

vid vilken vattenhalt maximal verkan uppnås eller uppnåtts med viss pack-

ningsmaskin.

För undersökning på laboratoriet har, som framgår av historiken, olika men

vanligen på skrymdensitetsmetoden grundade metoder utvecklats,_som ger för '

fältarbetet värdefulla upplysningar och referensvärden. För effektivisering

och kontroll av packningsarbetet på fältet har metoder och apparatur ut-

vecklats, vilka fungerar antingen med laboratoriemässigt framställda eller

med genom fältförsök erhållna referensvärden som grund vid resultatkontroll

eller med relativa värden vid utförandekontroll.
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3.1 Laboratoriemetoder

3. l. l åklymdsnåiåeåsmeåogen

Den laboratoriemetod som vanligen kommer till användning för undersökning av

olika jord- och vägbyggnadsmaterials packningsegenskaper är skrymdensitets-

metoden. Med denna metod kan sambandet mellan materialets vattenhalt, instamp-

ningsarbetets storlek och uppnådd skrymdensitet bestämmas och kan genom fram-

ställning av den för respektive material karakteristiska skrymdensitetskurvan

värdena på materialets maximala skrymdensitet och optimala vattenhalt fram-

tagas. Värdena framtages emellertid endast för den del av det uttagna provet,

som innehåller korn under den storlekä som i respektive metodbeskrivning an-

givits som maximalt tillåten.

Bestämning av maximal skrymdensitet och optimal vattenhalt enligt

metod AASHO T99 (AASHO standard) :I instampningsarbete 57 kpm/dm3
metod AASHO T18O (AASHO modifierad)[Z instampningsarbete 260 kpm/dm3
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Fig. 1. Skrymdensitetskurva för ett moränmaterial och framställd genom sju in-

stampningsförsök. Materialets kompaktdensitet ?)8- 2,62. Mättningsgräns för ma-

terialet 8 streckad kurva. Maximal skrymdensitet Gygaxa 2,09 kg/dm3 och optimal

vattenhalt w = 6,2 procent. Vid äkmax är fasta.massans volym Vs: 798 cm3, por-

volymen Vv= 202 cm3, porositeten n = 20,2 procent, vattenfyllda porvolymen nwa

13 procent och luftfyllda porvolymen nar 7,2 procent.
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Densitetsmetoden kännetecknas av, att man i stålcylindrar om.ca 0,3 - 3

liter med ett oc samma arbete men vid olika vattenhalter först instampar

eller vibropaekar oel därefter väger och torkar till konstant vikt ett så

stort antal prov, att man när de i skrymdeneitetsdiagrammet inprickade

värdena sammanbindae erhåller materialets skrymdensitetskurva, kurva A

i fig. lo'Diagrammet har naterialets vattenhalt, uttryckt i_procent av pro-

vets torra vikt, som.abskiesa och torra akrymdensitet som.ordinata. För

flertalet jordarter ger skrymdeneitetsbestämningarna en kurva med tydligt

maximum. Den vattenhalt vid vilken enligt diagrammet detta maximum upp-

nås är materialets optimala rattenhalt. Den mot optimala vattenhalten sva-

rande tor"a skrymdensiteten är materialets maximala skrymdensitet I dia-

grammet är även inlagd materialets mättningsgräns, som.visar sambandetmel-

lan skrymdensitet och vattenhalt då materialets porvolym är helt fylld med

vatten, d.v.s. då materialet har 0 % luftfyllda porer. materialets mätt-

ningsgräns beräknas med ledning av materialets kompaktdensitet. Proverna

har för erhållande av för bestämningarna nödvändig likartad kornsamman-

sättning före instampningsförsöken genom.särskild delningsprocedur frame

tagits ur en för materialet representauiv provmängd om 15 - 25 kg.

3.1.1.1 Metod: California Method

 

'veolzl AMetoden och utrustningen u' ades och antogs som standard 1929 av the

California Division of Hiehways (CDH) och publicerades samma år i Califor-

nia Highway Specifications. På förslagav T. E. S t a n t o n vid CDH

publicerades metoden 1950 i kroeedures for Testing Soil under rubriken

"Suggested Methods of Test for Comçaction of_SoilsW som. "Field 0r»Impact

Method . 1958 gublieeradea metoden, på förslag av den vid samma institution

verksamae F. Hc 3 v e 0 m. av ASTM i något reviderat skick som."Sug-

gested Method of Test for tee Moisture - Density Relations of Soile" (Cali-

fornia method). Av A3?M.har metoden emellertid icke givits någon officiell

status.

Metoddat :

Gylinder: total höjd ca 9h om, inre diameter 7,5 cm, area bh,2 cm?,

Fallvikt: vikt h,5h kg, diameter 5,08 cm, area 20,3 om? (ca h6 %>av provets

överyta)s

_Fallviktens fria fallhöjd: MS?? cm,

Antal slag_§er_lager: 20,

Nbximalt tillåten kornstorlek; 19,1 mm.
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Materialet instampas i 5 eller 10 lager med en manuellt manövrerad fallvikt.

Tio lager användes för allt jordmaterial beläget 0 - 60 cm.under färdig-

ställd terrassyta och för allt material med ett sandekvivalenttal 1)

SE 3>25 oavsett på vilket djupmaterialet är beläget. Fem lager användes för

material, som.är beläget mer än 60 cm.under terrassytan och har ett sand-

ekvivalenttal <525. Det instampade provets volym.bör uppgå till ca

1130 - 1350 omg.

Instampningsarbete per prov: 10h kgm.nâr materialet instampas i 5 lager och

208 kgm.når det instampas i 10 lager.

Instampningsarbete per dm3: respektive 93 - 77 och 186 - 15h kgm.

Enär cylinderns diameter begränsar den maximalt tillåtna storleken på kornen

i provet till 19,1 mm skall i de fall originalmaterialet, till vilket provet

hör, innehåller korn :> 19,1 mm, provets maximala skrymdensitetsvårde kor-

rigeras enligt formeln

ar g 100

mB'Xkorr -å- + -å-

där T = provets maximala volymvikt,

X = kvarstannande material på 19,1 mm.sikten i viktprocent av
huvudprovet,

Y material passerande 19,1 mm sikten i viktprocent av huvudpro-
vet,

Z = kompaktdensiteten (tidigare specifika vikten) hos det material
som.kvarstannar på 19,1 mm sikten.

Metoden tillämpas på flerahåll och ingår som.normerad metod i bl.a. de

av staterna Californien och Nevada i USA utfärdade packningsföreskrifterna

för vägbyggnad.

l) Sandekvivalenttalet SE bestämmes med en av California Division of Highways
utvecklad snabb laboratorie- och fåltmetod. Med metoden bestämmes med ett

standardiserat förfarande förhållandet grövre material till ler- och fin-
material i grus- uch Sandmaterial.<:h,76 mm. Metoden är preliminärt god-
känd av ASTM som "Tentative Method of Test for Sand Equivalent Value
of Soils and Fine Aggregate" under metodbeteckningen ASTM D2h19-65T.
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3.1.1.2 Metod: Proctor standard

 

Metoden och utrustningen utvecklad av the Bureau of Waterworks and Supply

of the City of Los Angeles. Metoden publicerad 1933 av R. R. Proctor i

"Engineering News-Record i USA ['2;7.

Metoddata:

Cylinder: höjd 11,65 cm, inre diameter 10,15 cm, area 81,0 cm?, volym.9hh om:

Fallvikt: vikt 2,5 kg,

Fallviktens fria fallhöjd: 30,5 cm,

Materialet instampas i 3 lager,

Antal slag per lager: 25,

Instampningsarbete per prov: 57,2 kgm,

Instampningsarbete per dm3: 60,6 kgm,

Maximalt tillåten kornstorlek: h,76 mm.

Instampningen, som enligt den ursprungliga Proctormetoden utfördes för hand

med en stamp, utföres med en fallvikt, som.styrd av en stång fritt får falla

på en i stångens nedre ända monterad och på materialets yta vilande stål-

stämpel, diameter 5,08 cm, area 20,3 cm?. Stämpeln, som.överför packnings-

energin till jordmaterialet, flyttas före varje slag, så att arbetet jämnt

fördelas över provets överyta.

Metoden tillämpas i USA av bl.a. Corps of Engineer. I Norge och Tyskland

samt i några provinser i Canada är metoden normerad och ingår i de av

respektive länder utfärdade packningsföreskrifterna. Även i Danmark och

Sverige tillämpas metoden. I Sverige endast i mycket begränsad omfattning.

Metoden har undergått vissa mindre ändringar, olika i olika länder, i av-

seende på fallviktens vikt och fallhöjd samt cylinderns dimensioner. Den

maximalt tillåtna kornstorleken varierar, i en del normer tillåtes maxi-

malt h,76 mm.och i andra upp till 16 mm.

3.1.1.3 Metod: Proctor modifierad

 

Metod Proctor modifierad grundar sig väsentligen på den metod, som.Corps of

Engineer vid War Department i USA utvecklade under andra världskriget med

anledning av de större krav, som ställdes på jordarbetena vid byggandet av

de militära flygfälten. Metoden utgör huvudsakligen en modifiering av metod

Proctor standard [h].
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Enligt den av kåren utvecklade metoden instampas materialet i en cylinder om

2130 cm3 i 5 lager med 55 slag på varje lagerav en fallvikt om h,5h kg.

Vikten får styrd av en stång fritt falla h5,7 cm på en stålstämpel av samma

dimensioner som den i standardmetoden föreskrivna.

Instampningsarbete per prov: 570 kgm

Instampningsarbete per dm3: 267 kgm

.Maximalt tillåten kornstorlek: 19,1 mm

Enligt metod Proctor modifierad instampas materialet även i cylindrar om

9hh omg. Varje lager utsättes då för 25 slag av fallvikten.

Instampningsarbete per prov: 260 kgm
v 9

Instampningsarbete per de: 276 kgm

Maximalt tillåten kornstorlek: h,76 mm

Metoden tillämpas i USA av bl.a. Corps of Engineer. I Danmark användes båda

cylinderstorlekarna° I Finland ingår metoden i de av National Board of

Public Roads and Waterways Planning and Construction Bureau (Mala) utarbetade

"General Specifications 1) för "Road Construction" av den 1.9.1967. I

dessa specifikationer är den mindre cylindern föreskriven. Metoden tillämpas

även i Sverige ehuru endast i mycket begränsad omfattning° Liksom standard-

metoden har den modifierade metoden i respektive land undergått vissa mindre

ändringar. I Danmark, Finland och Sverige är kornstorleken maximerad till

16 mm.

 

 

§.l.l.h Metod: AASHO T99:5I (AASHO standard)

Metoden, som i huvudsak grundar sig på Proctormetoden; är standardiserad, och

efter revidering 1957 senast publicerad 1961 av AASHO i Standard Specifica-

tions for Highway Materials and Methods of Sampling and Testing som "Stan-

dard Method of Test for the Moisture-Density Relations of Soils Using a 5,5

-1b Hammer and a 12-in Drop" under metodbeteckningen AASHO T99-57. Metoden

är även preliminärt godkänd och år 19h2 publicerad av ASTM i Procedures of

Testing Soils som "Tentative Methods of Test for Moisture-Density Relations

of Soils" under metodbeteckningen D698-h2T. Metoden reviderades senast 1966

och har senast publicerats 1967:1de1 ll.av ASTM Standardsg)

beteckningen D698-66T.

, under metod-

 

1) Specifikationerna avser de vägbyggnadsarbeten i Finland som.finansåeras
med lån från Världsbanken. Av de finska vägmyndigheterna utgavs under 1967
anvisningar ang. kontroll av material och utförande av överbyggnad.

2) ASTM standards, som.består av 32 delar, omfattar specifikationer, defini-
tioner och rekommendationer samt av organisationen standardiserade for-
mellt antagna (standards) eller preliminärt godkända (tentatives) prov-
ningsmetoder.
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Metod AASHO T99 (AASHO standard) benämnes ofta ehuru icke helt korrekt

Proctor standard.

Metoden 'omfattar i sitt reviderade skick fyra alternativa förfaringssätt,

A, B, C och D (Tabell 1), som skiljer sig från varandra i avseende på dels

den maximalt tillåtna kornstorleken dels cylinderstorleken dels det utförda

instampningsarbetet. Det förfaringssätt som.närmast svarar mot metod Proctor

standard är respektive T99-57 Method A och D698-66T Method A.

Instampningsarbetet utföres antingen med en av ett rör styrd manuellt manöv-

rerad fallvikt eller med en av gejdrar styrd maskinellt driven fallvikt.

Fallvikten skall fritt falla på provets överyta. Under instampningen skall

enligt de amerikanska anvisningarna cylindern vara placeradpå ett styvt

cylindriskt eller kubiskt fundament,vars vikt icke får understiga 90 kg.

Utföres instampningen med den manuellt manövrerade fallvikten är cylindern

fast monterad vid fundamentet. Sker instampningen med en maskinellt driven

fallvikt förflyttas cylindern antingen manuellt eller maskinellt över fun-

damentets yta, så att fallviktens slag jämnt fördelas över provets överyta.

Förflyttas cylindern manuellt, fördelas slagen slumpmässigt, sker förflytt-

' ningen maskinellt, fördelas slagen systematiskt över ytan. Delade meningar

råder om vilken utrustning, som vid instampningen ger den kornomlagring, som

bäst svarar mot omlagringen vid effektivt packningsarbete på fältet.

Avvikelser från det standardiserade förfarandet, exempelvis genom.använd-

ning av icke cirkulära fallvikter, skall enligt normerna noggrant anges

i försöksprotokollen. När något förfaringssätt icke angivits i ett för-

söksprotokoll skall förfaringssätt A förutsättas vara tillämpat.

Någon korrigering av maximala skrymdensitetsvårdet, när Originalmaterialet in-

nehåller korn större än den maximalt tillåtna storleken, är icke föreskriven

i AASHO:s metodbeskrivningar.

Den av AASHO normerade metoden tillämpas vid vägbyggnad, såvitt framgår av

tillgänglig litteratur, i flertalet av USA:s stater och i flera av Canadas

provinser samt i Danmarko Metoden har efter mindre ändringar normerats bl.a.

i England, i Schweiz och i Finland vid av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen

bedrivna arbeten. I flertalet av USA:s stater tillämpas förfaringssätt A.

Även förfaringssätten B, C och D samt varianter av dessa tillämpas. Icke
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heller bestämningar enligt av metoderna T99 och T180 gjorda kombinationer

är helt ovanliga. I England är förfaringssätt C normerat och i Schweiz

tillämpas A,men den maximalt tillåtna kornstorleken är där satt till 7 mm.

' I Sverige, där metoden tillämpas i relativt begränsad omfattning, och i

Finland användes ett förfaringssätt, som närmast överensstämmer med C. I

Sverige har ändringar gjorts i avseende på dels cylinderns storlek, som
3

ökats till 1000 cm., dels den maximalt tillåtna kornstorleken, som satts

till 16 mm. Genom att cylindervolymen ökats blir instampningsarbetet per
3dm lika med arbetet per prov =

enhet än enligt förfaringssätt C.

Tabell 1.

metod ASTM D698-66T

57 kgm, d.v.s. ca 6 % mindre per volyms-'

Tabell över data för metod AASHO T99-57 (AASHO standard) resp.

       

 

Förfaringssätt
A B C D Sort

Cylinder: volym. th 2130 9hh 2130 om3

inre diameter 10,15 15,25 10,15 .15,25 cm.

area 81 182 81 182 - cm

inre höjd 11,65 11,65 11,65 11,65 cm

Förlängningshylsa:inre diameter 10,15 10,15 10,15 10,15 cm

inre höjd 5,08 5,08 5,08 5,08 cm

Fallvikt: Vikt 2,5 2,5 2,5 2,5 kg

diameter 5,08 5,08 5,08 5,08 cm

area 20,3 20,3 20,3 20,3 cm?

area i procent av
provets överyta 25 11,1 25 11,1 %

Fallviktens fria fallhöjd: 30,5 30,5 30,5 30,5 cm

Materialet instampas i: 3 3 3 3 lager

Antal slag per lager: 25 56 25 56 st

Instampningsarbete per prov 57 128 57 128 _kgm

Instampningsarbete per dmg: 60,h 60,1 60,h 60,1 kgm

Maximalt tillåten kornstorlek: h,76 h,76 19,1 19,1 mm

  
3.1.1.5 Metod: AASHO T180057 (AASHO modifierad)

 

Metoden, som grundar sig på den av Corps of Engineer utvecklade laboratorie-

metoden, är standardiserad och publicerad av AASHO som "Standard Method of
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Test for the Moisture-Density Relations of Soils Using a 10-lb Rammer and

a 18-in Drop" under metodbeteckningen AASHO T180-57. Metoden är "senast"

publicerad 1961 i del II av Standard Specifications for Highway Materials

and Methods of Sampling and Testing° ASTM publicerade metoden första gången

1958 och godkände den preliminärt 196h som "Tentative Methods of Test for

Moisture-Density Relations of Soils Using 10-1b Rammer and l8-in Drop". Me-

toden har senast publicerats i del 11 av 1967 års ASTM Standards under metod-

beteckningen Dl557-66T. Metoden omfattar liksom metod T99 fyra alternativa

förfaringssätt, A, B, C och D (Tabell 2)°

Metod AASHO T18O (AASHO modifierad) benämnes ofta ehuru icke helt korrekt

Proctor modifierad.

Instampningsarbetet utföres i likhet med standardmetoden antingen med en av

ett rör styrd manuellt manövrerad fallvikt eller med en av gejdrar styrd

maskinellt driven fallvikt. Fallvikten skall fritt falla på provets över-

yta. Avvikelser från de standardiserade förfaringssätten måste noggrant an-

ges i försöksprotokollen. Med den modifierade metoden utföres oavsett för-

faringssättet per volymenhet ett ca h,6 gånger större instampningsarbete än

med standardmetoden°

Någon korrigering av maximala skrymdensitetsvärdet, när originalmaterialet

innehåller korn större än den för bestämningarna maximalt tillåtna stor-

leken, är icke föreskriven.

Tabell 2. Tabell över data för metod AASHO T180»57 (AASHO modifierad) resp.

metod ASTM D1557-66T.

 

 

  

Förfaringssätt Sort
A B C D

Cylinder: volym. 9hh 2130 9hh 2130 om3
inre diameter 10,15 15,25 10,15 15,25 cm2
area 81 182 81 182 cm
inre höjd 11,65 11,65 11,65 11,65 cm

Förlängningshylsa: inre diameter 10,15 10,15 10,15 10,15 cm

inre höjd 5,08 5,08 5,08 5,08 cm

Fallvikt: vikt h,5h h,5h b.5h h,5h kg
diameter 5,08 5,08 5,08 5,08 cm2
area 20,3 20,3 20,3 20,3 cm
area i procent av
provets överyta 25 11,1 25 11,1 %

Fallviktens fria fallhöjd: h5,7 h5,7 h5,7 h5,7 cm

Materialet instampas i: 5 5 5 5 lager

Antal slag per lager: 25 56 25. 56 st

Instampningsarbete per prov: 260 582 ,260 582 kgm

Instampningsarbete per dm3: 276 273 276 273 kgm
Maximalt tillåten kornstorlek: h,76 h,76 19,1 19,1 mm
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Metoden tillämpas vid vägbyggnad bl.a. i flera av USA:s stater, i några av

Canadas provinser, i England, i Danmark, i Finland, vid av väg- och vatten-

byggnadsstyrelsen bedrivna arbeten, och i Sverige. Enär något förfaringssätt

vanligtvis icke är angivet i de på olika håll utfärdade föreskrifterna, fär

'förfaringssätt A antagas vara det förhärskande för metod AASHO modifierad.

Några stater i USA har föreskrivit antingen något av de tre övriga förfa-_

ringssätten eller annat på metoden grundat men från de standardiserade sät-

ten avvikande förfarande. I de engelska normerna är förfaringssätt C an-

giveto I Sverige och Finland tillämpas ett förfaringssätt, som.närmast

överensstämmer med sätt C° I Finland är den maximalt tillåtna kornstorleken

satt till 16 mm enligt de av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 1967 utfär-

dade anvisningarna för materialkontroll vid vägbyggnad och till 20 mm en-

ligt av Valtion Teknillinen Tutkimuslaitos (the State Institute for Tech-

nical Research) 1967 utgivna beskrivningarna över metoder för packnings-

kontroll° '

I Sverige har samma ändringar vidtagits, som i standardmetodens sätt C.

Genom ökningen av cylindervolymen blir instampningsarbetet perdm3 lika med

arbetet per prov = 260 kgm, d.v.s. ca 6 % mindre per volymenhet än enligt

förfaringssätt C.

3.1.1.6 Andra_skrymdensitetsmetoder

 
 

3.1.1.6.l__Instampningsmetoder

Iien del av staternas i USA packningsnormer hänvisas till andra på skrymden-

sitetsidên grundade laboratoriemetoder. I West Virginias i USA normer före-

skrives skrymdensitetsmetoden west Virginia Procedure SL-h. Enligt denna

metod instampas materialet i en cylinder om.2830 cm3 med ett arbete per

volymsenhet, som.nära.motsvarar arbetet enligt metod AASHO T99, d.v.s.

ca 60 kgm per dm3. Enligt staten Missouris normer skall metod AASHO T99

tillämpas, men när bestämningarna utföres på heavy clay med plasticitets-

tal :> 25 skall materialet instampas i h lager i stället för 3 i en cylin-

der om 1180 cm; i-stället för 9hh cm3 och med vikten 2,5 kg fallande från

höjden h5,7 i stället för 30,5 cm. Instampningsarbetets storlek per prov

llh,5 kgm i stället för 57 kgm och per dm3 121 kgm i stället för 60,h kgm°

Även andra metoder för bestämning av ett materials skrymdensitetskurva en-

ligt instampningsförfarandet har utvecklats. Bureau of Reclamation i USA

har utvecklat en metod, som är mycket lik metod AASHO standard men enligt



21.

vilken materialet instampas i en cylinder om lhlS cm: i stället för 9hh cm3

av vikten 2,5 kg, som fritt får falla h5,7 cm i stället för 30,5 ch Av

universitetet i Jodhpur i Indien har utvecklats och av olika institutioner

och tidskrifter uppmärksammats en närmast för sand och lermaterial avsedd

laboratoriemetod, enligt vilken materialet instampas i två lager i en cylin-

der om 300 cm3 med en fallvikt om 2,5 kg, som fritt får falla 25 cm.och ut-

sätta materialet för 15 slag på varje lager. Arbetet uppgår till 62,5 kgm

per dm3, som nära svarar mot arbetet per dm3 enligt metod AASHO standard,

och till 18,7 kgm per prov.

Utöver de ovanstående metoderna omnämnes i litteraturen - dock icke i pack»

ningsnormerna - även andra på skrymdensitetsmetoden grundade laboratorie-

metoder, såsom.washington Compaction.Method, Mechanical Compactor, Kneading

Compactor och Harvard Compaction.Method. Den sist nämnda metoden har av

ASTM publicerats utan officiell status i Procedures for Testing Soils,

vari redovisas "Nomenclature and Definitions Standard Methods - Suggested

Method", som "Suggested Method of Test for Moisture - Density Relations

of Soils Using Harvard Compaction Apparatus"..AASHO har standardiserat en

laboratoriemetod för "Compaction of Soils and Soil.Mixtures for the Ex-

pansion Pressure and Hveem Stabilometer Tests" under beteckningen Tl73-60.

AV US Corp of Engineers, waterway Experiment Station (WEB), Vicksburg,

Mississipi, har konstruerats en laboratorieapparat, Gyratory Testing Ma-

chine (GTM), som är en kombination av tre apparater; en för packning genom

knådning, en för dynamisk konsolidering och en för skärhållfasthetsprovning.

Med apparaten kan prover framställas, som enligt uppgift håller homogen

skrymdensitet. Under packningen utför den cylindriska stålbehållare om ca

2300 cm3

provet för vertikalt tryck av två av kolvar belastade stålstämplar, som

, som jormaterialet befinner sig i, en konisk rörelse och utsätts

. har samma diameter som behållarens innerdiameter. Den övre kolven år i

förhållande till stämpeln rörlig i radiell led.

3.1.1.6:2 Vibreringsmetoder

 

Resultatet av skrymdensitetsbestämningar enligt instampningsförfarandet har

till viss icke oväsentlig grad visat sig vara beroende av vem som utför '

bestämningen. En del större jordlaboratorier har därför ansett det motiverat,

att utse viss person till instampningSSpecialist. För att minska eller helt

eliminera inverkan av den mänskliga faktorn har på olika håll laboratorie-

metoder utarbetats, med vilka materialets packning åstadkommes genom vibre-

ring. Det har även ansetts önskvärt med en laboratoriepackningsmetod, som

bättre än instampningsmetoden överensstämmer med de vibrerande packnings-

maskinernas arbetssätt. Försök enligt vibreringsmetoden har utförts i flera
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ländero I Sverige har försök utförts bloa. vid SVI under l9h0- och 1960-

talen, av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen under 1950-talet och av AB

Vibroverken. Under dessa försök har materialet packats enligt tre princi-

piellt olika metoder. Enligt den företa metoden har materialet packats i

cylindrar, som, fastspända på vibrationsbord (vebemätarbord), satts i vibra-

tion. Enligt den andra metoden, som utgör en komplettering av den första,

har materialet under vibreringen över hela sin yta utsatts för stämpeltryck

av olika storlek. Enligt den tredje metoden, har cylindern varit fastspänd

på ett städ, medan packningsarbetet utförts med olika tunga vibrostampar,

vars frekvens och centrifugalkraft varit av olika storlek. Försöken har

utförts 1 cylindrar av olika volym, 1 - 28 dmg.

Försöken har visat, att skrymdensitetsbestämningar enligt vibreringsför-

farandet under vissa förutsättningar ger resultat, som.väl överensstämmer

med resultat erhållna enligt instampningsförfarandet när bestämningarna

utföres pä friktionsmaterial. När skrymdensitetsbestämningarna utförts på

motsvarande sätt på kohesionära material har vibreringsförfarandet ibland

givith % lägre värden än instampningsförfarandet. L. Forssblad vid AB

Vibroverken har utvecklat en på vibreringsförfarandet grundad metod [75_7,
3 . .

, diameter 152 mm,enligt vilken materialet packas i en cylinder om.2,5 dm

med en vibrerande stämpel,diameter 150 mm. Stämpeln har, inklusive vibra-

torn, vikten 35 kg° Vibratorn ger en centrifugalkraft av 250 kp vid fre-

kvensen 3000 vibr./min. Materialet packas i två lager, vardera lagret under

2 min. Enligt Forssblad bör metoden kunna användas för jordmaterial med

största kornstorlek 30 - hO mm. Metoden har givit resultat, som nära

överensstämmer med resultat uppnådda enligt metod AASHO modifierad (T180).

Med metoden kan enligt Forssblad en såväl snabbare som tillförlitligare

packningskontroll bedrivas, enär det i varje mätpunkt uttagna materialets

maximala skrymdensitet omgående kan bestämmas, genom att det i vattenmät-

tat skick vibreras i cylindern°

Trots att ett flertal länder ägnat vibreringsmetoden ett betydande intresse

- bl.a. har Bureau of Reclamation i USA utfört ett omfattande utvecklings-

arbete, som.resulterat i ett förfarande under beteckningen E12 - har metoden

såvitt känt är icke standardiserats eller föreskrivits i några packninge-

normer° Metoden med vibrobord och stämpeltryck har dock av ASTM preliminärt

godkänts som "Tentative Method of Test for Relative Density of Cohesionless

Soils" i avvaktan på, att metoden av organisationen skall antagas som stan-

dard. ASTM har givit metoden beteckningen D20h9-6hT.
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3.1.g__Metoder för bestämning av vattenhalten

Den för skrymdensitetsbestämningarna och för framställning av densitets-

kurvorna nödvändiga kännedomen om den exakta vattenhalten hos de på labora-

toriet genom instampning, vibrering eller pressning framställda proverna

erhålles vanligen genom.materialets torkning i ugn. En metod härför har av

ASTM standardiserats under beteckningen D2216-66 som "Standard Method of

Laboratory Determination of Moisture Content of Soil".

Enligt denna metod erfordras, att prover vägande 100 g eller mindre skall

vägas på väg med känsligheten 0,01 g, prover med vikt mellan 100 - 1000 g

på väg med 0,19 g känslighet och prover vägande mer än 1000 g på väg med

1 g känslighet° Ur respektive densitetsprov skall tagas en för provet

representativ del, vars vikt, om.icke annat föreskrives i packningsnormerna,

bör uppgå till minst 10 g när provets maximala kornstorlek är o,h2 mm, till

100 g vid max h,76 mm, till 300 g vid max. 12,7 mm, 500 g vid.max. 25,h mm

och 1000 g vid max. 50,8 mm.

Provernas torkning skall ske i en termostatreglerad ugn vid 110 : SCC tem-

peratur. Vikten hos det ugnstorkade materialet betraktas som det fasta.mate-

rialets vikt. Det är ej önskvärt, att materialet torkas vid högre tempera-

tur enär dels det fasta materialets vikt kan minska, genom att det i ma-

terialet kemiskt bundna vattnet bortgär eller att kemiska reaktioner star-

tas, dels de finkorniga materialens plastiska egenskaper kan påverkas. Det

senare motivet avser närmast det material, som skall användas till vissa

bestämningar utöver vattenhalten, exempelvis till densitetsbestämningar.

Enär vattnet ofta kan vara mer eller mindre ojämnt fördelat i provet, beroen-

de bl.a. på jordartstypen och det sätt på vilket provet framställts, är det

fördelaktigt om hela provet torkas, en tyvärr tidsödande procedur.

Vid de s.k. AASHO Road Test vid Ottawa i USA accelererades torkningspro-

cessen, genom.att såväl de på laboratoriet framställda som i fält uttagna

proverna på jordlaboratoriet placerades på ett ändlöst band och fördes

med en frekvens av h prov i minuten in i en ugn, där de utsattes för infra-

röd värmestrålning från ett flertal lampor. Torkningen tog i genomsnitt

23 min. per prev. Under AASHO försökens olika byggnadsfaser torkades samman-

lagt över 70 000 prover i denna ugn.

Även enklare torkningsmetoder för fältbruk förekommer. Materialet torkas

då på plåtar överöppen eld eller genom att det indränks med rödsprit eller



2h.

liknande som antändes. Dessa metoder medger ej materialets torkning vid viss

önskad temperatur.

Vattenhalten kan, ehuru med mindre noggrannhet än vid ugnstorkning, bestäme

nes med luftpyknometer eller enligt karbidmetoden° Båda metoderna är till-

lämpbara såväl på laboratoriet som.i fält vid packningskontrollen. Med båda

metoderna uppnås en noggrannhet av ca5 %. När bestämningarna utföres med

luftpyknometer, kan provmängden uppgå till ca 1000 sms. Beståmningarna en-

ligt karbidmetoden kan endast utföras på små prover av relativt finkorniga

material, högst ca 25 g när materialet är sand och mindre provmängder när

materialet är finkornigare. Båda metodernaär snabba, tid ca 10 - 15 min.

per bestämning.

*3.1.3 Metoder för bestämning av kompaktdensiteten

 

När jordmaterialens packningsbarhet bestämmes på laboratoriet enligt densi-

tetsmetoden är det vid bedömningen av resultatet ofta av fördel, att även

veta provets porvolym och hur stor del av denna volym, som är vattenfylld

respektive luftfylld. Härför erfordras kännedom.om.materialets kompaktden-

sitet (tidigare "specifika dikten").Värdet på kompaktdensiteten erfordras

dessutom för beräkning av mättningsgränskurvan (fig. 1), som.i densitets-

diagrammet anger sambandet mellan skrymdensitet och vattenhalt när porvoly-

men är helt fylld med vatten.

Även när jordmaterialets packningstillstånd kontrolleras i fält måste, om

densitetsmetoden tillämpas och om fältvärdet jämföres med ett på laborato-

riet framställt referensvärde, materialets kompaktdensitet i mätpunkten

vara känd.

Enär material av granitiskt ursprung i regel håller kompaktdensiteten 2,65

och enär jordmaterialen i Sverige mycket ofta har detta ursprung, är det

vanligt, att detta värde antages gälla för flertalet jordmaterialo Dä många

mineraljordar emellertid kan ha högre, ibland väsentligt högre, kompaktden-

sitet kan, om jordmaterialets petrografiska sammansättning varierar och på

laboratoriet referensvärdet framställts genom bestämningar på material av

lägre kompaktdensitet än materialet i mätpunkten, packningsresultatet tolkas

alltför gynnsamt. Ingår i jordmaterialet organiska jordar kan kompaktdensi-

teten vara väsentligt lägre än 2,65, vilket kan leda till alltför ogynnsam

tolkning av mätresultatet. Det är därför i tveksamma fall önskvärt att mate-

rialens kompaktdensitet bestämmes.
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Kempaktdensiteten kan bestämmas med glaspyknometer (kapillårpyknometer)

eller med luftpyknometer. För bestämningar med glaspyknometer har ASTM

standardiserat två metoder, den ena under beteckningen D85h-58 (1965)

som "Standard Method of Test for Specific Gravity of Soils och den and-

ra under beteckningen 0127-59 som "Standard Method of Test for Specific

Gravity and Absorption of Coarse Aggregate . Den första metoden användes

för material med kornstorleken < h,76 mm. och provmängder av ca 30 g, den

andra för material > h,76:mm.och provmängder av ca 5 kg. Om.materialet

innehåller korn inom båda storleksområdena skall materialet sorteras med

sikt h,76 mm och bestämningar utföras på respektive provmångd enligt

respektive metod° Med luftpyknometern, som.även kan användas vid mätning-

ar i fält, kan beståmningar utföras på provmängder av ca 1500 g och med

en noggrannhet av ca 1 procent°

3.1.h _geståmning av packnings- och;bårighetsggen§kapgrna enligt CBR-

och Esmodulmetoderna

  

En mer ingående kånnedom.om olika vågbyggnadsmaterials packnings- och

bårighetsegenskaper kan erhållas genom CBR- och Eamodulbeståmningar på

laboratoriet. De genom bestämningarna erhållna värdena utgör ett värde»

fullt komplement till det enligt skrymdensitetsmetoden på laboratoriet

framtagna sambandet mellan skrymdensitet, vattenhalt och instampnings-

arbete för visst material. Vårdena ger också information om den bärighet

och stabilitet visst material uppnår när det i fält packas till viss den-

sitet och håller viss vattenhalt. En bärighet och stabilitet, som i fält

kan kontrolleras genom.antingen Field In-Place CBR Test eller E-moduln

bestämningar genom plattbelastningsförsök i full skalao

§;1.hfl CBR ( California_Bearing_Ratio )-metoden

Den ursprungliga CBRametoden utvecklades i slutet av l920»talet av

0.J. Porter vid California Division of Highways, Sacramento, USA°

Metoden, vidareutvecklad av Corps of Engineers9 U.S° Army (USCE) i

USA, har under åren genomgått flera och.våsentliga förändringar.

I sitt nuvarande skick antogs metoden 1967 av ASTM under beteckningen

D1883u67 som Standard Method of Test for Bearing Ratio of Laboratory-

Compacted Soils . Enligt det standardiserade förfarandet instampas materia-

let i CBR-cylindrar till en volym av ca 2130 omg, vilket motsvarar volymen

hos den större cylindern enligt metoderna ASTM D698 (AASHO T99) respektive

ASTM D155? (AASHO T180). Instampningen utföres i överensstämmelse med an»

tingen metod D698 eller metod D155? enligt förfaringssätten B eller D (ta-

bellerna 1 och 2). Proverna instampas vanligen vid den vattenhalt och till
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den skrymdensitet, som enligt tidigare utförda bestämningar utgör materia-

lets optimala vattenhalt och maximala skrymdensitet. Bestämningarna kan

utföras antingen omedelbart efter provernas instampning eller sedan de

vattenmättats. Enär det instampade materialet bör provas i det tillstånd,

som kan bli mest kritiskt för vägkonstruktionen, utföres bestämningarna

vanligen på vattenmättade prover. Proverna vattenmättas genom att de under

minst fyra dygn hållesnedsänkta i vatten. Provernas överyta är under såväl

vattenmättningen som CBR-bestämningen försedd med en överlast avsedd, att

per ytenhet ge ett tryck ungefär motsvarande vikten av det eller de lager

materialet kommer att bära.

De framställda proverna penetreras i CBR-apparaten, fig. 2, med en kolv,

diameter h,95 cm och yta 19,25 omg. Lasten på kolven pålägges med en olje-

domkraft, trycket avläses på en manometer, och kolvens penetration i provet

mätes med en indikatorklocka enligt ett noga preciserat förfarande. De er-

hållna last/penetrationskurvorna korrigeras beroende på initialkurvaturen

och korrigerade värden på lasten fastställes för 2,5 och 5,08 mm penetration.

Den korrigerade tryckintensitet, som erfordras för att åstadkomma här angiven

penetration, uttryckes i procent av den intensitet, som erfordras för att

åstadkomma samma penetration i ett standardmaterial av krossad sten (crushed

rock). Detta vanligtvis vid materialets maximala skrymdensitet erhållna

bärighetsförhållande utgör materialets CBR-värde.

Fig. 2. Laboratorieapparat för CBR

(California Bearing Ratio)-bestäm-

ningar. Provet i cylindern om 3260

cm; penetreras med en kolv, diameter

4,95 cm, area 19,25 cmz. Trycket åstad-

kommes med en hydraulisk domkraft och

Oljepump. Trycket mätes med tre mano-

metrar med mätområdena 0-5, 0-10 och

O-lOO kg/cmz. Framför apparaten en'

 

mätanordning för beStämning av pro-

vets svällning vid vattenmättning.
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Metoden är enligt ASTM användbar främst för undersökning av egenskaperna

hos undergrunds- och underbyggnadsmaterial, men är i viss utsträckning

även användbar för undersökningar på förstärknings- och bärlagermaterial.

Som.metod för packningskontroll, när denna grundas på ett på laboratoriet

framställt referens-CBR-värde, anses metoden endast vara användbar på fin-

korniga kohesiva material, enär fältmetoden "Field In-Place CBR Test" icke

ger samma resultat som laboratoriametoden när bestämningarna utföres på

grovkornigare material.-

I några stater i USA, i Danmark och i Norge är CBR-värden angivna i pack-

ningsföreskrifterna.

Om CBR-bestämningar även utföres på vattenmättade prover, som instampats

vid andra vattenhalter än den optimala och följaktligen till lägre densite-

ter än den maximala, ger kurvan för sambandet uppnädd skrymdensitet er-

hållet CBR-värde en god bild av den bärighet och stabilitet materialet kan

ha vid olika densiteter när vattenhalten är höga

§:l.h.2 E-modulmetoden

 

Med den vid statens Väginstitut utarbetade laboratoriemetoden,kan ett väg-

byggnadsmaterials bärighet och stabilitet vid olika densiteter och vatten-

halter bestämmas. Genom belastningsförsök i liten skala i den s.k. Eamo-

dulapparaten kan såväl de elastiska sam plastiska egenskaperna hos ett

jordmaterial studeras vid bl.a. de tryckintensiteter, som vanligtvis före-

kommer eller uppkommer på olika nivåer i en vägs över- och underbyggnad

eller undergrund. Försöken kan utföras antingen på in situ uttagna "ostör-

da" jordprov eller på framställda prov, exempelvis prov instampade vid

vattenhalter och till densiteter, som vanligtvis kan påräknas i en vägs

olika materiallager.

Eamodulapparaten, fig° 3, som konstruerats och tillverkats vid statens

väginstitut, fungerar i princip som en väg. Apparaten, som.har tre be-

lastningsomräden, 0-1, 0-10 och 0-100 kg, består i huvudsak av ett sta-

tiv(A) på vilket är monterat en hävstång (B), vridbar kring en axel (C).

På håvstången vilar en vagn (D), som kan belastas med.olika antal vikter.

När vagnen förflyttas utmed hävstängen, som är graderad, överföras kraften



28.

via en/kullagerstyrd vertikalt ställd stång på en cirkulär stämpel, vars

storlek vanligen uppgår till 20 cmz. Då vagnen kan förflyttas med hjälp

av en vev, växellåda och stålband kan lasten på stämpeln påläggas och av-

tagas med olika hastighet. Stämpelns vertikala rörelser i provet mäts

med en indikatorklocka med mätområdet 0,01 - 10 mm. Till apparaten hör

cylindrar (F) med volymen 5000 cm3, i vilka proverna framställes. Cylind-

rarna är alltså ca 5 gånger större än de små och ca 2,5 gånger större än

de stora amerikanska proctorcylindrarna. Materialet instampas vanligen

med samma apparatur som föreskrives i metod AASHO T180.

 

Fig. 3. Statens väginstituts E-modulapparat. Cylindern (F) om 5000 cm3

är på bilden placerad för försök inom belastningsområdet 0 - 100 kg.

Vagnen (D) är därför lastad med maximalt antal vikter. Vagnens totalvikt

är balanserad med motvikter (E), så att, när vagnen befinner sig mitt

över stämpeln, försöket kan påbörjas vid ett medeltryck av i det närmaste

0 kg/cmâ. Vid försök inom belastningsområdena 0-1 och 0-10 kg placeras

cylindern på höger sida om stativets högra pelarpar.
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Under en Eamodulbestämning utföres normalt 10 på- och avlastningar på stäm-

peln varunder såväl dess totala som permanenta sjunkning i provet mäts. För

beräkning av provets elasticitetsmodul (E-modul) användes i Sverige medel-

värdet av de erhållna tio elastiska deformationsvärdena, som vart och ett

utgör skillnaden mellan den totala och permanenta deformationen vid varje

'belastning. Eemodulen beräknas ur Boussinesq's formel för deformationen i

mitten av en cirkulär belastningsyta.med jämnt fördeladbelastning på ytan

av ett homogent medium, varvid antages att Poissons tal'L7= 1/2. Även vid

E-modulbestämningar i fält beräknas i Sverige modulvärdet med ledning av

det erhållna elastiska deformationsvärdet. I Finland, Tyskland, Schweiz och

Österrike beräknas fält-E-modulen med ledning av den totala sjunkningen.

Enär proverna enligt här skisserad metod icke förstöres genom.belastnings-

försöken, vilket är fallet vid provningar enligt "Laboratory CBR Test",

som närmast får betraktas som ett penetrationsprov, kan försöken i allmän-

het upprepas,sedan proverna vattenmättats, torkats eller lagrats på önskat

sätt.

När ettmaterials packnings- och bärighetsegenskaper skall bestämmas en-

ligt E-medulmetoden instampas 6 - 8 prover vid olika vattenhalter med ett

arbete, som.i resultat ger en skrymdensitetskurva nära motsvarande den

kurva, som erhållits för samma material enligt den valda eventuellt före-

skrivna densitetsmetoden (T99, T180 eller annan metod). För att vid ma-

terialets instampning i E-modulcylindern liksom även i den större skrymden-

sitetscylindern kunna uppnå samma skrymdensiteter, som i den mindre densi-

tetscylindern, måste den erforderliga storleken på arbetet framtagas genom

förförsök, enär den per volymsenhet behövliga energimängden varierar med

såväl materialtypen som.materialets vattenhalt. Detta torde bl.ao bero på

förhållandet arean på provets Everyta/fallviktens ändyta° Stor area på

provets överyta i förhållande till fallviktens ändyta torde bl.a. innebära

mindre inverkan av cylinderns väggar och större möjligheter för vattnet i

porerna inom området för fallviktensslfg axtuvid porvolymens minskning

finna motsvarande luftvolymi.omgivande material. Storleken på vattenförflytt-

ningen är bl.ao en funktion av materialets permeabilitet. Proverna belastas

i E-modulapparaten dels omedelbart efter instampningen, dels efter vatten-

mättning, dels eventuellt efter torkning i ugn vid högst +50°C. Proverna

vattenmättas genom att vatten via cylinderns bottenplatta, genom uppsugning

eller under tryck, som.kan varieras, införes i provet. Av bestämningarna er-

hålles Eemodulkurvor, som ger en förbättrad kännedom om.hur materialet upp-

-träder när det vid olika densiteter och vattenhalter utsätts för belastning,

fig. h.
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Fig. h. I diagram I) har inlagts

skrymdensitetskurvan enligt metod

AASHO Tl80 för en sandig morän. Maxi-

mal skrymdensitet 2,15 kg/dm3, opti-

mal vattenhalt 6 procent

I diagram II har inlagts E-modulkur-

vor för samma material,

A, E-modulkurvan för prover instam-

pade vid vattenhalter och till

densiteter motsvarande ovanståen-

de densitetskurva,

B, E-modulkurvan för proverna under

A efter vattenmättning,

C, E-modulkurvan för proverna under

A efter torkning.

Av E-modulkurvorna, som beräknats med

ledning av medelvärdet för de elastis-

ka deformationerna, framgår, att av

de med samma arbete men vid olika

vattenhalter till olika skrymdensi-

teter instampade proverna, det prov

som vid materialets optimala vatten-

halt instampats till maximal skrym-

densitet uppvisade den högsta E-

modulen när bestämningarna upprepa-

des efter provernas vattenmättning.

Såväl CBR- som E-modulmetoderna kan principiellt anses vara en utveckling av

densitetsmetoden, enär bestämningarna utföres pä prover, som framställts

på samma sätt, som föreskrives för denna metod. CBR_ och E-modulmetoderna

ger emellertid resultat, som upplyser om icke endast materialens benägen-

het för kornomlagring under packningsarbetet utan även de packade materia-

lens bärighet och stabilitet vid olika tillstånd.

Liksom skrymdensitetsmetoden kan CBR- och E-modulmetoderna emellertid endast

tillämpas för laboratoriebestämningar på material under viss kornstorlek.

I Sverige har maximala kornstorleken för E-modulmetoden anpassats till skrym-

densitetsmetodens l6 mm och enligt ASTM har för CBR-metoden kornstorleken
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maximerats till h,76 mm.respektive 19,1 mm.beroende på cylinderstorleken.

Mot fältförhållandena svarande skrymdensitets-, CBR- eller E-modulvärden

kan icke framställas för material med hög halt av ler och finmjäla. Dessa

material förlorar, när de på laboratoriet vid provernas instampning bear-

betas i sitt naturliga tillstånd, på grund av sina sensitiva egenskaper i

hög grad sin hållfasthet och förändras om de före provernas instampning

dessutom måste torkas, malas i kollergång och vid vattnets inblandning ut-

sättas för intensiv bearbetning. Laboratoriemetodernas tillämpbarhet är av

olika skäl tyvärr begränsad till ett för vågbyggnad relativt ringa antal

material. De lerhaltiga materialens naturliga vattenhalt ligger därtill van-

ligen väsentligt högre än den laboratoriemässigt erhållna optimala vatten-

halten, varför detta värde torde vara av mindre intresse för packningsar-

betet i fält. Normalt kan vattnet, som är hårt kapillärt och kolloidalt

bundet, endast till ringa del drivas ut med den under packningsarbetet,

såväl på laboratoriet som i fält tillförda packningsenergin.

3.1.5 Hållfasthetsbestämningar för stenmaterial

I packningsföreskrifterna i några länder, bl.a. Danmark och några provinser

i Canada, har angivits att vissa material, bl.a° grusbärlagermaterial, skall

provas enligt Los Angeles metoden och att det genom provningen erhållna

procenttalet icke får överstiga ett visst värde.

Los Angelesmetoden är av ASTM 196h publicerad i del 10 av ASTM Standards

som dels "Tentative Method of Test for Resistance to Abrasion of Small

Size Coarse Aggregate by use of the Los Angeles Machine" under beteckningen

Cl3l - 6hT dels "Tentative Method of Test for Resistance to Abrasion of

' under be-large Size Coarse Aggregate by use of the Los Angeles Machine'

teCkningen C535 - 6hTü 0131 var 1933-39 publicerad som Tentative Method. Den

antogs 1939 av ASTM som Standard Method och har fram till 196A flera

gånger reviderats. År 196A reviderades den ånyo och återgick till att be-

traktas som Tentative Method. C535 antogs som Tentative Method 196A. Av

AASHO är Los Angeles metoden standardiserad under beteckningen T96-60,

som "Standard.Method of Test for Abrasion of Coarse Aggregate by use of the

Los Angeles Machine"° T96-60 överenSStämmer närmast med ASTM 0131.

I Los Angeles maskinen provas materialens förmåga att motstå nötning och

krossning. Enligt ASTM 0131 och AASHO T96 provas material större än 2,38 mm

och mindre än 38 mm och enligt-ASTM 0535 material större än 19 mm.och mindre

än 76 mm.
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Maskinen består väsentligen av en liggande stålcylinder, som roterar kring

sin horisontalaxel. Cylinderns inre längd 51 cm och inre diameter 71 cm.

Längs cylinderns inre vägg och parallellt med dess horisontalaxel är Hmm-

terad en 8,9 cm.hög stållist. I cylindern placeras förutom materialprovet,

vars mängd bör uppgå till ca 5 kg, även ett antal stålkulor, vars antal,

beroende på vilket förfaringssätt som användes, skall uppgå till minst

6 och högst 12 stycken, totalvikt respektive 2,5 och 5 kg. När cylindern

roterar lyftes materialet och kulorna av listen och faller därefter mot

cylinderns lägsta del° Härvid utsätter kulorna materialet för såväl krossnin-

som nötning samt uppstår även mellan materialkornen en nötning. Cylindern

skall rotera 500 varv med en hastighet av ca 30 till 33 varv per min.

Efter proVningen i maskinen sorteras materialet på en sikt större än 1,68 mm.

Den finare delen skall sedan siktas på 1,68 mm sikten. Det material som

stannar på denna sikt skall sedan tvättas och ugnstorkas vid lOS-llOOC till

konstant vikt.

Differensen mellan provets ursprungliga vikt och slutvikten för provet

skall uttryckas i procent av originalprovets vikt. Detta värde skall redo-

visas som nötningsprocenten för materialet.

En viss uppfattning om stenmaterialets hållfasthet kan även erhållas genom

skrymdensitetsbestämningarna på laboratoriet (instampningsarbetets storlek

skall ungefär motsvara arbetet med de vanligaste packningsmaskinerna) om

materialets kornsammansättning bestämmes såväl före som efter instamp-

ningsförsöken.

I Norge skall enligt normerna stenmaterialets kornform undersökas för be-

stämning av materialets lämplighet till grusbärlager. Kornformen uttryckas

i det s.k. flisighetstalet, som anger materialets halt flata stenar. Fli-

sigheten bestämmes på en viss fraktion av materialet, vanligen 8 - 11,3 mm.

Genom siktning av fraktionen bestämmes kornens näst största dimension,

bredden b, och genom harpning kornens minsta dimension, tjockleken t.

Förhållandet §-= materialets flisighet.

3.2. Fältmetoder

 

För att vid packningen av olika jord- och vägbyggnadsmateriallager erhålla

tillfredsställande garantier för att den för respektive lager erforderliga

stabiliteten uppnås kan i vägbyggnadsnormerna principiellt föreskrivas:
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antigen alt. 1) specificerad packningsmetod d.v.s. att maskinens typ och

vikt, maximala lagertjockleken och eventuellt också antalet överfarter och,

för vibrerande maskiner, hastigheten föreskrives,

eller alt. 2) specificerad packningsmetod och specificerat slutresultat,

det senare uttryckt i skrymdensitet, packningsgrad, luftvolym, CBR- eller

E-modulvårde,

eller alt. 3) Specificerat slutresultat enligt alt° 2) eventuellt i före-

ning med en rekommendation beträffande maskintyp och lagertjocklek.

Föreskrives specificerad packningsmetod måste man genom erfarenhet eller

provvältning äga kånnedom.om den för materialet lämpligaste maskinen,

maskinens djupverkan och den för packningseffekten lämpligaste hastigheten

samt om antingen det erforderliga antalet överfarter eller hur materialet

vid olika densitetstillstånd och vattenhalter beter sig när viss packnings-

maskin arbetar. Metoden kan utgöra ett visst hinder för utvecklingen, enär

byggaren icke stimuleras att uppleta tekniskt effektivare och därför också

mer ekonomiska packningsmetoder.

Föreskrives specificerat slutresultat måste tillgång finnas på laboratorie-

mässigt framställda värden på den skrymdensitet, som materialet med rimligt

packningsarbete och utan att krossas maximalt kan packas till och på den

vattenhalt,som framför allt material med låg permeabilitet bör hålla, för

att föreskriven densitet skall kunna uppnås. Alternativt erfordras känne-

dam om.de olika materialens CBR- eller E-modulvärden vid olika densiteter

och vattenhalter samt om.den på viss nivåi vägkroppen erforderliga pack-

ningsgraden, CBR-värdet eller E-modulen.

Packningen kan kontrolleras enligt flera olika metoder. Föreskrives i väg-

byggnadsnormerna viss packningsmetod enligt alt. 1) kontrolleras packninga-

aüüügmmsJ.utförandeågntffll_imagwmkmuul

av att_föreskriven maskintyp kommer till användning, §§§_nmterialet utlägges

i föreskrivna lagertjocklekar,_att packningsarbetet bedrives tills dess

maskinen icke ger någon nämnvärd spårbildning att, om så föreskrivits,

fullt antal överfarter utföres och att, om maskinen är vibrerande, maski-

nens hastighet svarar mot den föreskrivna. Skall fullgod kontroll kunna

uppnås genom utförandekontroll måste, utöver vad som framhållits i ovan-

stående, åven vattenhaltens inverkan på effekten av viss packningsmaskin

på visst material vara kändgenom.erfarenhet eller genom.provvåltningsförsök.
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Föreskrives i normerna specificerat slutresultat enligt alternativen 2 och

3 kan packningen kontrolleras genom s.k. k v a l i t e t s k o n t r o l 1

eller r e s u 1 t a t k o n t r o l l . Resultatkontrollen kan bedrivas

enligt olika metoder varav, av vad som.framgår av olika länders normer,

skrymdensitetsmetoden och Edmodulmetoden år de vanligasteo Resultatet kan

även kontrolleras genom CBR-försök, dynamiska provningar, provvåltning,

avvägningar, eller genom sondering med slagsond.

3.2.1 Skrymdensitetsmetoder

Av de metoder som.utarbetats för bestämning av den i fält vid packning av

jord uppnådda skrymdensiteten grundar sig flertalet på den av Proctor ut-

vecklade skrymdensitetsmetoden. Enligt denna metod beståmmes skrymdensi-

teten och vattenhalten i fält i korthet så, att i varje kontrollpunkt en

materialmångd om ca 1 - 2 dm3

av ca 10-15 cm, varefter den genom provtagningen uppkomna gr0pens volym

tages ur det packade lagret.till ett djup

måtes. Det i respektive punkt uttagna materialet transporteras i slutet

kärl till fåltlaboratoriet, där det först våges och därefter torkas till

konstant vikto Gropens volym kan mätas med antingen sandkonvolymeter eller

vattenvolymetero Med kånnedom.om grOpens volym och materialets vikt före

och efter torkningen kan materialets torra skrymdensitet och vattenhalt

i kontrollpunkten beräknas.

Den av Proctor utvecklade fåltmetoden kan användas endastunder förutsätt-

ning att materialets halt av korn :> 16 mm icke är hög° Överstiger denna

halt 25 % år metoden icke användbar. För att i fält erhållet skrymdensi-

tetsvårde skall kunna jämföras med det på laboratoriet erhållna Värdet

på materialets maximala skrymdensitet, i Sverige bestämt på material

«.16 mm, måste fåltskrymdensitetsvärdet korrigeras av hänsyn till hal-

ten korn :> 16 mm.när denna halt understiger 25 %. Av samma anledning måste

även korrigeringar utföras när värdet på vattenhalten beräknaso För korri-

geringen användes nedanstående formler:

vs 0 0 "'

1 = v . 100 - V . B
5 2

 

M = 100 . M2 - 2 B
100 - B
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Vid volymmåtningar med sandkonvolymetern, fig. 5, fylles gropen och voly-

meterns nedre kon, vars volym är känd, med torr och ren sand av kornstor-

lek max. 2 mmm, vars skrymdensitet löst utfylld har kalibrerats. Voly-

metern våges såväl före som efter mätningen för bestämning av sandåtgången.

Vid densitetsmätningar med sandkonvolymetern kan gröpens volym.icke mätas

från en känd övre begränsningsyta, varför man måste utgå från att basen

på volymeterns nedre kon vilar på en plan yta. Avsevårde måtfel kan upp-

stå om sanden blir fuktig eller förorenad. Kalibreringar har visat,att

skrymdensiteten hos den löst utfyllda sanden kan förändras mer än 5 %

under en dags arbete på grund av luftfuktigheten, som främst påverkar san-

dens "stridhet". Mätmetoden är också känslig för annan påverkan, såsom av

vibrationer från arbetsmaskiner, som.paekar sanden och ökar dess skrymden-

sitet, av temperaturen mem.

Sandkonvolymetern är icke lämplig när materialet är mycket öppet och når

utskjutande stenar icke kan undvikas i gropens vägg. Sanden kan då icke

tillfredsställande utfylla den volym, som det uttagna materialet repre-

senterar. Är materialet mycket finkornigt och har hög vattenhalt före-

ligger risk för att gröpens volym minskar under mätningen genom.materialens

svållning, att vatten delvis utfyller gröpen eller att apparaten "kryper"

i materialet. För höga skrymdensitetsvården erhålles om detta inträffar.



 

 

Fig. 5. Sandkonvolymeter. Spillbordet (A) användes vid provtagningen.

Sandkonvolymetern (B) består av en behållare för ren och torr sand,

1-2 mm, två koner och en kran. Under mätning vilar volymetern på en

basplatta (C). Mätvolym max ca 2 dm3.

Ett förfarande för volymmätningar med sandkonvolymetern har av ASTM stan-

dardiserats under beteckningen D lSSö-öh som "Standard Method of Test for

Density of Soil in Place by the Sand-Gone Method". Enligt metodbeskrivningen

är mätförfarandet endast tillämpbart i material med korn <: 5,08 mm.

En enklare och sannolikt också mindre tillförlitlig metod för volymmätningar

med sand - den grävda gropen återfylles med sand, som avjämnas i nivå

med ett referensplan, som ersätter den övre begränsningsytan - har av

AASHO standardiserats under beteckningen T lhT-Sh, som "Standard Method

of Test for the Field Determination of Density of Soil In-Place". Volym-

mätningar enligt samma förfarande kan, om materialet är finkornigt, även

utföras med andra material med känd skrymdensitet, exempelvis asfaltlös-

ning, olja eller gips. Under metodbeteckningen Tth-Sh redovisar AASHO

även en metod att bestämma skrymdensiteten för material av vilket kunnat

uttas hela provkroppar. De uttagna proverna sänks,sedan de doppats i

paraffin,i vatten och det undanträngda vattnets vikt eller volym mätes.
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3.2.l.2 Vattenvolymetern

Vattenvolymetern, fig. 6, finns i ett flertal olika utföranden alla arbetan-

de enligt samma princip och alla utrustade med gummimembran. Vanligtvis an-

vändes volymetrar, som medger volymmätningar upp till ca l,5 dm3. Även större

vattenvolymetrar har konstruerats, exempelvis washington Dens-o-meter, som

3medger volymmätning upp til ca lh dm . Vid mätningar med vattenvolymetern

1kan "nollnivån' bestämmas d.v.s. gropens volym kan mätas från en känd Övre

begränsningsyta.

A

    

lill kran,pump och mi: vallenvolymelern placeras pl

graderad vallenbe- I 2; den avjämnade ytan.
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För vattenvolymetern gäller samma begränsningar, som ovan angivits för sand-

konvolymetern. Dessutom kan vid mätningar med vattenvolymetern i täta mate-

rial bl.a. luftblåsor bildas mellan gummimembranet och gropens vägg. För

höga skrymdensitetsvärden erhålles härigenom.

Vid mätningar med vattenvolymetern i finkorniga vattenkänsliga material, som

har hög vattenhalt, kan gummimembranets tryck på gropens väggar förorsaka

en ökning av gropens volym, med för låga skrymdensitetsvärden som resultat.

Det kan även förekomma att material av volymeterns egenvikt sammanpressas

under mätningen så, att för liten gropvolym mäts. Mätningarna ger då för

höga värden. Vattenvolymetermetoden är snabbare och mindre känslig för yttre

störningar än sandkonmetoden. Delade meningar råder om vilken av de två me-

toderna, som är tillförlitligast.

ASTM har standardiserat ett förfarande för mätningar med vattenvolymeter

under beteckningen D 2167-66 som "Standard Method of Test for Density of

Soil in Place by the Rubber-Balloon Method".

3.2.1.3 Cylindervolymetern

När skrymdensitetsmätningar i fält utföres i finkorniga material, såsom

fastare leror, mdäla, mo och sand, kan densiteten bestämmas med cylinder-

volymeter, fig. 7. Den erforderliga volymen material uttas genom att voly-

metern, som består av en i båda ändarna öppen metallcylinder, vars vikt

och volym är känd, helt tryckes in i det lager, som skall undersökas, var-

efter den framgräves. När provet avjämnats i nivå med cylinderns båda än-

dar, varav den ena är slipad till en egg, väges cylindern för bestämning

av materialets våta skrymdensitet. Materialet torkas sedan till konstant

vikt, så att torra skrymdensiteten och vattenhalten kan beräknas.
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När cylindern trycks eller slås in i jordlagret kan, på grund av den mellan

materialet och cylinderväggen uppkomna friktionen, materialet, när det är

löst lagrat, utsättas för en betydande packning. Därutöver kan, om icke stor

försiktighet iakttages, materialet i den framgrävda cylindern packas,när

provet avjämnas i nivå med cylinderns ändar. Är lagret hårt packat kan arbet-

et med volymetern förorsaka en uppluckring av materialet i cylindern. Icke

försumbara mätfel kan uppstå i båda fallen. Har cylinderväggen på grund av

rostning blivit ojämn kan mätfelet bli betydande.

3.2.2 Radiometriska metoder

 

För att erhålla en både noggrannare och snabbare mätmetod, det senare önsk-

värt på grund av att byggnadstakten genom jorarbetenas mekanisering och ratio-

nalisering ökat så mycket, att det med konventionella metoder är svårt att

hinna utföra ett effektivt kontrollarbete, har man inom vägbyggnadstekniken

på många håll börjat tillämpa radiometriska metoder för bestämning av skrym-

densiteten och vattenhalten hos jord- och vägbyggnadsmaterial.

Apparatur av ett flertal olika konstruktioner och fabrikat marknadsföres nu-

mera, varmed skrymdensitets- och vattenhaltsbestämningar kan utföras anting-

en enligt ytåterspridningsmetoden (A) eller enligt cirkuläråterspridnings-

metoden (sondmetoden) (B) eller enligt en modifierad form av metoderna A och

B, fig. 8. I vissa fall utgör skrymdensitets- och vattenhaltsmätarna skilda

apparater, i andra fall är de sammanbyggda i en och samma apparat.
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ning enligt radiometriska metoder av densiteten och vattenhalten

på olika nivåer i en vägs överbyggnad, underbyggnad och under-

grund.



ho.

Densitetsmätarna är vanligen utrustade med en radioaktiv strålkälla, som

 

under sitt sönderfall från kärnan utsänder gammastrålning. Denna strålning

absorberas till viss del av det inom.strålningsområdet befintliga jordmate-

rialet. Absorptionsgraden beror på jordmaterialets atomtäthet och antalet

elektroner hos materialets atomer. För bestämning av absorptionsgraden

måtes den återspridda av materialet icke absorberade gammastrålningens in-

tensitet med en i mätaren monterad.detektor, sak. Geiger-Müller rör. Med

densitetsmåtarna erhålles värdet påskrymdensiteten för det våta.materialet.

Vid mätningar med skrymdensitetsmätare arbetande enligt ytåterspridnings-

metoden - den mätningSprincip som.utförandemässigt bäst lämpar sig för den

rutinmässiga kontrollen av packningsarbetet - beror den återspridda strål-

ningens intensitet även på ytans beskaffenhet hos mätobjektet och på infalls-

och uppfångningsvinklarnas storlek. Som.en kompromiss mellan de två ofören-

liga egenskaperna hos mätapparaturen, stor djupverkan och låg vikt, har det

horisontella avståndet mellan strålningskällan och detektorn hos de mark- I

nadsförda mätarna valts till ca 30 om. Det verksamma djupet för den åter-

spridda strålningen uppgår för dessa mätare, med någon variation beroende

på materialets densitet, till ca 10 cm. En faktor, som.har stor inverkan

på mätresultatet, är yteffekten. Enär strålningsintensiteten, som avtar

exponentiellt med avståndet från mätaren, och därmed.mätnoggrannheten är

störst inom jordlagrets översta skikt, härrör ca 80 % av den av detektorn

uppfångade strålningen från detta ca 3-5 cm.tjocka ytskikt. Vid packningen

arbetet uppnår, beroende på packningsmaskinens arbetssätt, detta skikt

ofta en annan densitet än lagret i övrigt, men det får likväl en bestäme

mande och missvisande effekt på mätresultatet. Stor försiktighet måste

därför iakttagas vid'bedömningen av mätresultatet.

Vattenhaltsmåtarna är vanligen utrustade med ett neutronutsändande prepa-

 

rat, exempelvis radiumeberyllium, där alfastrålningen från radiumprepara-

tet genom reaktion i beryllium ger snabba neutroner. När de snabba neutro-

nerna kolliderar med materialets väteatomer, som i jord framförallt före-

kommer som.beståndsdel i vattnet, förlorar de i energi och övergår till

långsamma s.k. termiska neutroner. De med bortrifluoridgas fyllda propor-

tionaldetektorerna, som mätaren. är utrustad med, är endast känsliga för

långsamma neutroner. Antalet långsamma neutroner är pr0portionellt mot

det inom mätområdet förekommande antalet väteatomer.
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LikSOm.för densitetsmätaren uppgår det verksamma djupet för den enligt

ytåterspridningsmetoden arbetande vattenhaltsmätaren till ca 10 cm.och de

olika delarnas av mätvolymen inverkan på mätresultatet beror på delarnas

avstånd från mätaren, d.v.s. strålningsintensiteten avtar även vid dessa

mätningar expontiellt med avståndet.

Med vattenhaltsmätaren mätes materialets hela vattenmängd, alltså även det

kemiskt bundna vattnet. Enärvissa material kan innehålla betydande halt

bundet vatten » vatten som icke avgives vid vanlig ugnstorkning till 10500 -

erhålles för sådana material för dessa mätningar för höga vattenhalter. Även

förekomsten av väteatomer i exempelvis organiska ämnen i materialet kan

förorsaka, att för höga värden erhålles. Enär vägbyggnadsmaterial aV'

tekniska skäl vid utläggningen skall vara befriade från sådana ämnen, torde

denna felkälla dock vara av mindre betydelse.

Principen och förfarandet vid mätningar med den enligt cirkuläråtersprid-

ningsmetoden (sondmetoden) arbetande utrustningen överensstämmer i stort

med förfarandet vid mätningar med ytmätarna. De stavliknande sonderna kan

nedföras till stora djup i de i materialet anbringade foderrören. Sonderna

har ungefär samma verkningsradie som.ytmätarna. Cirkulåråterspridningsme-

toden kan principiellt, på grund av bättre symmetri för den återspridda

strålningen, ge högre noggrannhet än ytåterspridningsmetoden.

Cirkuläråterspridningsmetoden har vissa nackdelar. För det första är även

med denna metod ca 80 % av strålningsintensiteten begränsad till området

närmast (3 - 5 cm) foderröret - d.vos. den volym.som.blir mest störd an-

tingen när röret genom slag drives in i materialet eller när borrhål upp-

tages för röret. För det andra är det mycket svårt att montera rören i

vissa material. Vilken inverkan dels de i mätzonen åstadkomna störningarna,

dels rörens värmeledande egenskaper med därav följande vattentransporter

inom området för sondernas aktivitet, dels rörens rostning, som inverkar

på röretsabsorption, har på mätresultatet, är ännu icke tillfredsställan-

de utredd.

För bestämning av såväl den återspridda gammastrålningens intensitet som

antalet impulser av långsamma neutroner ingår i utrustningen en med fjäder-

ur eller elektriskt ur försedd impulsräknare° De av råknaren under viss tid,

vanligen 2-5 min, mottagna och registrerade impulserna kan genom relations-

kurvor överföras till dels våt skrymdensitet dels vattenhalt. Även annan
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strålning än den som.emitterar från preparatet, exempelvis den kosmiSka

strålningen och strålningen från vissa i jorden förekommande radioaktiva

element, kan inverka på mätresultatet° Mätnoggrannheten ökas med mät-

tiden.

I vissa jordmaterial kan det förekomma tunga element, som, genom att de

inverkar på den totala absorptionen, ger en i förhållande till de övriga

elementen relativt mindre spridning av gammastrålningen. Mätresultatet kan

även påverkas av väte i andra ämnen än vatten, På grund härav och av dels

att intensiteten hos strålningskällan minskar med tiden i relation till

halveringstiden för preparatet dels att-åldringsförändringar nedsätterr

känsligheten hos detektorerna och övrig elektronisk utrustning, måste ut- .

rustningen ofta kontrolleras genom.mätningar i material av känd skrymden-

sitet respektive med känd vattenhalt. Denna åtgärd är dessutom angelägen

på grund av att strålningsintensiteten mera kortvarigt växlar på grund

av preparatets slumpmässiga sönderfall, vilket innebär, att det av räk-

naren registrerade antalet impulser icke är konstant i tiden utan varie-

rar kring ett medelvärde. För kalibreringen måste standardprov framställas,

som.är tillräckligt homogena, beständiga och okänsliga för temperatur och

fukt. För den dagliga rutinkontroll, som.utföres för kontroll av föränd-

ringarna i såväl preparatets sönderfall som.mätarens känslighet, kan det

vara tillfredsställande med den kalibrering, som.kan utföras i de fall

apparaturen har en i skyddshöljet inbyggd likareo

Delade meningar råder om samma kalibreringskurva kan användas för mät-

ningar i jordmaterial av olika ursprung och sammansättning. Variationen

i våra jordarters sammansättning talar för önskvärdheten av att utrust-

ningen kalibreras för den materialtyp, som.mätningar skall utföras på.

Detta kan vid vägbyggnadsarbeten bereda betydande svårigheter eftersom

Objekten, till skillnad från Objekten vid jorddammsarbeten, ofta har stor

utsträckning, med därav följande större variationer i jordmaterialens

sammansättning.

För att till ett ndnimum.nedbringa riskerna för att personalen utsättas för

extern bestrålning, som kan förorsaka skador av främst genetisk men även av

somatisk natur, är de radioaktiva preparaten, när apparaturen förflyttas

mellan mätpunkterna, indragna i blyskydd för reducering av primärstrål-

ningen° De olika enheterna blir härigenom.relativt tunga, 15-20 kg. Vid

längre transporter skall mätarna förvaras i särskilda lådor som.märkts

med internationellt antagna varningsskyltar.
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För arbete med radioaktiv utrustning erfordras madicinalstyrelsens till-

stånd. Radiofysiska institutionen vid Karolinska sjukhuset i Stockholm

utarbetar förhållningsregler samt föreskriver vilken strålningsdos perso-

nalen får mottaga per vecka, vanligtvis den dos, som vid radiologiskt ar-

bete tillåtes andre man, d v.s. 30 mr (milliröntgen).

Största fördelen med den radiometriska metoden vid packningskontroll är,

att metoden är relativt snabb, Liksom för de konventionella.metoderna

begränsas metodens värde emellertid av,att någon för rutinkontrollen lämplig

laboratoriemetod för bestämning av såväl de mycket finkorniga som av de

stenhaltiga grus- och moränmaterialens maximala skrymdensitet, ännu ej fin-

nes att tillgå° En väsentlig nackdel är även behovet av ofta återkommande

kalibrering av utrustningen samt i anslutning härtill behovet av framställ-

ning av homogena och beständiga kalibreringsblock° Även strålningsrisken,

vilken framtvingat förhållningsregler, som.förorsakar vissa pröblem.med

utrustningens handhavande, transport och förvaring, begränsar idag, åt-

minstone för viss radioaktiv utrustning, utrustningens rationella utnytt-

jande° Enär utvecklingen på apparatområdet går snabbt, bl.a. har försök

gjorts med övergång till mindre farliga preparat, är det sannolikt att

strålningsriskerna kan minskas till en obetydlighet.

Det bör framhållas, att oberoende av vilken mätmetod, som användes för

skrymdensitetsmätningar i fält, konventionell eller radiometrisk, så_

måste vid resultatkontroll, när viss packningsgrad föreskrivits, fält-

skrymdensiteten jämföras med ett på laboratoriet bestämt värde på maxi-

mala skrymdensiteten för ett av likvärdigt material instampat eller

 

vibrerat prov. Detta förhållande är av avgörande betydelseför all på

packningsgrad grundad packningskontroll.

3.2.3 Fält CBR-metoden (Field In-Place CBR Tests)

 

Corps of Engineers i USA utvecklade under l9hO-talet samtidigt med "Labora-

tory CBR Test" en fältmetod för bestämning av olika jordlagers bärighet

och stabilitet. Metoden har på förslag av kåren av ASTM år 1958 publice-

rats i Procedures for Testing Soils under den då för såväl laboratorie-

som.fältmetoden gemensamma metodbeteckningen "Suggested.Method of Test

for Moisture-Density Relationships and California Bearing Ratio of Soils"

som."Field In-Place Tests". Laboratoriemetoden har såsom förut nämnts

standardiserats av ASTM år 1967 medan fältmetoden av organisationen

ännu icke givits någon officiell status.
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Enligt metodbeskrivningen skall CBR-bestämningarna i fält utföras med en

utrustning av i huvudsak samma slag, som.användes för laboratoriebestäm-

ningar. Belastningskolven är fäst vid en kalibrerad mätring, vars samman-

tryckning mäts för bestämning av lastens storlek. Ringen är monterad vid

kolven på en domkraft, som hänger i en låsbar kulled. Kulleden förenar dom-

kraften med_en rektangulär platta, sam anbringas mot ramen på bekändan av

en lastbil, en väghyvel eller liknande för erhållande av nödvändigt mothåll.

Till utrustningen hör även en referensbalk med mätanordning för bestämning

av belastningskolvens sjunkning i materialet samt en h,5h kg tung stålplatta,

2h,h cm i diameter, i vars mitt ett hål med 5,16 cm diameter upptagits för

belastningskolven. Vid CBR-provningar kan med plattan och specialvikter på

denna åstadkommas ett medeltryck på materialytan omkring belastningskolven,

som.nära.motsvarar det tryck materialet kommer att utsättas för när övriga

lager utlagts. CBR-bestämningarna i fält utföres i övrigt enligt ASTM på

samma sätt som laboratoriebestämningarna.

Fältmetoden kan enligt ASTM användas när något av nedanstående tre till-

stånd råder:

a) när skrymdensiteten och vattenhalten är sådan att måttningsgraden blir

80 % eller större,

b) när materialet är grovkornigt, så att det icke ur bärighetssynpunkt

påverkas av förändringar i vattenhalten,

c) när materialet legat på platsen under flera år, så att viss stabili-

tet råder i dess fuktighetstillstånd, ett tillstånd, som materialet

approximativt kan antagas ha uppnått först efter ca tre år.

Bit CBR-prov bör i varje prOVpunkt omfatta tre bestämningar nära varandra

och en densitetsbestämning ca 10-15 cm.från närmaste penetration. Om be-

stämningarna icke ger vården av ungefär samma storlek skall ytterligare

tre bestämningar utföras på sammaförsöksplats. En tillfredsställande

överensstämmelse får anses ha uppnåtts när skillnaden mellan värdena är

S 3 för vården under 10,§- 5 för vården mellan 10 och 30 och < 10

för vården mellan 30 och 60. CBR-värden under 20 avrundas till närmaste

heltal och värden över 20 till närmaste fem? eller tiotal.

Packningen, d.v.s° stabiliteten och bärigheten hos olika lager kontrolle-

ras i viss utsträckning med metod "Field In-Place CBR Testa" i b1.a° några

stater i USA, i Danmark och i Norge.
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3.2.h Eamodulbestämningar genom.plattbelastningsförsök i full skala.

Plattbelastningsförsök har sedan länge utförts för bestämning av bärigheten

och stabiliteten hos olika lager och kombinationer av lager i en väg eller

flygfältsrullbana. Genom att tillämpa elasticitetslärans formler på de vid

belastningsförsöken uppmätta deformationerna kan bärigheten hos lagren, var

för sig eller samverkande, beräknas och uttryckas i koefficienter s.k. E-

moduler. Beräkningsmetoderna grundar sig på de av fransmannen Boussinesq

år 1885 framlagda formlerna för spänningar och deformationer i ett elas-

tiskt, homogent underlag, som på ytan utsätts för en punktlast.

År 1957 antog och standardiserade A 8 T M bl.a. den metod för plattbe-

lastningsförsök, som under metodbeteckningen D ll95-6h, efter revidering

l96h, senast publicerats i ASTM Standards av år 1967, del 11, som "Stan-

dard Method for Repetitive Static Plate Load Tests of Soils and Flexible

Pavement Components, for Use in Evaluation and Design of Airport and

Highway Pavements". Metodbeskrivningen omfattar ett förfarande för utfö-

rande av upprepade statiska plattbelastningsförsök på dels undergrunden,l

i dess naturliga eller packade tillstånd, dels underbyggnadens och över-

byggnadens olika lager. Metoden har utvecklats dels för framtagning av

vissa av de data, som erfordras för dimensioneringsberäkningarna vid

konstruktionen av betong- eller asfaltbelagda vägar dels för kontroll av

om.vägens olika lager uppnått föreskriven E-modul, d.v.s. bärighet. Enär

de vid plattbelastningsförsöken uppmätta deformationerna även ger upplys-

ning om de plastiska formförändringarna i materialet, kan metoden även

användas för kontroll av, om.materialen genom packningen uppnått tille

räcklig stabilitet.

Den vid plattbelastningsförsöken använda utrustningen (fig. 9) kan, med

undantag för stämpeln, i princip ha samma utförande som den, som användes

vid CBR-försöken° För att vid E-modulbestämningarna kunna uppnå önskad

djupverkan har vid plattbelastningsförsöken, som normalt utföres vid väsent-

ligt lägre medeltryck på belastningsytan än vid CBR-försöken, belastnings-

kolven och de kring kolven arrangerade vikterna ersatts med cirkulära böj-

ningsstyva stålstämplar, som har väsentligt större belastningsarea än CBR-

kolven.

På olika håll har metodbeskrivningar utarbetats, ibland mycket detaljerade

sådana, över hur plattbelastningsförsöken skall utföras, anvisningar som i

väsentliga avseendenär varandra olika.



Fig. 9. Enkel utrustning för E-

modulbestämningar genom plattbe-

lastningsförsök till maximalt ca

5 - 8 ton. Utrustningen anbringas

mot ramen på en lastbil, väghyvel

eller liknande. A = Oljepump,

B = oljedomkraft, C = manometer

för bestämning av oljetrycket,

d.v.s. lastens storlek på stämpeln-

 

D = belastningsstämpel, E = re-

ferensbalk, F = indikatorklockor

eller annan mätanordning.

Enligt ASTMzs metodbeskrivning skall, beroende på materialtypen, stäm-

pelns diameter vara minst l5 cm och högst 76 cm. Trots att den ameri-

kanska sammanslutningen standardiserat en på plattbelastningsförsök

grundad metod synes varken denna eller något annat på belastningsförsök

grundat kontrollförfarande har föreskrivits i någon av staternas i USA

packningsnormer. Vid de stora provvägs- och körförsöken nära Ottawa i

USA, the AASHO Road Test, utfördes emellertid samtidigt med CBR-bestäm-

ningarna även plattbelastningsförsök för kontroll av stabiliteten och

bärigheten hos en del av de utförda lagren. Fyra stålstämplar, 30, hö,

öl och 76 cm i diameter, användes härvid. Utrustningen medgav belast-

ningar till maximalt 5,5 ton. På underbyggnaden belastades 76 cm plattan

med maximalt h,8 ton. Vid varje försök utsattes stämpeln för en förbe-

lastning och fyra upprepade på- och avlastningar. Två k-värden, uttryckta

i kg/cm3, redovisades för varje försök, dels k -värdet (elastic k-value),
E

som anger förhållandet mellan medelvärdena för det vid respektive försök

vid maximal last uppnådda medeltrycket ( C?) och den elastiska defor-o

mationen, dels kG-värdet (gross k-value), som anger förhållandet mellan

medelvärdena för det vid den största lasten uppnådda medeltrycket och den

vid samma last uppmätta totala deformationen. k-värdet, som är omvänt pro-

portionellt mot belastningsytans radie, utgör ett av amerikanaren Wester-

gaard utvecklat uttryck för resultatet av ett belastningsförsök.
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I S c h w e i 2 och Ö 8 t e r r i k e, vars normer föreskriver E-

-moduler såväl för underbyggnaden som för överbyggnadens lager, har standar- .

diserats stämplar med diametern 16 (200 om?) och 30 cm.(700 omg). Enligt

normerna kan belastningsmetoden även användas-för kontroll av packningen

hos de olika lagren, under förutsättning att dessa icke stabiliserats med

bitumen eller cement° När försöken utföres på undergrunden, underbyggnaden

eller förstärkningslagret kan endera av stämplarna användas, dock skall

plattans diameter vara 3 - 5 gånger större än de största kornen i lag-

rets ytskikt. Vid försök på färdigställd men ännu icke belagd väg,skall

den större stämpeln användas. Enligt det standardiserade förfarandet på-

lägges lasten på stämpeln från ett initialtryck om.0,5 kg/cm?, på under»

grunden och underbyggnaden i laststeg om 0,5 kg/cm? till maximalt 2,5

kg/cmg, på förstärkningslagret i steg om.l kg/cm? till maximalt h,5 kg/cm?

och på bärlagret i steg om.l kg/cm? till maximalt 5,5 kg/cmg. Nytt last-

steg skall tagas så snart deformationen efter tre minuters belastning på

kdhesions- och två minuters belastning på friktionsmaterial understiger

0,05 mm. Varje bestämning omfattar två upprepade på- och avlastningar.

De i normerna föreskrivna ME-modulerna'beräknas med ledning av deforma-

tionerna inom följande belastningsområden,

a) för undergrunden och underbyggnaden, 0,5 - 1,5 kg/cm?

b) för förstärkningslagret, 1,5 - 2,5 kg/cm2,

c) för bärlagret, 2,5 m 3,5 kg/cm?.

ME-vårdet beräknas med ledning av kurvan från första belastningen enligt

formeln,

= ,42 . 2
ME fo . AS .Dikg/cm

där f0 = formfaktor för spänningsfördelningen för cirkulära stämplar = 1,

p = medeltryck på belastningsytan, kg/cm?,

rdp = differensen i medeltryck mellan två laststeg,

Ås = differensen i deformation i cm vid ändring av medeltrycket enligt Ap

D = stämpelns diameter, cm. 7

MEavärdet kanockså beräknas med ledning av vid andra'belastningen eller

efter flera upprepade på- och avlastningar uppmätta deformationer. Bestäm-

ningarna får icke utföras på genom regn tillfälligt uppblötta eller genom

uttorkning stabiliserade ytlager utanbör utföras vid den för packningen
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lämpligaste vattenhalten. I varje belastningspunkt skall lagret under

stämpeln, till ett djup av ca 1,5 gånger stämpelns diameter, undersökas

i avseende på sin homogenitet.

I de t y s k a' n o r m.e r n a, vari föreskrives Edmodulvärden för så-

väl undergrunden som.för underbyggnadens och överbyggnadens olika lager,

är stämplar med diametern 30 och 60 cm föreskrivna. Den större stämpeln

skall användas när materialet är starkt uppblandat med korn => 150 mm och

när försök utföres på eftergivligtkohesionsmaterial. I det senare fallet

kan vid arbete med den mindre stämpeln materialets sidoeftergivlighet in-

verka menligt på försöksresultatet.

Enligt den tyska metodbeskrivningen skall belastningen från en initiallast

påföras stämpeln i steg om ca 1/6 av den vid försökets början planerade

makimala lasten. Det vid varje laststeg uppnådda medeltrycket hålles kons-

tant tills stämpelns sjunkning avstannat. När försök utföres på kohesions-

jordar ökas lasten så snart stämpelns sjunkning understiger 0,02 mm per

min. Stämpeln avlastas i fyra steg. Den maximala lasten skall, när försö-

ket utföres på vägytan, vara lika med det tillåtna hjultrycket. När för-

söket utföres på vägkrOppens övriga lager minskas lasten, så att den ger

det medeltryck, som.hjultrycket, genom de mellanliggande lagrens tryckför-

delande verkan, kommer att åstadkomma på den nivå försöket utföres. I varje

försökspunkt utföres två upprepade på- och avlastningar. E-modulvärdet be-

räknas för båda belastningarna enligt formeln.

E = 1,5 . a.. (i
0

 

S

?5= 1-' *J
T H konstant för cirkulär belastningsyta,

' cirkulära stämpelns radie, cm,E3
0 2

(D
u

u medeltrycket på belastningsytan, kg/cm?,

m ll ståmpelns sjunkning, cm,

tii
l ll elasticitetsmodul, kg/cmg.

Det vid andra belastningen erhållna E-modulvärdet, E2-värdet, utgör lagrets

E-modul. Enligt normerna får förhållandet mellan E-modulvärdet av andra be-

lastningen och E-modulvårdet av första belastningen, E2:El, icke vara större

än 2,2. Detta krav gäller icke när E-värdet redan vid första belastningen
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uppnått 60 % av börvärdet för andra belastningen eller när försöket ut-

föres på bergfyllning. Ger E2:El ett större kvottal än 2,2, betyder det,

att materialet vid första belastningen genom omlagring kunnat öka sin sta-

bilitet så mysket, att det utan större deformation förmått uppta samma

medeltryck vid andra'belastningen d.v.s. att lagret genom.packningen icke

uppnått den för den först pålagda lasten erforderliga stabiliteten.

Enligt de f i n s k a och n o r s k a bestämmelserna, vari föreskrives

E-moduler för förstärknings- och bärlagren, skall plattbelastningsförsö-

ken utföras med en 30 cm.stämpel. Såväl de finska som.norska metoderna för

E-modulbestämningar i fält torde i väsentliga avseenden vara grundade på

den tyska metoden. Den finska metodbeskrivningen (enligt Mala) föreskriver,

.att lasten skall påläggas i steg om.l ton till maximalt 8 ton. I undantags-

fall får den maximala lasten minskas till 7 ton vid försök på bärlagret och

till h ton vid försök på förstärkningslagrets yta. När under ett försök

stämpelns sjunkningshastighet vid en viss last blivit mindre än 0,1 mm

per min skall den totala deformationen mätas. Mätningen upprepas när efter

varje laststeg sjunkningen avstannat. När den maximala lasten uppnåtts,

skall stämpeln långsamt avlastas, varefter, när stämpelns återgående rö-

relse avstannat, materialets permanenta deformation mätes. I varje för-

sökspunkt skall två på-och avlastningar utföras. Det av andra belast-

ningen erhållna E-modulvärdet, E -värdet, utgör lagrets E-modul. Värde-

na'beräknas enligt samma formel :om.angivits i de tyska normerna. För pack-

ningskontrollen anges ett kvottal för EâzEl, som.icke får överskridas

om packningen skall kunna godkännas. Efter varje försök skall materialets

homogenitet i belastningspunkten undersökas till ett djup motsvarande

1.5 gånger stämpelns diameter.

I S v e r i g e har packningskontroll genom plattbelastningsförsök ut-

förts i mycket ringa utsträckning. Vid försöken användes stålplattor med

diameter varierande mellan 28 och 80 cm. E-modulen beräknas med ledning av

den elastiska deformationen.

För att de genom E-modulbestämningarna erhållna värdena skall kunna utgöra

underlag för en rätt bedömning av om.det med visst medeltryck med stämpel

nav viss storlek statiskt belastade lagret genom packningen uppnått en er-

forderlig stabilitet, är det nödvändigt, att sådana parametrar som korn-

sammansättning, vattenhalt och temperatur, vilka påtagligt inverkar på

mätresultatet, även beaktas.
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Om det vid packningskontroll genom statiska eller pulserande plattbelast-

ningsförsök och Emmodulbestämningar eller genom.dynamiska undersöknings-

metoder med säkerhet skall kunna påvisas, att ett material uppnått den för

lagret erforderliga stabiliteten är det, av bl.a. i ovanstående framförda

skäl, nödvändigt antingen att bestämningarna utföres när materialet håller

den vattenhalt, som på lagrets nivå i vägkroppen kan antagas bli den ogynn-

sammaste eller att det är känt hur mycket mindre respektive större formför-

ändringarna eller vågutbredningshastigheten blir när materialet håller läg-

re respektive högre vattenhalt. Utföres bestämningarna vid andra vattenhål-

ter än den för lagret sannolikt ogynnsammaste måste för rätt bedömning även

skrymdensiteten i försökspunkten vara känd. Detta ställer sig svårt enär

metoden för stabilitetsbestämningarna ofta valts därför att materialet

har en för skrymdensitetsmetoden olämplig kornsammansättning. En kontroll,

som.kräver ett så omfattande undersökningsförfarande blir dessutom mycket

tidsödande.

Ett jordmaterial, som.har så hög stenhalt,att stenarna bilda ett stenske-

lett, kan, när vattenhalten är lägre än den Optimala, vid skrymdensiteter

lägre än den maximala på grund av stor inre friktion uppvisa god stabili-

tet vid statisk belastning och erhålla högt E-modulvärde. Utsättes ett på

samma sätt uppbyggt material vid samma vattenhalt för vibrerande och pul-

serande belastning, exempelvis av trafiken, kan, om materialet ligger

högt i överbyggnaden, kornskelettet nedbrytas° Härigenom kan på grundav

den genom.kornomlagringen lokalt inträffade volymminskningen, ojämnheter

uppstå i vägytan.

Om ni ett till otillräcklig skrymdensitet packat lager, som vid lägre vat-

tenhalter än den Optimala på grund av bl.ao stor inre friktion äger god

stabilitet, införes vatten, ger även enbart statiska belastningar, till

följd av minskningen i de adhesiva krafterna och den genom vattnets smör-

jande effekt nedsatta friktionen mellan kornen, större, hos vissa material

väsentligt större, såväl plastiska som elastiska formföråndringar än förut.

Beräknas E-modulen av den totala deformationen kan modulens minskning bli

betydande, beräknas den av enbart den elastiska blir minskningen väsent-

ligt mindre. De i diagrammet i fig. h inlagda E-mndulkurvorna - modulerna

beräknade med ledning av enbart de elastiska deformationerna - åskådlig-

gör hur ett materials E-modul kan variera med densiteten och vattenhalten.



51.

Även temperaturen inverkar på resultatet av packningen och belastningsför-

söken på grund av att vattnets viskositet ändras med temperaturen. En temp

peraturstigning kan, enligt uppgifter i litteraturen, förorsaka en volymp'

ökning av vatten-luftsystemet i materialet. Denna volymökning förorsakar,

om.porvolymen icke kan växa, en tryckökning i porerna. Tryckökningen, som

växer med avtagande luftinnehåll i porerna, förorsakar en minskning av

kapillärsPänningen i porvattnet och därmed även en mdnskning av kohesionen,

vilket resulterar i lägre stabilitet hos materialet. Enligt amerikanska er-

farenheter bör högst 80 % av porvolymen i ett packat grusbärlager vara vat-

tenfyllt, vilket normalt svarar mot en minsta luftvolym av ca 3-h % i %

av totalvolymen.

Utsättes referensbalken för omväxlande stark och svag solbestrålning kan

på grund av temperaturspänningar rörelser uppkomna i balken, som resulte-

rar i icke försumbara mätfel.

De statiska plattbelastningsförsöken har av SVI under senare år komplette-

rats med försök med utrustning med vilken stämpeln kan utsättas för s.k.

pulserande belastningar till stort antal. Denna belastningsmetod är när-

mast avsedd för utmattningsförsök och lämpar sig ej för den rutinmässiga

packningskontrollen.

3.2.5 Dynamiska undersökningsmetoder

Enär metoden med statiska plattbelastningsförsök icke anses ge fullgod in-

formation om.vilken stabilitet ett med visst arbete vid viss vattenhalt

packat material äger, har under många är både i utlandet och i Sverige på-

gått ett såväl teoretiskt som.praktiskt arbete för utveckling av dynamiska

metoder för undersökning av en vägs eller delar av en vägs bärighet.

Vid SVI pågår försök vid vilka studeras egenskaperna och utbredningshastig-

heten för i olika materiallager och överbyggnader med vibratorer framkal-

lade vågrörelser. Avsiktenär att finna ett klart och entydigt samband

mellan bl.a. vågrörelsens utbredningshastighet i olika material vid olika

frekvenser och samma materials mekaniska egenskaper, densitet och lager-

tjocklek. På grund av att antalet inverkande faktorer är många har vågrörel-

serna ett mycket sammansatt förlOpp, vilket gör att mätresultaten är svår-

tolkade. Ett så entydigt samband att metoden kan tillämpas för mer rutinbe-

tonad mätverksamhet har därför ännu ej kunnat upptäckas.
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L. Forssblad har startat utvécklingen av en undersökningsmetod, fallvikts*

metoden, som utgör en variant av nnâra dynamiska unåersökningsmetoder /6/.i

Med fällviktsmetoden mätas renardationnn för en vikt av känd massa och

kända dimensioner, søm.fnån en viss nöjd fritt får falla på markytan9

fig. 10. Fallviktens retardation viâ atöten mat materialet mätá med en

accelerationsmätare. Retardatianens starlek har visat sig vara en funkticn

aNNtherialetspmnkningsgrná och skrymäensitet. Arbetet meâ metodens viánrnm

utveckling pågår för närvarande vid statens geotekniska institut. För att

mätresultatet skall kunna talkas synes det dock vara nödvändigt,att för

varje material framtaga retardationskurvor, som anger sambandet kornsnmmnnw

sättning, densitet, vattenhalt och retardation.

\ :adiwâ i Pig. 10. Principen för áy»

7; 3 _ manisk undersökning enligt

V%%@äwüwb \ 5 å ä fallviktsmetoden.

 

I Frankrike har M. Bretonniereä E, Dessâ øch A. Morin konstruerat en nypa-

rat för bentåmning av vägytans áeformntion nnåer dynamisk belastning, vara

vid även effekten av joråmnterialenn packning kan studeras. A. Bohm vid

Danmarks tekniska högskola har påbörjat försök meá en liknande utrustningâ

som.består av en vikt Gm 153 kg, som fritt får falla ho cm.på 3 samverkanåê

fjädrar och stötdämpare. Kraften som deformerar fjädrarna 2,2 cm, verkar

på en på vägen vilanâe cirkulär stämnel, 30 eller hs cm.i diameter. Kraften

náxs med straingages. Defarmntionen mäts i den âanska versionen med en

vibrograf.

3.2.6 Provvältning

Packningen kan kantrolleras genom provvältning varmed otillräckligt packaån

eller av annan anledning ostabila områden knn upptäckas. Vältningen allan

provbelastningen kan utföras med tung gnmmihjulsvält eller annan lämplig

vågbyggnadsmnskin. Den här omfatta âet packade lagrats hela yta. Kontrøll

genam provvältning förutsätter en kontinuerlig Observation av om någon

nämnvärd omlagring inträffar i lagrets ytskikt.
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0m, när packningsarbetetavslutats:med viss maskin,provvältning med annan

Vält, exempelViS gummihÅUlSVälta ger till resultat att densiteten ökar genom

kornens omlagring; kan det synas rimligt påstå, att även paCkningsárbetet

borde utförts med denna maskin eller i kombination med denna maskin.

Det förhållandet kan även råda, att den maskin som utför packningsarbetet

ger god packning på djupet men lämnar ett relativt sett sämre packat ytlager,

somkmellertid erhåller god eller nöjaktig stabilitet när nästa lager packas

med samma maskin. Resultatet av en provvältning ger i detta fall anledning

till-att felaktigt anta, att packningen är otillfredsställande.

Vid provvältning kan även risk föreligga för, att den i ytan på ett för

ändamålet rätt sammansatt material observerade emlagringen icke uppkommit på

grund av ökad packning, utan till följd av att de i det färdigställda lag-

ret tillåtna spänningarna överskridits. Det kan också bero på att, om den

kontrollerade underbyggnadens eller det kontrollerade förstärkningslagrets

tjocklek är måttlig, det underliggande lagrets, vars bärighet normalt är

lägre, skadats.

Provvältning med tung gummihjulsvält torde bäst lämpa sig för kontroll av

färdigställd relativt tjock underbyggnad.

3.2.7 Avvägning

Förloppet vid packning av ett jordmaterial kan även följas genam noggrann

avvägning av överytan i ett flertal punkter efter varje överfart med pack-

ningsmaskinen. Härigenom.kan bestämmas vid vilken överfart maximal effekt

uppnåtts med viss packningsmaskin vid viss vattenhalt hos materialet. Bestäme

ningarna ger dock icke svar på omlagret erhållit tillräcklig packning.

Skall packningsgraden bestämmas genom.avvägning måste förförsök först ut-

föras med några olika packningsmaskiner på en provyta, som.i avseende på

underlag, material och lagertjocklek har samma uppbyggnad, som lagren på

byggnadsplatsen. Under förförsöket måste både underlagets och lagrets över-

yta avvägas för bestämning av vid vilken vattenhalt och efter hur många över-

farter maximal sammantryckning uppnåtts med viss maskin. Den genom förför-

söken maximalt uppnådda sammantryckningen av lagret eller nivåsänkningen

av lagrats yta utgör referensvårdet för kontrollavvägningarna på byggnads-

platsen°
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En förutsättning för metodens användbarhet är att underlagets bärighet, ma-

terialets kvalitet och det utlagda lagrets tjocklek icke nämnvärt avviker

från förhållandena på provytan. Om anledningen till ett otillfredsställande

packningsresultat skall kunna påvisas erfordras, förutom.att ovanstående

faktorer är kända, även att materialets vattenhalt kontrolleras. Materia-

let bör hålla den vattenhalt vid vilken under förförsöket maximal Samman-

tryckning uppnåddes.

3.2.8 >Slagsonden

Innehåller jordmaterialet inga eller blott enstaka större beståndsdelar

kan värdefulla uppgifter om.dess packningstillstånd snabbt erhållas genom

mätningar med slagsond (Siedek och Voss [ '77 ).Med sonden bestämmes mate-

rialets penetrationSmotstånd, som är enfunktinn av bl.a, materialets'

skrymdensitet.

Slagsonden, som.finnes i två utföranden, består huvudsakligen av en skarv-

bar sondstång, diam. 16 respektive 20 mm, som är försedd med en slät och

förtjockad spets, 20 respektive 25,2 mm i diameter, en fallvikt omvh res-

pektive 10 kg, och ett på stången monterat flyttbart städ på vilket vikten,

styrd av stången, fritt får falla från ho respektive 50 cm.höjd. Under för-

söket räknas erforderligt antal slag per 10 cm.penetration i materialet.

Enär sambandet penetrationsmotstånd - lagringsdensitet är olika för olika

jordmaterial och även är olika vid olika vattenhalter hos respektive

material måste, om.metoden_skall kunna användas till att påvisa huruvida

materialet uppnått föreskrivet packningsresultat eller icke, sonden först

kalibreras på en provyta av samma material, som.packats till den föreskriv-

na packningsgraden. Packningen på provytan måste kontrolleras med andra

metoder.

Sonden kan utan kalibrering användas till kontroll av mm ett lager erhållit

likformig packning.

Förutsättningen för att packningskontroll med slagsond skall bli tillför-

litlig är, liksom med flera andra metoder, git_i varje kontrollpunkt mate-

rialets kornsammansättning är känd och §§§_kalibreringsvärde framställts

för denna sammansättning vid föreskriven densitet, gät_materialet håller

den vattenhalt, som.för lagret sannolikt kommer att bli den ogynnsammaste,
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eller att vattenhalten undersöks och att penetrationsmotståndets växling

ned Vattenhalten fastställts genom förförsök.

Slagsonden rekommenderas i de tyska normerna för packningskontroll på fyll-

ningar av kohesionsjordar och finkorniga friktionamaterial under förutsätt-

'ning, att sonden först kalibrerats genom.försök i punkter där materialet

enligt annat kontrollförfarande uppnått sin föreskrivna skrymdensitet.

' h. Packningsbestämmelser i Sverige och några andra länder

Behovet av att på ett effektivt sätt kontrollera kvaliteten på jordarbeten

uppstod först vid byggandet av jorddammar, ett behov som växte med dammar-

nas storlek. Detta ledde till, som framgår av historiken, att, framför allt

i USA, ett flertal provnings- och kontrollmetoder utarbetades och att ef-

fektivare packningsmaskiner konstruerades. De för jorddammsarbetena ut-

vecklade metoderna började tillämpas vid vägbyggnad när man, för att till-

fredsställa trafikens snabbt växande krav på Vägarnas standard, måste tille

gripa mer avancerade byggnadsmetoder än förut . För att minska de för så-

väl väghållaren som trafikñnten alltmer hindrande och därför allt dyrbarare

justerings- eller ombyggnadsarbetena har i ett flertal länder de utfärdade,

på amerikanska metoder ofta grundade, bestämmelserna för vägbyggnad blivit

alltmer detaljerade. För att minska risken för att i vägytan uppkommer

sådana ojämnheter, som inverkar störande på trafiken och därmed på vägens

kapacitet och trafiksäkerhet, har bl.a. kraven på vägbyggnadsmaterialens

kvalitet, utläggning och packning med åren skärpta.

I tabell 3 lämnas en mycket kortfattad redovisning för de krav, som ställes

på jordarbeten i de nordiska länderna, med undantag för Island,i.1ngland,

Schweiz, Tyskland och Österrike samt i några av USA:s stater och i några

av Canadas provinser. Enär det icke är möjligt att endast med ledning av

de i tabellen redovisade data göra någon korrekt jämförelse mellan länder-

nas krav på jordarbeten, eftersom.dessa krav i sin tur är förknippade med

varierande och detaljerade krav på materialen, deras utläggning och packning,_

har relativt utförliga utdrag gjorts ur några av ländernas bestämmelser.

(Bilagorna l - 10).



Tabell 3

I anvisningar, normer, arbetsbeskrivningar m;m. ställda krav på och angivna kontrollmetoder för jordpackningen vid vägbyggnad.

 

Land Undergrund Underbyggnad
(bankar)

Isoleringslager
(tätningslaêer)

Förstärkningslager Bärlager

 

Canada

enl. Depart-
ment of
Transport

 

Ontario
enl. Dep. of
Highways

Quebec

enl. Dep. of
Highways

Danmark

 

England

Finland

enl. VVS

 

enl. Male

 

93-98 Z P.m0d.

95 2 T99

maskintyp395 Z T99

92*100 Z P.std.

lagertjocklek, luftvolym
max. 5-10 Z vid Specificew
rad vattenhalt eller en"
ligt kontrollantens beslut

ingen nämnvärd spårbild"
ning

 

95-98 Z P.mod.

lagertjocklek, maskintyp
95 Z T99

lagertjocklek, maskintyp
95 Z T99

92-100 Z P.std.

lagertjocklek, luftvolym

max. 5*10 2 vid specificew
rad vattenhalt eller en*
ligt kontrollantens beslut

'< 2 m.92*95 Z T180
2"6 m 87"90 Z T180

87*95 Z P.mod.

ä 95 X T180

  

98 2 P;mod. 100 Z P.mod.

lagertjocklek, maskintyp lagertjocklek, maskintyp
(100 2 1993) (100 2 1993)

lagertjocklek,'maskintyp lagertjocklek, maskintyp

100 K P.std. nötningsförlust-*AO 2
98 2 P.mod. CBRå 80

lagertjocklek, vattenhalt
5-9 2 eller enligt
kontrollantens beslut,

volymvikt ä 2 , 16

lagertjocklek, maskintyp

3:97 2 T180, 132; 1250 kg/cåêQS z 1:180, 1:22: 1750 kg/cmz

97 7. P.mod. B ;21250 kg/cå 132 2 1750 kg/anz
2

 



 

Land Undergrund ' Underbyggnad Isoleringslager Förstärkningslager Bärlager
(banken) _ mm _ (tätnings1ager)

  

Eorge 96-100 2 P.std. 96-100 2 P.std. 95 Z P.std. för grusväg: maskintyp för grusväg: maskintyp
ingen nämnvärd Spårbild- ingen nämnvärd spårbild-
ning, för belagd väg: ning, för belagd väg:
100 Z P.std., CBR = 80, 103 Z P.std.,

E2 900-1000 kg/cmz E2 al; 1200 kg/cmz
avvägning, maskintyp,
lagertjocklekar

 

.Schweiz V -- 0-100 cm 98 7 1.99 .. :2:800 k 2 2:» ' 2_ . 1..., g/cm 1000 R
100-undergr. 95 7: 199 ME ME g/cm
ME lå 150 lag/cm2

Sverige inga särskilda krav för jordbank: tillhör för- lagertjocklek, maskintyp, maskintyp, kornsamman-
lagertjocklek, maskintyp stärknings- ingen nämnvärd spårbildning sättning, ingen nämnvärd
ingen nämnvärd spårbild- , spårbildning

4 ning, för stenbank:

Väst- inga särskilda krav

'Tysk1and vid banktjocklek3 2 m: 0-20 cm 100-103 2 P.std. - 0-20 cm 100-103 Z P.std. grusbärlager: 103 Z P.std.
0-50 cm 97-100 2 P.std. utan forstarkningslager: Ez z 1000_1200 kg/CmZ Eåälzoo kg/cml

vid banktjocklek<12 m: _V _ 2 , _
E » 1000 1200 kg/cm 20 cm_undergrunden 100 z makadambárlager.

för kohesionsmaterial 2
92 2 P.std. i skärning med förstärkningslager: P_std, _ E 1500 2OOOkS/Cm

utan förstärkningslager: 2
0-20 cm 100-103 7. P.std. E2g 45° kg/Cm
20-50 cm 97-100 Z P.std. 20-200 cm 97-100 Z P.std.

2 200 cm-undergrunden 92-
EzâZOO-IEOO kg/cm 95 2 P.Std.

i skärning med förstärk-
ningslager:
0-50 cm 97-100 Z P.std.

E å450 kg/cm2

2

2
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Land Undergrund Underbyggnad
(bankar)

Isoleringslager Förstärkningslager Bärlager

 

USA

genomsnitt
.för

medlems-

.staterna

Michigan

Wisconsin

Minnesota

Mbntana

Österrike

 

 

90-102 2 T99 eller

90-100 2 T180 eller

lagertjocklek,*maskintyp,
antal överfarter eller

andra krav och metoder

90-95 2 T99 eller

90-95 Z Michigan Gone
Mathod

packning med 3-5 tons välq
packning till likformig
täthet

95-100 Z T99

_90-100 z T99

90-102 2 T99 eller

90-102 Z T180 eller

lagertjocklek, maskintyp,
antal överfarter eller

andra krav och metoder

95 T99 eller

95

95 Z T99

95-100 Z T99

90-100 2 T99

*0-30 cm ME = 300 kg/amz

30-undergr.
eftersträvat värde,

ME a 200-300 kg/cmz
minsta värde,

 

ME m 150 kg/cm2

Z
Z Michigan Cone Methnd

(tätningslager)

 

eftersträvat värde,

 

ME = 500-600 kg/cm2

! insta värde,

in? a 400 kg/cmz
6
i

,i

 

90-105 Z T99 eller

95-100 Z T180 eller

lagertjocklek, maskintypå
antal överfanter eller

andra krav och metoder

min. 100 Z Michigan Cone
Method

95 Z T99

98 2 T99

tillfredsställande

för mekaniskt stabiliserat
bärlage; eftersträvat värde,

ME = 1200-1400 kg/cmz

minsta värde,

ME 3 ._1000 lag/cm2 §
0
0



59«

Av bilagorna och av tabell 3 framgår, att packningen av u n d e r g r u n -

d e n s ytskikt i skärning och under fyllning av viss maximitjocklek van-

ligen kontrolleras genomresultatkontroll° I Finland kontrolleras enligt

Mala packningen genom utförandekontroll. I USA tillämpas i vissa stater

resultatkontroll, i andra utförandekontroll och i några såväl utförande-

som resultatkontroll. I Sverige ställes enligt "BYA" inga särskilda krav

på undergrundens packning. För Schweiz och Österrike saknas uppgifter om

kvalitetskraven och kontrollförfarandet.

Packningen av u n d e r b y g g n a d e n (bankar) kontrolleras i nio

av de tio länderna genom.resultat-kontroll. I några av USA:s stater kon-

trolleras emellertid packningen på samma sätt som i Sverige (BYA), d.v.s.

genom enbart utförandekontroll. I flertalet stater i USA, i flertalet pro-

vinser i Canada och i England föreskrives utöver slutresultat även såväl

vilken lagertjocklek materialet antingen får utläggas i eller får ha i fär-

digpackat tillstånd som med vilken maskintyp och maskinvikt packningsar-

betet skall bedrivas. I många av USA:s stater har man också föreskrivit

antalet maskinöverfarter.

I de fall i s 0 1 e r i n g 5 l a g e r (tätningslager) omnämnes i före- '

skrifterna räknas lagret i avseende på packningen och packningskontrollen

i allmänhet till förstärkningslagret. I såväl Finland (VVS) som Norge-

ställes emellertid särskilda krav och lagrets packning kontrolleras genom

resultatkontroll.

F ö r s t ä r k n i n g s 1 a g r e t s packning kontrolleras i sex av

länderna (i Norge för belagda vägar) genom resultatkontroll. I England

tillämpas såväl utförande- som.resultatkontroll och i några av Canadas

provinser utförandekontroll i förening med viss resultatkontroll (det före-

kommer exempelvis att 100 % packningsgrad enligt metod AASHO T99 B skall

gälla vid tvist mellan byggherre och byggare). I Norge (för grusväg) och

Sverige är utförandekontroll föreskriven. I tillgänglig litteratur om pack-

ningsföreskrifter i USA förekommer icke termen sub-base d.v.s. förstärk-

ningslager, varför inga packningskrav och-kontrollmetoder'kan'återges.

Även b ä r 1 a g'r e t s packning kontrolleras i sex av länderna (i Norge

för belagda vägar) endast genom resultatkontroll. I England och i några av

Canadas provinser kontrolleras såväl utförandet som i viss utsträckning re-

sultatet. I USA kontrolleras bärlagrets packning genom antingen resultat-
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eller utföranáekontroll eller genam båâa metcåerna. I Eorge (för grüsvâg)

och Sverige kontrolleras packniägen endast geäom.utförandekentroll.

När packningen kontrollerag ganøm.raaultatkcntrøll tillämpas i allmänheâ

skrymdensitetsmetüåen eller Ewmaäulmätaäen. För maâerial meâ.måttlig gravm

kornhalt (halten partiklar större än 16 m%) föreskrives vanligen en viss

'packningsgrad (fåltskrymáensåteten i prøcent av materialets maximala skryww

densitet). Den maximala skrymáensiteten bastämmss enligt flera olika metow

der, men vanligtvis enligt matoåerna ?rostar standarå,.AAS§O standard (T99)s

Proctor modifierad och AASHO modifierad (T180). Av-bilagorna 1-10 och tabell

3 framgår, att packningskraven omfattar pücäningsgraâer mellan 87 och 105 %

och E-møduler mellan 150 och 2000 kg/cm2 fördel&de på âe olikazmetoderna

och på vägens olika lager enligt samnmnstållningarna i neêanståenåe ta,

heller (tabellerna h och 5).

Taball h. Sammanatällning öva? i olika packningsbeståmmelser.föreakrivnä

och enligt olika.metoder beütåmåa ?ackningsgrader.

  

Hatcd Föraakrivna paekningagrader (§3 för

uuåargraäå. müáefbyggmüå fêrstårkrv 'äåáiâgêy
ningslager

?rostar säaräärä §3 -10% ?3 a 103 100 m 103 133

AASEO stanâarâiT99) 93 - 102 98 a 102 100 90 - 195

?rostar moåifieraü 93 m 98 §7 « §8 97 m 98 98

AASHO madifierüé §0 « låg 87 m 102 97 95 * lêü

 

Tabâll 5. Sämmanställning Över 1 olika.packningsbestämmelser fåreskrivna

och amligt olika metcäer bestämda Emmoåulef

 

Ewmodul» Föreskrivna Emmoåuler i kg/cm? för

beteckning unäergruná mnåerbyggnaá förstärk- båálagar
ningslager

 

lsoomäaca

QGG » 1200 hso « 1200 900 - 1250

150 - 300 uoo a 800 lOOOmlkcê:2
me

W
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Anmärkningsvärd är den ringa skillnaden mellan de föreskrivna på olika me-

toder grundade packningsgraderna eftersom.instampningsarbetet enligt labo-

ratoriemetoderna Proctor standard och AASHO standard (T99) ger lägre ibland

mycket lägre maximala skrymdensiteter än metoderna Proctor modifierad och

AASHO modifierad (Tl80). Enligt svenska och utländska erfarenheter kan den-

na skillnad för material av grus och sand uppgå till h - 6 %, för moränma-

terial till vanligen ca 5 % men kan uppgå till 8 - lO % och för finkorniga

material särskilt för lerhaltiga sådana till så mycket som 10 - 20 %. Detta

förhållande innebär att packningsgrader om.lOO % enligt någon av standard-

metoderna i bästa fall svarar mot en packningsgrad av ca 95 % och i sämsta.

fall mot en packningsgrad av ca 83 % enligt någon av demodifierade meto-

derna beroende på jordmaterialtypen.

Den packning som erfordras med nu vanliga maskiner för att de i vissa

packningsbestämmelser föreskrivna på någon av standardmetoderna grundade

packningsgraderna skall kunna uppnås torde i många fall vara rela-

tivt måttlig och bör kunna uppnås utan större aktgivande på materialets

vattenhalt. När packningskraven anger samma men på någon av de modifierade

metoderna grundad packningsgrad erfordras ett väsentligt effektivare pack-

ningsarbete och ett noggrannare aktgivande på vattenhalten men uppnås ock-

så ett tätare och stabilare lager.

De i tabell 5 angivna E-modulerna torde, om de, såsom.föreskrives i de

schweiziska normerna, bestämmes genom'belastningsförsök när det packade

lagret ännu håller den för materialets packning gynnsammaste vattenhalten,

relativt väl visa om.lagret uppnått den erforderliga stabiliteten. En säk-

rare bedömning av packningsresultatet borde dock kunna göras om belastnings-

försöken utföres när materialet håller den vattenhalt, som.kan antagas bli

den ogynnsammaste för lagret. Belastningsförsök på uttorkat material ger

ofta för packningskontrollen helt missvisande Eemoduler.

I några länders bestämmelser, särskilt de norska, har noga angivits pack-

ningskontrollens omfattning bl.a. hur många prov som.bör tagas per viss

utlagd volym.material eller hur stort antal prov per arbetsdel om visst

antal m.som bör göras för kontroll av packningen, lagertjockleken, lagrens

nivåer, profiler och lutningar samt ytjämnheten.

Utförandekontroll innebär enligt packningsbestämmelserna vanligen kontrollav

lagrens tjocklek och att föreskriven maskintyp användes.uIbland föreskrives och

kontrolleras även maskintyp för materialets utläggning, packnings-

maskinernas vikt och arbete inklusive antalet överfarter, antalet maskiner
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per viss volym materiel samt materialets vattenhelt i förhållande till

angivna gränevettenhelter. I exempelvis de engelske.packninngestämmel-

Berne föreskrivee att innan peeeningserbetet påbörjas förförsök först skall

utföres enligt den planerade packningsmetoden. Byggeren skall härvid på-

visa för byggherren,ett med den valda peokninéemetoden föreskrivet pack-

ningereeultet ken uppnås.

Även vid utförendekontroll etälles vanligen strängare krav på terrassens

ytlager än på underbyggneden i övrigt. Vanligtvis anges också preciserede

krav på såväl den färdigpeckede terrassens som på förstärknings- och bär-

legrens ytjåmnhet, som kontrolleras. Även legrens lutningar, nivåer och

profiler kontrolleras efter packningen.

S. några synpunkter på jordpeckning_och packningskontroll enligt i Deg-

nerk, Finland, Horge och Sverige intervjuade experter.

Den av SVI utförda Översynen av de av VVS år 1963 utfärdade normerna och

rekommendationerna för jordpeckning har, som.framgår av tabell 3 och bila»

gorne 1-10, även omfattat studium av i nio länder utfärdade vågbyggneds-

tekniska anvisningar. För ett erhålla en komplettering av vissa avsnitt i

de i Danmark, Finland och Norge utfärdade eller föreslagna anvisningarna

har SVI vid besök i dessa länder intervjuat experfer hos de statliga myn-

digheter, som antingen everet för eller medverkat vid utarbetandet av gäl-

lande eller ännu som förslag föreliggande packningsbestämmelser.

Följande myndigheter och experter har kontaktats,

i ,§_e n m.e r k: Statens Vejleboretorium, Roskilde, Civilingenjör G.

 

Christiansen,

i F i n 1 a a d : Våg- och vattenbyggnadsstyrelsen, Helsingfors, Byggw

nedsrådet B. Niemi, överingenjör T. Heilikeri, överingenjör A. Ukkonen,

ingenjör U. Merkkule och ingenjör R. Creme,

1 N o r gug_: Statens Vejleboretorium, Oslo, Överdirektör H. Brudal,

underdirektör A. Skogseid, överingenjör K. Fleete, evdelningsingenjör

R. Eirum.och evdelningeingenjör N. Rygg.

Vid intervjuerna med ovanstående experter berördes framför allt till pack-

ningskontrollen hörande frågar, En kortfattad semmenställning över dessa

frågor lämnas i nedanstående förteckning.
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Vilken metod användes för bestämning av fältskrymdensiteten, till vilka

material användes metoden?

Hur utföres packningskontrollen när materialets kornsammansättning varie-

rar, utföres kontinuerlig kontroll av kornsammansättningen och kompakt-

densiteten?

Kbntrolleras inverkan på skrymdensiteten av variationer i materialets

kornhållfasthet?

Hur kontrolleras packningen av material, vars halt korn > 16 mm.över-

stiger visst bestämt procenttal?

Hur kontrolleras packningen av material, som har hög halt av ler och

finmjäla? '

Hur bedrivas packnings- och kontrollarbetet vid regn, stoppas arbetet

eller lepas kraven på viss packningsgrad eller Eomodul?

Kontrolleras packningen, med hänsynstagande till packningsmaskinernas

djupverkan, på flera nivåer?

Beaktas vid vibrationspackning fraktionssepareringens inverkan på skrym-

densiteten och E-modulen?

Kbntrolleras vid kontroll av antalet överfarter med vibrerande maskiner

även maskinernas hastighet?

Hur kontrolleras packningen vintertid, vilka kvalitetskrav?

Byggnadstakten och tiden för fält- och laboratoriekontrollen?

Tillgången på kontrollpersonal?

ovanstående frågor erhölls svar, som i korthet har sammanfattats i nedan-

stående förteckning.,

1) I Danmark används vid packningskontroll enligt skrymdensitetsmetoden an-

tingen sandkonvolymetern eller cylindervolymetern. Vid arbete med vatten-

volymetern har otillfredsställande resultat erhållits. Statens Vej-

laboratorium.samarbetar med Isotopcentralen för utveckling av lämplig

radiometrisk apparatur. I Finland bestäms fältskrymdensiteten i icke allt-

för öppna och steniga material med såväl vatten- som.sandkonvolymeter.

När materialets grovkornhalt understiger 30 % bestäms referensvärdet ge-

nom instampningsförsök i cylindrar om.9hh cm3, när grovkornhalten över-

stiger 30 % genom.försök i cylindrar om 212h cm3. I Finland rapporteras

från varje arbetsplats för varje tvåveckorsperiod till arbetschefen på

distriktskontoret erhållna medelvärden på skrymdensiteten och E-modnlen
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och på spridningeno I Danmark används cylindervolymetern för mätningar

i framförallt finkorniga våta material. I Färgg_kontrolleras skrymdensi-

teten i filterlager med vattenvolymeter. Erforderligt arbete på bankar

studeras genom förförsök på provytor där den maximala packningseffekten

av viss maskin bestäms genom avvägning. Skrymdensiteten i ler- och.nüäla-

material kontrolleras i §25g§_med hjälp av kolVborro Radiometriska me-

toder tillämpas enligt uppgift icke i något av länderna. Enligt finska

erfarenheter bjuder kalibreringen på vissa svårigheter.

I Danmark uppges variationerna vara små° Kömpaktdensiteten bestäms vid

förundersökningarna, men normalt icke under packningskontrollen, såvida

denna icke ger osannolika resultat. I Finland kontrolleras kornsammanu

sättningen för var 1000 m3, kompaktdensiteten varierar relativt litet

och kontrolleras ej. I ggrgg_intensifierar man packningskontrollen när

materialens kornsammansättning varierar starkt. Materialens tjälfarlig-

het bestäms kontinuerligt° Vattenhalten kontrolleras med luftpyknometer.

Någon särskild kontroll av kornhållfastheten utföres icke° I Finland an»

ser man att tillfredsställande kontroll uppnås genom.den kontinuerliga

kontroll som utföres av kornsammansättningeno

I Danmark är problemet av ringa storlek° Packningskraven gäller material

< 16 mm.varför reduktion görs för materialets halt korn > 16 mm,'Vid

packningskontroll på grusbärlager används sandkonvolymeter med diametern

20 om, I Finland och ggrg§_kontrolleras stabiliteten genom plattbelastø

ningsförsök. I materialet förekommande större stenar stör bestämningarna,

men detta kan ej undvikas. I Finland användes oftast krossat grus av

jämn gradering och mycket sällan makadamo I Finland utföres 20 st Enmodul-

bestämningar per km.väg, växelvis fördelade i vänster och höger körfält°

Man har i Finland ännu relativt ringa erfarenhet av plattbelastningsø

försök. Vid kyla kan E-modulmetoden ej användas utan föreskrivs i stället

hur vältningen skall utföras.

I Finland är lermaterial förbjudet som.fyllningsmaterial och användsadäru

för ytterst sällan° Att på laboratoriet framställa skrymdensitetskurvor

för ler- och mjälamaterial anser man i Egrg§_vara meningslöst, då erhållna

värden ej är realistiskao Lerunderbyggnad utföres i lager om.l20 cm.lera

och 20 cm sand° När längre konsolideringstid står till buds utföres under»

byggnaden av 180 - 200 cm tjocka lerlager, varpå utlägges 20 cmsandlagero

I Danmark sker kontrollen företrädesvis med cylindervolymetern. Vid arm

bete med sankonvolymetern föreligger risk för att gropen deformeras så,

att för höga densitetsvärden erhållso
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6) I Danmark stOppas arbetet, om materialet blir så vått, att packnings-

7)

8)

9)

10)

11)

kraven icke kan uppfyllas. I Finland avvaktas gynnsammare väderleks-

förhållanden, på kvalitetskraven göres icke aVkalln I 32553 stoppas

arbetet på finkorniga material när väderleksförhållandena är ogynnsamma.

Vissa somrar kan packningsarbetet på sådana material utföras under en«

dast en månado

I Danmark kontrolleras ofta packningen i det först utlagda lagret när

lager nr 2 lagts ut och packats. Packningen kontrolleras vanligen enligt

skrymdensitetsmetoden. 0m.kontrollmätningarna 10 - 20 cm.under lagrets

yta ger tillfredsställande resultat fästes intet avseende vid eventuella

otillfredsställande resultat i lagrets översta skikt cm ca 10 cm. I

Finland och Norge kontrolleras packningen i allmänhet endast på en nivå

d.v.s. i lagrets ytskikt om.ca 10 cm.

Vid Danmarks tekniska högskola pågår, med anledning av den erfarenhet

man gjort av separation vid packning av grusbärlager, ett examensarbete

för studium.av denna frågao I Finland sker kontrollen genom dels okulär

besiktning, dels ock främst den kontinuerliga kontroll som utförs av

kornsammansättningen. I Norgg_sker ingen särskild kontroll av detta°

I Danmark kontrolleras icke antalet överfarter utan slutresultatet. I

Finland kontrolleras ej vältarnas hastighet°

I Danmark utföres ingen vinterpackning, jordarbetena pågår under 2 a 3

månader per år. I Finland anses att vinterbyggd bank bör ligga minst

1 år helst 2 år innan den tages i bruk,såvida packning inte utförs.Vid

vinterarbete bör packningen utföras omedelbart efter materialets utbred-

ning. Föreskrivet antal överfarter bör utföras.

I Danmark ställer vid motorvägsarbeten byggherren krav på byggarens

laboratorieutrustning och personal, exempelvis två laboranter och ett

biträde efter behov° Byggherren bestämmer var den fortlöpande kontrollen

skall utföras. Genom stickprov kontrollerar byggherren byggarens kontroll-

resultat. Ofta kontrolleras 1/3 m 1/5 av byggarens provtagningar. Refe-

rensvärden framställs efter behov, d.v.,s° många värden om.jordmaterialets

kornsammansättning varierar starkt och få värden när jordmaterialet har

ensartad sammansättning. Uppskattningsvis framställs ett referensvärde

per 5 - 15 fältskrymdensitetsbestämningar. För en ca 10 km lång motorväg-

sträcka utförs 5000 o 6000 laboratorieförsök per år i samband med jord-

och överbyggnadsarbetena.
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12) I Danmark har man organiserat utbildning av tekniker, som efter grund-

utbildningen specialutbildas vid Statens vejlaboratorium. Två praktikan»

ter under 2 - h veckor kontinuerligt under året. I Finland har man vid

de större arbetsplatserna ett fältlaboratorium, som omfattar 1 laborant,

l byggmästare och 2 man. Inom vissa distrikt finns tillgång till central-

laboratoriumm I Egrgg'bedrives viss specialutbildning av ingenjörer, väg-

måstare och tekniker för kontrollverksamhet°

Av statlig myndighet utfärdade packningsbestämmelser finns för närvarande

icke i Qanmark, men skall utarbetas.

I Nörge utförs vägbyggnadsarbetena till 80 m 90 % i egen regi. Den i för-

slaget till anvisningar upptagna kontrollverksamheten befinner sig ännu i

begynnelseskedet.

I Finland har vågbyggnadsarbetena t.o.mt 1966 huvudsakligen utförts i egen

regi. Man har därför endast ringa erfarenhet av kontroll av entreprenad-

arbeten. Hitintills har över 190 000 registrerade fåltprov uttagits och

över 250 000 laboratoriebeståmningar såsom.siktningar, skrymdensitetsbeståm»

ningar mmm. utförts. Detrikhaltiga kontrollmaterialet databehandlas. Någon

kontinuerlig uppföljning av de fårdigstållda vägarna i avseende påexempelw

vis deras jämnhet har icke påbörjats.

I S v e r i g e har följande experter på jordpackning kontaktats; civila

ingenjör Lo Bernell, Vattenfallsstyrelsen, överdirektör B. Broms, Statens

Geotekniska Institut, överingenjör Lo Forssblad, AB Vibroverken, docent

B. Löfquist, Kjessler & Mannerstråle och direktör Lo Östman, AB Vägförbätt-

ringar.

Vid kontakter med ovanstående experter har SVI dels redOgjort för institu-

tets syn på jordpackning vid vägbyggnad och för institutets uppfattning om

förutsättningarna för och behovet av en revidering av de nuvarande jord-

packningsbeståmmelserna, dels erhållit experternas syn på jordpackningen i

allmänhet och på de nuvarande bestämmelserna och den av SVI framlagda upp-

fattningen i synnerhet.

Sammanfattningsvis framfördes vid intervjuerna följande uppfattningar och

synpunkter. Bernell underströk bl.a° vikten av att fyllningsmassornas för-

delning noga kontrolleras,för att fyllningarnas sammansättning skall bli så

homogen sommöjligto Broms delade institutets uppfattning, att kontroll
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genom utförandekontroll, med hänsyn till landets jordartsw och klimatför"

hållanden och till bristen på andra lämpligare kontrollmetoders i dag får

anses tillfredsställande. årens framhöll att det emellertid kan framkomma

metoder, som gör det möjligt, att utföra rutinmässig resultatkontroll på

material, som i dag endast kan kontrolleras genom utförandekontroll. Even-

tuellt kan fallviktsmetoden, som nu ärunder utveckling.9 framdeles ge såda-

na möjligheter. Enligt Forssblad bör utförandekontroll alltjämt kunna till

lämpas för bankfyllningar, men förstärkningslagrens och bärlagrens packning

bör kontrolleras genom resultatkontroll.'Löfquist sammanfattade sina åsikter

i patkningsfrågan i tre punkter: l. föreskrifterna om.packning vid vägbygg-

nad bör skärpas9 särskilt för motorvägar och huvudvägarü 2. kontrollen av

packning bör i samband därmed utökas så9 att fordringarna på packning blir

uppfyllda, 3. kontrollen kan i praktiken lämpligen bedrivas som s.k. utför"

andekontroll9 men den bör kombineras med krav på packningsgrader såS att

entreprenörerna har möjlighet att välja och utveckla packningsmetoder.

'gåtggn menade att man9 av hänsyn till åretruntbyggandet och i avvaktan på,

att fullgoda packningsmetoder och kontrollmetoder utvecklas9 föredrar fören

skrifter från fall till fall om packningsarbetets utförandes framför meningso

lösa provningar av olika slag. Mätmetoder för bestämning av sättningar i så»

väl undergrund och underbyggnad som i överbyggnadens olika lager bör utveck-

las. Goda kontrollmetoder bör9 i förening med väginstitutets förslag till

skärpta materialkrav, kunna medföra9 att risken för sättningar i förstärk-

ningslagren och bärlagren elimineras eller i varje fall avsevärt reduceras.



67.

6 Bör Statens vägverks normer och rekommendationer för jordpackning av

är 1963 revideras

 

På senare tid har, som.framhållits i kap. 19 från olika håll framförts

den åsikten9att de svenska vägarna icke har tillfredsställande jämnhet.

gkrOppens olika lager icke packats
1.

Orsaken härtill påstås varagatt vä

tillräckligt° De gällande packningsbestämmelserna av är 1963 anses där-

för böra revideraso

Av SVIzs genomgång av packningsbestämmelserna i tio länder med avancerad

vägbyggnadsteknik framgår, kap. h, att jordpackningen vanligen kontrollen

ras genom resultatkontroll enligt skrymdensitets» och E-modulmetoderna.

I några av länderna utföres både resultat- och utförandekontroll. I

Sverige tillämpas vid vägbyggnad utförandekontroll för samtliga lager

av jord eller sten med undantag för undergrunden och stenmassor i bank°

laboratorierHär Proctors tegrier,om.förloppet vid packningen av jord,

metpdçrgför bestämning av ett jordmaterials packningsegenskaper vid

olika vattenhalter,och fältnetgdçpçför bestämning av packningstillstån-

det efter visst packningsarbetcdblev kända i Sverige i mitten av l9h0-

talet,studerades och provades de vid SVIo Metoderna började även att i

viss utsträckning användas vid byggandet av vägar, flygfält och jord»

dammar.

Ganska snart upptäcktes emellertid att Proctors metoder icke kunde till«

lämpas i den utsträckning man från början hade h0ppats. Dessa var ute

Vecklado i USA, som9 till skillnad från Sverige9 har stora områden med

mycket homogcna och relativt finkorniga material. På varje arbetsplats

behövde därför endast ett fåtal referensvärden framställas på laborato-

riet, för att vid packningskontrollen i fält de uppnådda packningsgrader-

na skulle kunna bestämmaso I Sverige däremot kan k 0 r n s a m.m.a nu

s å t t n i n g e n ofta variera avsevärt hos ett och samma material°

När så är eller bedöms vara fallet måste kornfördelningen9 om.kontrollen

skall bli meningsfull9 undersökas i varje mätpunkt för kontroll av om

fördelningen där svarar mot fördelningen hos det materialymed vilket på

laboratoriet densitetskurvan och referensvärdet framställts. Om.överensw

stämmelse icke föreligger mäste ny densitetskurva framställas för ett lik*

värdigt material. Metoden blir bl.a. av denna anledning mycket tidskrävandeo

Även den höga s t e n h a 1 t e n hos flera av desvenska jordarterna
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särskilt hos grus och moräner, utgör ett hinder för metodens användning.

Säsom.framgår av redogörelsen för skrymdensitetsmetoden tillätes vid law

boratoriebestämningar i Sverige en maximal kornstorlek av 16 mm. Om sten-

storleken i materialet vid fältbestämningen överstiger 16 mm.måste värdena

på fältskrymdensiteten korrigeras enligt den under 3.2.1 angivna formeln.

Överstiger halten sten > 16 mm.(grcvkornhalten) ett visst värde, vanligen

25 procent, kan metoden icke tillämpas. Enär materialen, särskilt de fin-

korniga, under stora delar av året på grund av k l i m a t e t håller

vattenhal er väsentligt högre än den optimala och i synnerhet enär jordm

arbetena i betydande omfattning utföres under vinterhalvåret, då vattnets

högre viskositet inverkar minskande på kornens benägenhet för omlagring,

kan med packningen under denna tid icke uppnås de resultat, som normalt

krävs av ett under sommaren vid Optimal vattenhalt och gynnsam.temperatur

utfört arbeteo Även under sommarhalvåret kan det emellertid ofta på grund

av att materialen håller för höga vattenhalter vara svårt och ibland

omöjligt att uppnå tillfredsställande packningsresultat. Detta var bl.a°

fallet vid byggandet av motorvägen Malmö « Lund, där dels moränlerans

vattenhalt väsentligt översteg den optimala3 dels den rikliga nederbörden

omöjliggjorde allt arbete med packningsmaskinerna. Under viss tid av som-

maren 1952 måste tooom. samtliga jordarbeten avbrytas på grund av för

riklig nederbörd°

Med hänsyn till de vid SVI gjorda erfarenheterna avradde institutet från,

att resultatkontroll vidjordpackning skulle införas i de svenska anvis-

ningarna för vägbyggnad, som i mitten av 1950mtaletvar under utarbetandeo

Väginstitutet förordade i stället utförandekontroll° Packningsbestämmel-

serna utformades i huvudsak i avseende på kontrollen i enlighet med väg»

institutets rekommendation.

På vissa vägar i såväl södrasom norra Sverige, där jordpackning enligt

uppgift utförts enligt anvisningarnaa har ojämnheter uppkommit. Orsaken

härtill har uppgivits vara, att tillfredsställande packning icke kunnat

uppnås med packning enligt bestämmelserna. Att packningen i flera fall

varit otillräcklig är troligto Detta förhållande behöver emellertid icke

betyda2att i anvisningarna föreskrivet arbete ger otillfredsställande

packning, utan torde i många fall snarare bero på, att det föreskrivna

arbetet icke blivit utfört eller på att toex° något av överbyggnadens

lager trots omsorgsfull och effektiv packning på grund av lokala väx-

lingar i kornsammansättningen har varierande stabilitet. Antalet fak-

torer som kan förorsaka att ojämnheter uppkommer är många och orsakerna

kan idag icke anses vara klarlagda. Flertalet vägar vari ojämnheter
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uppkommit lär vara belägna i Norrland. Det är därför sannolikt att ban,

karna utförts under vinterförhållanden, varunder packningen icke kunnat

ge fyllningarna erforderlig densitet. Om i bänkarna inbyggts tjälat ma-

terial så uppkommer, när detta tinar upp under sommaren, sättningar och

ojämnheter.

I detta sammanhang finner väginstitutet det angeläget framhålla, att det

är av vikt att skador på nybyggda vägar studeras mera ingående än vad

som hittills varit fallet. Institutet är berett, att i mån av tillgång

på personal deltaga i dessa studier.

Prdblemen med jordpackning vintertid har väginstitutet hitintills ena

dast studerat i ringa omfattning. Genom att institutet nyligen erhål-

lit i uppdrag att utföra sådana studier, beräknar institutet, att inom

två år ha skaffat sig vissa erfarenheter inom detta område.

Väginstitutet, som på uppdrag av Statens vägverk upptagit frågan om

packningsbestämmelserna.och packningskontrollen till förnyat övervä-

gande, får med hänvisning till vad som ovan framförts, hävda, att det

ännu icke framkommit sådana kontrollmetoder, som.motiverar någon prin-

cipiell ändring av gällande packningsbestämmelser. Följande ändringar

och tillägg till bestämmelserna bör dock enligt väginstitutets uppfatt-

ning göras:

1) I de nuvarande anvisningarna, kap. 3h3, mom. T2, framhålles att

"terrassytan i skärning behöver vanligen ej packas, såvida den ej

blivit uppluckrad". Enligt institutets uppfattning skulle större

säkerhet mot framtida rörelser uppnås om undergrundens ytlager i

skärning erhöll samma packning, som underbyggnadens topplager.

2) I anvisningarnas kap. 3h3. mom. h22, föreskrives att "Utbredningen

av massorna bör härvid ske med traktor eller liknande redskap på

sådant sätt, att fyllningsmaterialet blir homogent". För att före-

skrivet slutresultat skall kunna uppnås anser institutet, att mer

detaljerade föreskrifter om massornas utläggning och utbredning

bör utfärdas.

3) I anvisningarna föreskrives att packningen av såväl underbyggnaden_

som förstärkningslagret och bärlagret "skall förtgå till dess icket*

någon nämnvärd ytterligare sättning sker vid packningsredskapets
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passage . Enär det finns anledning anta att det föreskrivna packnings-

arbetet och den föreskrivna kontrollen icke alltid utförs, är det

sannolikt,att redan en något utförligare föreskrift än den nuvarande

angående kontrollen skulle leda till en bättre efterlevnad av anvis-

ningarna. En något ökad garanti för att det för de vibrerande maski-

nerna föreskrivna packningsarbetet blir utfört skulle kanske kunna upp-

nås,om.maskinerna utrustades med plomberade ur, som.registrerar maski-

nernas vibreringstid. I Norge pågår studier för utrönande av metodens

tillämpbarhet.

I anvisningarna föreskrivs att packningen skall fortgå till dess icke

någon nämnvärd ytterligare sättning sker vid packningsredskapets passage °

Under vältningen av ett ur packningssynpunkt för torrt material kan lag-

ret redan efter ett fåtal överfarter av packningsmaskinen uppnå så god

stabilitet, att ingen ytterligare sättning uppstår° Detta förhållande

ger anledning till konstaterandet,att de i anvisningarna ställda kraven

har uppfyllts och till den felaktiga slutsatsen,att lagret uppnått full-

god packningo Om något vatten tillföres materialet minskar emellertid

friktionen mellan kornen så mycket9 att ytterligare vältning leder till

ökad packning. Utföres vältningen vid materialets optimala vattenhalt

uppnår lagret en mot förutsättningarna svarande maximal densitet. Med

anledning av här framförda skäl bör i anvisningarna anges gränserna för

den zon inom.vilken vattenhalten bör ligga under packningsarbetet.

Lägsta och högsta tillåtna vattenhalten för olika material bör följ-

aktligen anges i anvisningarna.

Kraven på förstärkningslagermaterialen bör enligt SVI skärpas. Gräns-

kurvor bör anges liksom för bärlagermaterialen. Största tillåtna sten-

storleken bör väsentligt reduceras för minskning av risken för upp-

komsten av ojämnheter i vägytan.

Utförandekontrollen kan förslagsvis utvidgas till att, efter bl.a.

norskt och engelskt mönster, även omfatta kontrollen av, att visst

föreskrivet antal överfarter utföres med viss maskintyp. Detta för-

utsätter, att på varje arbetsplats förförsök utföres på en provyta

av samma material för bestämning av, t.ex° genom avvägning, när maxi-

mal effekt uppnås med viss maskin och i hur tjocka lager denna effekt

uppnås.

För att det i anvisningarna angivna utförandesättet icke skall bli

till hinder för byggaren att utnyttja andra packningsredskap, vore
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det till fördel om.nya maskiner fortlöpande provades i avseende på

sina packningsegenskaper. Anvisningar rörande packning av jord kunde

då, med ledning av erhållna provningsresultat, successivt revideras

och anpassas till utvecklingen inom maskinområdet.

Kännedomen_om alla de faktorer, som'kan ha inverkan på resultatet vid

packning av jord och.vägbyggnadsmaterial är ännu ofullständig. Enligt

väginstitutets uppfattning skulle en fortsatt forskning och mer omfattw

ande försöksverksamhet inom området för jordpackning och packningskonm

troll vid vägbyggnad till resultat ge vägar av högre kvalitet till sann

nolikt lägre total kostnad. Under forskningsw och försöksverksamheten

bör olika metoders lämplighet för resultatkontroll studeras. Målsättningw

en för dessa studier bör vara utvecklandet av metoder9 som medger att

packningen kontrolleras genom mätningar direkt på packningsmaskinen9 en

möjligt under pågående packningsarhete och förslagsvis genom.amp1itudr

och accelerationsmätningar vid arbete med vibrerande vältar.

Väginstitutet anser det angeläget9 att man genom fortlöpande besiktningar

på framför allt nybyggda vägar fastställer i vilken utsträckning ojämn

heter och skador förekommer och genmm undersökningar om.möjligt klarläggm

er om och i hur hög grad konstaterade hristfälligheter beror på, att ett

eller flera lager i vägen icke packats tillräckligt eller på att de inir

tierats av sättningar i undergrunden. I samband härmed är det av vikt9 att

även frågan om.i vilken omfattning en otillräcklig packning är en följd av

den årstid under vilken arbetet utförts utreds. Packningsresultatets bero»

ende av jord« och vägbyggnadsmaterialens temperatur har i Sverige studera

ats i alltför begränsad omfattning. Angeläget är det också att de erfarw

enheter man i andra länder, framför allt de nordiska, gör i fråga mm pack*

ningsxnetoders packningskontroll och packningskrav kontinuerligt uppföljs.
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I förbundsrepubliken Canada har vägmyndigheterna, Department of Public

'Works-Highway9 Department och Roads och liknande i var och en av

republikens provinser utfärdat specifikationer för vägbyggnad. Av

Canadian Good Roads Association, vari ingår representanter för provin-

sernas vägmyndigheter, har utgivits en handbok9 a Guide to the Stuc-

tural Design of Flexible and Rigid Pavements in Canada , för byggandet

av asfalt» och betongbelagda vägar. I denna handbok lämnas rekommenda-

tioner beträffande kvaliteten pä och kontrollen av såväl materialen

som deras utläggning och packning. Av Department of Transport har ut-
/I '

färdats Specification fbr the Construction .

I nedanstående har utdrag gjorts ur de av myndigheterna i provinserna

Ontario och Quebec utfärdade byggnadsanvisningarna. Av de canadensiska

provinserna torde Ontario och Quebec ha den klimattyp, som.mest liknar

klimatet i Sverige.

1.1 Utdrag ur av Department of Highways i Ontario utfärdande och år

l96h reviderade "General Conditions and Standard Specifications of the

Contract?_

1.1.1 Undergrunden och underbyggnaden

 

1.1.1.1. Undergrunden

Terrassen skall packas och formas till den före/skrivna nivån och

tvärsektionen. Avvikelserna får icke överstiga 30 mm. Undergrundens

ytlager skall packas till en packningsgrad av 95% AASHO T 99. Den

färdigställda terrassytan skall hållas i föreskrivet skick till den

täckte med ett gruslager.

Om byggaren måste schakta under terrassytan skall det borttagna.materi-

alet ersättas med lämpligt material, och packas i lager om högst 15 cm.

Allt tjällyftande ochpå annat sätt olämpligt material skall avlägsnas

från terrassen till en längd, bredd och ett djup, som bestämmes av bygg-

herren. Det olämpliga materialet skall ersättas med godkänt material.som

PaCkaS o
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1.1.1.2 Underbyggnad av jord

Underbyggnaden skall uppbyggas till den längdprofil, tvärsektion och

yta som föreskrivits. Endast av byggherren godkänt material får använ-

das.

Jordmaterialet skall utläggas och planeras i likformiga lager i fören

skriven tjocklek över underbyggnadens hela bredd. Varje lager skall

fbrmas till föreskriven profil och tvärsektion och packas omsorgsfullt

innan nästa lager utlägges. I fall av sidolutande terräg eller dosering

skall de första lagren utläggas på den lägst liggande nivån varefter

utfyllnadsbredden ökas med varje lager intill dessa lagren kan utläggas

i full bredd. I intet fall få byggaren tillåtas att först utföra en

bankkärna, som.sedan påbygges genom sidotippning.

När halten sten börjar bli hög, skall tillses att stenarna blir jämnt

fördelade i materialet, så att underbyggnaden blir homOgen. Block

eller annat material, som är för stort att ingå i lager av föreskriven

tjocklek, får ingå i fyllningen endast om och där byggherren ger sitt

tillstånd. I intet fall får stenar större än 15 cm ingå i det översta

30 cm.tjocka skiktet av underbyggnaden. Enär fruset material icke får

ingå i underbyggnaden, skall byggaren planera schaktningsarbeten, så

att dessa hinner avslutas innan materialet fryser. Utföres arbetena

under vintermånaderna skall det isolerande snötäcket icke borttagas

förrän omedelbart innan materialet uttas i skärningen, för att därefter

omedelbart utläggas i underbyggnaden.

1.1.2.1 Undergrundens och underbyggnadens av jord packning

 

Endast av byggherren för respektive material godkända maskiner får an»

vändas till packningen. Byggherren kontrollerar varaktigheten av maskiner-

nas packningsarbete° För packning av kohesionsmaterial bör fårfotsvältar

användas och för packning av friktionsmaterial gummihjulsvältar. Byggaren

får använda andra packningsmaskiner när han på egen bekostnad påvisat

deras effektivitet och erhållit byggherrens skriftliga tillstånd att

använda den.

För så vitt icke annat föreskrivits eller godkänts av byggherren, skall

allt fyllningsmaterial uppbyggas enligt Six-Inch Layer Compaction Method
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Enligt denna metod skall materialet utläggas i lager om högst 20 om

i löst mått. Alla stenar över 15 cm skall avlägsnas. Allt material

skall packas vid den vattenhalt, som byggherren fannit vara lämplig, för

att föreskriven skrymdensitet skall kunna uppnås. Om.materialets vatten-

halt befunnits vara för låg skall vatten fördelas över ytan såsom

byggherren bestämmer och med.en godkänd spridare. Om materialets

vattenhalt är för hög skall torrt material omsorgsfullt inblandas eller

skall materialets torkning påskyndas genom hyvling, harvning eller

genom annan godkänd åtgärd.

Varje lager skall packas till en packningsgrad ej understigande 95%

AASHO T99 innan nästa lager utlägges.

Samma fordringar ställes på underbyggnadens ochundergrundens terrass.

1.1.1.3 Underbyggnad av berg

Underbyggnad av bergfyllning skall utföras som.ändtipp. Materialet

skall utfyllas på ett sådant sätt att fyllningen blir homogen.Under-

byggnaden skall utföras till fall bredd och till föreskriven tvär-

sektion. Underbyggnaden får icke framställas genom sidotippning. Ingen

sten i underbyggnaden får i vertikal led vara större än 1/3 av lagrats

tjocklek eller i horisontell led vara större än 1/2 lagertjockleken.

Materialet skall tippas på underbyggnadens yta och utbredas med en

bulldozer eller liknande maskin. Detta utförande underlättar hållandet

av en yttåt och till nivå och dosering riktig underbyggnad. Håligheter

i underbyggnadens ytskikt skall fyllas med krossmaterial av mindre

kornstorlek.

1.1.2 Bärlager av grus

 

Endast av byggherren godkänt material får ,användas.'Varje material

av för sitt ändamål icke lämpligt slag skall underkännas. Materialet

skall således anses olämpligt även om kornkurvan ligger mellan de före-

skrivna gränskurvorna, material av klass A.och B i fig.ll., när exempelu

vis partiklarnas form eller någon annan egenskap hos materialet omöjlig-

gör ett tillfredsställande packningsresultat.
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Fig.11 Gränskurvor för bärlagergrus av olika kvaliteter. Material

av klass A (krossat)--, klass B ("Åsgrus", Pit Run)----, klass B

(sorterad bergkross)--o-o-a .

Material av klass A framställs genom krossning och skall minst

30% bestå av krossade partiklar. Hos varje krossad partikel skall minst

en sida vara krossyta. Material av klass B behöver icke vara krossat.

På byggherrens direktiv skall filler tillsättas materialet antingen

vid lastningen enligt godkänt blandningsförfarande eller på vägen där

det omsorgsfullt inblandas i det löst utlagda bärlagermaterialet.

l.l.2.l Bärlagergrusets utläggning och packning

Byggaren skall tillse att bärlagermaterialet icke uppblandas med olämp-

ligt material. Har sådan uppblandning skett skall materialet på bygg-

herrens direktiv borttagas. Bärlagermaterialet skall utläggas i lager

vars tjocklek icke får överstiga lO cm, för så vitt icke annat föreskrives,

av byggherren. Materialet skall spridas med en utläggare av godkänd typ,

som kan lägga materialet i lager av den bredd och tjocklek som före-

skrivits.

När varje lager av bärlagermaterialet utlagts, skall det planeras

med hyvel till den föreskrivna nivån och tvärsektionen. Hyveln skall

väga minst 3 ton, och ha ett minst 3 m långt hyvelblad och ha en hjul-

bas icke understigande h,6 m.

Utläggnings-och packningsmaskinernas bör ha samma kapacitet. Oavsett

vilken utrustning som användes till materialets tranSport och utläggning
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skall för varje 300 ton material som utläggs per timma minst en_

packningsmaskin vara i effektivt arbete.

För material A gäller följande. Så snart varje lager utlagts och

utjämnats skall det packas till hela sin bredd med maskiner likvärdiga

med en 8 tums trevalsslátvält. Om en sådan valt användes skall vält-

ningen Påböråas Vid lagrets kanter. Vältningen utföres parallellt

med vägens centrumlinje och så.9 att närmast föregående bakvalsspår

överlappas till halva sin bredd. Packningen skall pågå intill dess

hela ytan vältats med bakvalsarna och packningen godkänts av bygg-

herren. Om andra godkända vältar användes skall packningen utföras enl.

byggherrens direktiv. Under vältningen uppkomna oregelbundenheter och

svackor skall justeras genom.att det packade materialet upprives,var-

efter, om överskott föreligger, så.mycket material borttages och,

om svackor förekommer, så mycket material tillföras, att en jämn yta

erhålles. 4

För material B gäller följande. Så snart varje lager utlagts och ut-

jämnats skall det packas till fUll bredd med av byggherren

godkänd.maskin. Oavsett maskintyp skall packningsförfarandet svara mot

det förfarande som godkänts av byggherren. Våltningen skall pågå intill

dess nöjaktig packning uppnåtts. Ytsns justering utföres i överens-

stämmelse med vad som föreskrivits för material A.

När den erforderliga bárlagertjockleken uppnåtts skall ytan formas

och packas ytterligare med hyvel och vält, tills den föreskrivna pro-

filen åstadkommits. Icke någonstans skall i tvärsektion och längdpro-

fil tolereras större ojämnheter på en längd av ca 3 m.än vad som före-

skrives i nedanstående.

a) ca 13 mm vid grusväg,

b) om.vägen skall beläggas och om beläggningen lågges på ytan av-grus-

bärlagret, ca 6,5 mm vid asfaltbeläggning och ca 3,2 mm vid betong-

beläggning.

c) om.grusbârlagret skall täckas med krossat grus och vägen beläggas skall

toleransen för grusbärlagret svara mot värdena under b).

Varje lager skall packas omsorgsfullt och till byggherrens belåtenhet.

I fall av kontrovers skall en packningsgrad av minst 100 % AASHO T99B

fordras. ?

Materialet skall vattnas, såväl under planeringen som under packningen när

och om.byggherren så kräver, antingen för att underlätta packningen eller

för att reducera dammningen eller av båda skälen. I de fall vattnet till-

föres för att underlät/ta packningen skall det Spridas omedelbart före

packningsmaskinen.
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1.2 Utdrag nr av Department of Roads i Quebec år 1950 utfärdande

General Requirements, Covenants and Sgecifications for the

Construc tion, Reconstruction and Maintenance of Roads

1.2.1 Undergrunden och underbyggnaden.

Allt material av godtagbar kvalitet som.uttages i skärning skall

användas i underbyggnaden, för så vitt icke byggherren ger byggaren

andra skriftliga instruktioner. Alla stora stenar eller storastyc-

ken av berg skall slås sönder innan de får ingå i fyllningen.

Volymen av de stenar som avlägsnas ur fyllningen skall ersättas

med en.motsvarande volym grusmaterial.

I bergskärning skall berg, som lokalt sticker upp mer än ca 7.5 cm

över den föreskrivna bottennivån avlägsnas och hål och svadkor fyllas

med skärv. Schaktning i berg, som benämnes första klass jordarbete ,

skall utföras till en nivå 30 cm.under'terrassytan och allt sprängt

material avlägsnas. Volymen mellan schacktbotten och terrassytan

skall återfyllas med ur skärningen erhållen sten av max ca 10 cm

storlek eller med annat godtagbart material.

Skärning i alla slags jord, i material av sten mindre än 0,8 m3, i

skifferhaltiga material och i andra material som kan schaktas med

grävskopa benämnes andra klass jordarbete . I jordskärning skall

Över terrassytan uppstickande vittringsbenägna stenar avlägsnas

och ersättas med godkänt material.

Där underbyggnadens tjocklek är 60 cm.eller mindre skall'humusê

skiktet på undergrundsmaterialet avlägsnas eller förstöras till

ett djup av ca 86m. När den naturliga grunden är mycket brant eller

när , enligt byggherren,tyllningen kan glida, skall den naturliga

grunden utföras i avsatser, som ligger i stigande lutning mot skär»

ningens insida.
1.2.1.1. Krav gå undergrunden
Stabiliteten hos det material, som.har att bara överbyggnaden, under"

 

byggnaden eller andra på terrassen vilande lager måste nödvändigtvis beaktas.

Jordmaterial av typen Awl, A-2 och Am3 har tillfredsställande, Aøh

acceptabel, Au6 dålig och Aas och As? mycket dålig stabilitet.



Bilaga 1:?

Jordnaterial av typen AFB är icke önskvärt och det är vanligen mest

ekonomiskt att antingen undvika eller avlägsna det. Material av

typen Aph,A-5,Aø6 och A-7 kan avsevärt förbättras dels genom pack-

ning vid Optinal vattenhalt till gällande maximal skrymdensitet

dels genom inblandning av kornigt material såsom grus,sand,skärv

och sten.

TabelhäJordmaterialens av typ Anl-A-8 egenskaper enligt provning.

 

 

 

  

   

 

Jordartstyp Gradering Flytgräns Plasticitets- Cenm Krymp-
tal tri- gräns

fu» SLLL PI gal_
fuk-

tiga
het

CME

Avl lera: 5-10% 1h-25 3-7 15-

mjäla:lO-20%

sand: 70u85z

A92 sand 55%+ lh-35 15- 25*

A-3 20-35 0 12-

Ash sand: 55%- 20_u0 5-15 12+ 25»

AyS sand: 55%_ 35+ en_ 12- 30+

Ap6 lera 30%+ 35+ 36- 12+
fritt 10'1h
vatten

om.mer
än ho

As? lera: 30% 35+ 2hu36 12+;? 1h+
högt
värde

är

tjäl-
farligt

'A-8 h5+ 2h- 12+ 20+

   

1.2.1.2. Krav på underbyggnadsmaterialet

Underbyggnadsmaterialen skall med hänsynstagande till lämplighetsgraden,

som.beståms av resp.materials maximala torra skrymdensitet, klassificeras

enligt följande.
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a) När underbyggnaden icke överstiger 3 m.tjocklek, icke är utförd

i brant sidolutande terräng och icke utsätts för översvämning under

långa perioder gäller de i tabell'? redovisade värdena.

Tabell 7 . Sambandet skrymdensitet /lämplighet/ packningsgrad för

I material i fyllningar <1 3 m

 

   

ÅMaximal Lämplighet Erforderlig Rekommenderad
. Skrymy ååâänings- lutnlng

densitet, %

AASHO T99

l,hh och mindre olämpligt u_s_»m _____u ..-a

lshh - 1,60, i dåligt i" i ,,95c i i ,, 1:2

1,60 m 1,76 mindre lämpligt 95 1:2

1,76 m 1,93 godtagbart 90 1:1 1/2

1,93 - 2,08 lämpligt 90 1: 1 1/2

2,08 - och högre mycket lämpligt 90 1: 1 1/2

  

   

Materialens flytgräns får icke överstiga 65 och deras plasticitetstal

skall vara högre än värdet av 0,6 ' flytgränsens vattenhaltsprocent

minus 9,0.

b) Bär underbyggnaden överstiger 3 m.tjocklek, är utförd i brant

sidolutande terräng och utsätts för långa perioder av översvämningar

gäller de i nedanstående tabell 8 , redovisande värdena.

Tabell 8 . Sambandet skrymdensitet /lämplighet/packningsgrad i fyll-

ningar 3m.

 

  

Maximal Lämplighet Erforderlig Rekommenderad
skrymy packniägsgrad lutning

densitet,

AASHO T99

1.52 o.mindre olämpligt -u-»a ----_m_

l.52-l.76 dåligt 100% 1:2 1/2

1.76-1.93 mindre lämpligt 95% 1:2

1.93u2.08 godtagbart 90% '1: 1 1/2

2.08mhögre lämpligt 90% 1: l L/2

    

Flytgränsvärdet får icke överstiga 50.
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c) Indikation på jordmaterialens beskaffenhet erhålles av deras

skrymdensitet per cubic foot (28,361:13); för material innehållande

stora partiklar skrymdensiteter mellan 1.93 och 2.16, för oorganisk

mjála skrymdensiteter mellan 1.76 och 1.93 för lera skrymdensiteter

mellan 1.60 och 1.76 och för framförallt svällande (exp: sive) lera

och organisk mjäla skrymdensiteter mindre än 1.60.

Packningen av underbyggnaden skall utföras enligt någon av de

nedanstående metoderna:

1) One foot (l°) layer method,

_ 2) Three feet (39) layer method,

3) Water Saturatiom.mmthod,

h) Proctor method,

Metod 1) skall vara obligatorisk för så vitt icke annan metod an»

givits på ritningarna,i specifikationerna eller av kontrollanten.

Gräs, torv och klumpar av frusen jord skall avlägsnas. I de översta

30 cm,av fyllningen får stenarna icke överstiga 10 cm i diameter.

Vid kall väderlek, när temperaturen hindrar uppbyggandet av lager

av 30 cm tjocklek utan bildandet av klumpar av frusen jord, skall

fyllningen utföras i lager om 90 cm.av grusigt material.

Där det inte är möjligt att utföra fyllningen i lager om 30 cm.på

grund av en lutning brantare än hSO, det vill säga en lutning för

brant för arbete med packningsmaskinerna, skall hSolutningan upp-

nås genom användning av grusmaterial utlagt i ett lager, som.packad

enligt metod 3) eller, om så tillåts8 av byggherren, enligt metod 2).

I de fall fyllningen utföres under vatten, skall ett relativt grovt

materialanvändas.(grav sand,grus,slagg,sten), och fyllningen utföras

i ett lager intill dess det höjer sig minst 15 cm över vattenytan.

1) One foot (1» layer method) .

Materialet skall utlaggas över fyllningens hela bredd i horisontella

och i opackat tillstånd maximalt 30 cm.tjocka lager. Så snart materialet

utlagts skall det packas. Består materialet av lera eller lerig morän,

skall packningen utföras med fårfotsvält, vilken i kontaktytan måste

åstadkomma ett tryck av 1h kg/cm?. När materialet består av sand eller

grus, skall packningen utföras med en tung maskin (6 kg/cme), en gummi»

hjulsvält eller enligt metod 3). I varje fall skall materialet packas

i överensstämmelse med en av byggherren godkänd.metod. Packningsarbetet

skall pågå intill dess fyllningen uppnått den fastställda profilen.
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2) Three feet '39) layer method.

Denna,metod är begränsad till av sand och grus utförda fyllningar

och endast i de fall byggherren angivit metoden. Materialet skall

utlåggas i lager om 90 cm. och packas med tung maSkin (6 kg/cm?)

eller enligt metod 3). Packningsarbetet måste påga intill dess den

för lagret fastställda profilen uppnåtts.

3) Water Saturation method. V _

Enligt denna metod skall sand eller grusmaterialet utlåggas i lager

av sådan volymgatt den för det färdigpackade lagret fordrade profilen

kan uppnås. Med hjälp av Spridare skall materialet vattnas tills

enligt byggherren fullständig stabilitet uppnåtts när materialet

icke kan absorbera mer vatten.

h) Proctor method.

Når fyllningen skall packas i överensstämmelse med Proctor metoden

utlägges materialet över underbyggnadens hela bredd i horisontella

jämntjocka lager. Varje lager skall efter packningen hålla en tjock-

lek av 15 cmm För att uppnå detta skall lagrets tjocklek i opackat

tillstånd uppgå till mellan 20 och 30 cm. Efter §harvning 9 vattning

och torkning, skall varje lager packas med fårfotsVålt. Denna valt

måste i kontaktytan åstadkomma ett tryck av 1h kg/cm?. Genom harv-

ningen, vattningen och torkningen skall materialet ges den vattenhalt

och konsistens , som erfordras för att den fordrade skrymdensiteten

skall kunna uppnås. Så snart materialet uppnått optimat vattenhalt

skall det snabbt packas på sådant sätt att det uppnår åtminstone

packningsgraden 90% AASHO 199. Det packade materialets vattenhalt

får icke nämnvärt ändra sig vid regn. Fyllningen skall ges sådant

tvärfall att vattenavrinningen blir god.

På byggherrens direktiv skall fyllningen utläggas på ett ca 30 mm

tjockt kapillaritetsbrytande lager av sand eller grus, sam ges god

dränering.

Om terrassen efter packningen år ojämn med bulor och svackor, skall

dess ytlager rivas upp ochavjämnas till rätt nivå. På byggherrens

direktiv skall packningen av det uppluckrade materialet utföras med

tandemvåltar och på sådant sätt att terrassen erhåller den föreskrivna

tvärnoch långdprofilen. För så vitt icke annat anges, skall terrassen

i vägmitt ha en överhöjning " (crown), som uppgår till 1/96 av terrassens

bredd.

Om.terrassen icke förut packats till maximal densitet enligt metod h)

eller om.provtagningar visar, att det 30 cm.tjocka lagret icke håller

_den föreskrivna densiteten måste packningen utföras enligt särskilda

anvisningar.
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eller enligt byggherrens direktiv. I sådana fall skall terrassytan

rivas upp till så stort djup, att när packningsarbetet avslutats ett

minst 30 cm tjockt lager med föreskriven skrymdensitet erhållits.

ADet upprivna materialet skall packas enligt metod h) i två lager.

0

Arbetet skall utföras ,a följande sätt. Terrassen upprives till halva

sin bredd (A) till sådant djup, att; när det upprivna materialet

upplagts på den andra väghalvan (B) en yta erhålles9 som ligger ca.

15 cm. lägre än den föreskrivna terrassytan, Också denna yta upp»

rives till ett djup av ca15 cm, varefter vatten tillföres, så att det

sist upprivna materialeterhålleroptimal vattenhalt. Sedan materialet

bearbetats med en tallriksharv, skall materialet packas med fårfots-

vält eller gummihjulsvält till en packningsgrad av minst 95% AASHO T99.

Det på väghalva B upplagda materialet återföres därefter till A, så

att ytlagret om.ca 15_cm.på väghalva B kan upprivas. Det upprivna

materialet upplägges tillsammans med det ännu Opackade ytlagret På Vä8"_

halva A, så att ytterligare 15 cm.material kan upprivas på vághalva

B. Det upprivna lagret utsättes för samma bearbetning, som motsvarande

lager på väghalva A. Det på väghalva A upplagda Opackade materialet

från A och B fördelas likformigt över hela vägbredden och packas

med får/fotsvältar eller gummihjulsvältar vid optimal vattenhalt till

föreskriven packningsgrad, längdøoch tvärprofil. Vid bearbetningen av

det 30 cm.tjocka ytlagret skall tillses, att stenar större än 7.5 cm

avlägsnas.

För att avlägsna spåren efter farfotsváltarna, skall det packade

lagrets ytskikt upprivas till ett djup av ca 2.5 cm.och packas vid

optimal vattenhalt till föreskriven skrymdensitet med gummihjulsu

vältar eller tandemvältar.

Om under packningen av det 30 cm.tjocka ytlagret vattenhalten lokalt

överstiger den optimala, så att den föreskrivna packningsgraden icke

kan uppnås9 skall materialet luftas genom harvning eller hyvling för

att överskottsvattnets avdunstning skall påskyndas.

Maximala skrymdensiteten och optimala vattenhalten skall bestämmas för

varje i ytlagret ingående materialsammansåttning. Ytlagret skall upp»

nå. en packningsgrad av minst 95% AASHO T 99.

För att undvika besvär av sörja vid våt och med vattenavdunstning vid

torr väderlek skall arbetssträckorna begränsas till den längd bygga

herren bestämmer.
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l.2.2 Bärlager av grus

 

Materialets maximala kornstorlek får icke överstiga 7,5 cm i lagrets

nedre del och icke 2,5 cm i dess övre del.

Grusmaterialet får icke innehålla humus ellernämnvärd mängd organiskt

material.

Materialets kornkurva skall ligga mellan gränskurvorna i diagrammet i

fig.12.
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Fig.12 Gränskurvor för bärlagergrus

Graderingen skall vara jämn, så att föreskriven täthet kan uppnås.

Den genom försök i Los Angeles maskinen erhållna nötningsprocenten

skall vara lägre än 38 %.

Materialen skall undersökas i avseende pål)nötningen genom försök i

Los Angels maskin enligt metod ASTM Cl3l-h6, 2) kornsammansättningen

enligt C 136-h6, 3) innehåll av lerklumpar och mjäla enligt c 117-37 och

5) innehålla av organiska ämnen enligt C hO-hö.

Stickprovsundersökningar skall utföras enligt metod

ASTM D75-h6-T.

Grusmaterialet får icke separera. Skulle separation uppstå under

materialets sållning, krossning eller utläggning, skall erforderligt

material tillföras på platsen och blandas in, så att den föreskrivna

graderingen uppnås i hela lagret.
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1.2.2.1 Bärlagrets utförande

 

Bärlagergruset skall utlåggas i jämntjocka lager och till erforderlig

bredd på den färdigställda terrassen eller sandbädden (sand cushion).

Grusbärlagret skall utläggas i skikt vars tjocklek i opackat tillstånd

icke får överstiga 20 cm. Normalt får maximala kornstorleken icke över-

stiga 1/3 av resp. skikts tjocklek före packningen.

Gruset skall transporteras på av byggherren godkänt sätt och får aldrig

uppläggas på en fuktig eller sörjig yta, vari deformationer kan uppstå

av trycket. Om gruset tippats i hög på vägen, skall det flyttas på så-

dant sätt, att separation icke uppstår.

.Metoden för grusets utläggning skall vara godkänd av byggherren. Normalt

får icke Sådana maSkiner, som.icke kan utlägga jämntjocka lager eller

åstadkomma likformig packning eller som icke kan utföra arbetet i överens-

stämmelse med utsättningarna användas.

Om byggherren så fordrar eller om de särskilda anvisningarna så före-

skriver skall tjockleken kontrolleras med block, som placeras på under-

lagrets yta och om.på ritningarna i anvisningarna eller av byggherren

så krävs, skall tvärprofilen kontrolleras med en enligt föreskriven pro-

fil formad mall.

1.2.2.2 Grusbärlagrets packning

 

Så snart materialet utlagts skall det planeras och packas. Den använda

metoden skall vara godkänd av byggherren. Normalt skall lätta omkring

6 m.lång sorapers användas och hållas i jämn rörelse på det nyss ut-

lagda materialet.

Väghyvlar eller andra godkända maskiner med lång hjulbas eller långa

scrapers skall fortsätta packningen av bärlagret. Packningsarbetet av-

slutas med tandemvältar vägande minst 10 ton. Om grusbärlagrets yt-

struktur icke är homogen, skall ytan harvas eller upprivas och hål och

svackor utfyllasmedlämpligt material. Om under arbetet gruset av någon

anledning blandas med underliggande material skall det_avlägsnas och

ersättas med godkänt material.



Bilaga lzlh

Om gruset saknar bindning, skall erforderliga kvantiteter av lera eller

'kalkstenfiller tillföras. Inblandningen av bindemedlet skall utföras

likformigt och i överensstämmelse med en beprövad.metod.

Det färdigställda bärlagret skall vara homogent och fast och dess längd-

och tvärprofil skall överensstämma med de på ritningarna och anvisningar-

' na angivna profilerna. Den maximalt tolererbara ojämnheten på en längd

av ca 3 m.är 12,7 mm. Om icke annat föreskrives skall bärlagrets yta

vara parallell med det underliggande lagrets yta,som i vägmitt har en

överhöjning uppgående till 1/96 av lagrets bredd.

1.2.3 Bärlager av sten

 

Bärlager av sten skall utföras av hårt varaktigt material, som framställs

genom.sönderslagning för hand eller krossning i maskin av stenar eller

av i stenbrott uttagna stycken. Stenarnas form skall vara kubisk eller

kantig, så att god förbindning mellan stenarna uppnås när lagret sam-

manpressas. Materialet skall vara fritt från såväl spröda, flata eller

långsträckta stenar som lera eller andra främmande ämnen. Sten som för-

ändras, fryser sönder eller är för mjuk skall kasseras. Stenarna skall

Så Vitt möjligt ha Samma pertrografiska sammansättning. De största
stenarnas maximala dimension får icke vara större än 1/3 av det ut-

lagda opackade lagrets tjocklek.

Filler eller sand som användes till fyllning av bärlagrets hålrum, skall

uppfylla fordringarna i avseende på såväl partikelstorlek som renhet,

frånvaro av jord och främmande ämnen.

1.2.3.1 Bärlagrets av sten utförande

 

Två utförandemetoder tillämpas, den ena för sönderslaget och den andra

för krossat stenmaterial.

a) Sönderslaget stenmaterial

Om anvisningarna eller byggherren så fordrar skall på platsen för hand

sönderslagen sten från Schakt eller stenbrott användas. Det framställda

stemmaterialet får icke utläggas i lager, som i opackat tillstånd är

tjockare än 25 cm. Stenmaterialet skall utläggas på den färdigställda

terrassen eller på det påimnrassen utlagda sandlagret. Enar de största
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stenarna icke får vara större än 10 cm.måste en betydande andel av

stenarna ha slagits sönder till mindre dimensioner. Större stenar som

kan pressas upp genom tjällyftning skall undvikas. Så snart sten_

materialet utlagts och lagret planerats skall det packas med tandem-

våltar vägande minst 10 ton. Under packningen skall sand.eller filler

utlåggas i tunna lager. Packningen skall påbörjas vid lagrets kanter

och pågå tills lagret år så fast,att vålten icke ger något Spår. Hål-

rummet Skall vara helt utfyllt. Bårlagrets yta skall vara rent från

fyllningsmaterial. Om byggherren så fordrar, skall vatten tillsättas

sanden eller fillern. Vid vältningen uppkomna spår och svackor skall

fyllas med sten av mindre storlek, så att en jämn yta erhålles. På

alla eftergivliga delar, som icke kan packas, skall det ostabila

materialet avlägsnas och ersättas med godkänt material. Där sten»

materialet på grund av underlagrets eftergivlighet blandasmed detta,

skall våltningen aVbrytas, det uppblandade materialet borttagas,

terrassytan förstärkas och nytt bårlagermaterial utläggas.

b) Krossat stenmaterial

Den krossade stenen får icke vara större än 70 mm. Stenmaterialet

skall utlåggas_på den fårdigstållda vålpreparerade och torra terrass-

ytan eller på det på terrassytan utlagda sandlagret.

Når bårlagrets totala tjocklek överstiger 15 cm skall materialet ut-

läggas i lager, som vart och ett icke får vara tjockare än 15 cm. Tjock-

leken skall kontrolleras med på ytan utlagda block och med en profil-

mall. Metoden för materialets utläggning skall vara godkänd av bygg-

herren;

Lagret skall avjåmnas och packas med våltar vägande minst 10 ton. Pack-

ningen skall påbörjas vid lagrets kanter. På direktiv'.av byggherren

skall vatten Spridas under våltningen.

Den maximalt tolererbara ojämnheten på en längd av 3 m.år 12 mms

Fordringarna på bårlagrets utförande överensstämmer i övrigt med fOrd-

ringarna på bårlager av sönderslagen sten.
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2 Danmark

  

Enär några för dansk vägbyggnad generellt gällande packningsnormer enligt

uppgift icke är utfärdade, har SVI, som exempel på de krav, som_i Danmark

vid större vägbyggnadsarbeten ställes på vägbyggnadSmaterialen, på pack-

ningen och pä lagrens bärighet, gjort följande utdrag ur av Vejle Amts

Vejinspektorat utgivna Faellesbetingelser för motorvejsanlaeg", mars

1966.

2.1 Allmänt

 

I kapitlet om de VALmindelige bestemmelser" framhållas under rubriken

WArbejdets art og bedømmêlse" bl.a. följande:

'Det åvilar entreprenören att utan vederlag fortlöpnade påvisa, att mate-

rialen och utförandet kvalitetsmässigt uppfyller de ställda kraven.

Kontrollanten skall beredas tillfälle att närvara vid all provtagning

och materialprovning på byggarens arbetsplats, laboratorium eller annor-

städes.

Byggarens kontroll skall utföras av kvalificerad personal och med egen

apparatutrustning allt efter byggherrens godkännande.

Väsentliga meningsskiljaktigheter mellan kontrollanten och byggaren

beträffande bedömningen av de i fält och/eller på laboratoriet före-

tagna undersökningarna kan på begäranav en av parterna hänskjutas

till en opartisk skiljedomare för avgörande. I fall av oenighet be-

träffande val av domare utses denne av Dansk Ingeniørsforening.

Byggherren eller hans kontrollant har vidare behörighet att avbryta

arbete, som icke utföres enligt-anvisningarna, intill dess det från

byggarens sida har skapats garantier för,att arbetet får det enligt

anvisningarna föreskrivna utförandet.

' Byggaren skall utan vederlag ställa erforderligt manskap till kontrol-

lantens förfogande vid hans kontroll av arbetet..

2.2 Undergrunden och underbyggnaden

Terrassytan skall alltid hållas så avjämnad och packad, att vatten icke

kan anh0pas och uppblöta jordmaterialet. Särskilt viktigt är det att
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terrassen, såväl i skärning som på bank, vid arbetstidens slut liksom vid

alla övriga uppehåll i arbetet samt när risk för regn föreligger, avjämnas

och packas med packningsmaskin.

Om jordmaterialet blir uppblött, som.följd av att de givna föreskrifterna

icke följts, skall den uppblötta jorden omgående ersättas med annan jord

utan kostnad för beställaren.

Det åvilar byggaren att snarast göra kontrollanten uppmärksam på före-

komSten av jordarter, som väsentligt avviker från de i arbetsbeskrivningen

föreskrivna materialen.

Inga tranSporter får utföras på den färdigställda terrassytan..

Sten större än lagertjookleken, trädrötter, uppblött material, torv,

frusna jordklumpar, snö mwm. får icke inbyggas.

Sten som framkommer under arbetet skall avlägsnas av byggaren utan kost-

nad för beställaren.

Mylla får i fyllningar icke inbyggas till större tjocklekar och icke

närmare färdig vägyta än 1 m.

I fyllningar av vattenkänsliga eller starkt vattenhaltiga material kan

föreskrivas antingen att minst 30 cm.tjocka dräneringslager av sand-

eller gruSmaterial utlägges eller att kalkstabilisering utföres.

2.g:1 _Undergrundens och underbyggnadens packning

 

Underbyggnadens packning skall utföras likformigt och uppfylla i nedan-

stående tabell angivna krav på materialets skrymdensitet uttryckt i procent

av den enligt metod Proctor standard uppnådda maximala skrymdensiteten.

Tabell 9. Krav på underbyggnadens packning.

  

 

Djup under färdig vägyta Minimum packningsgrad för

kohesionsmaterial friktionsmaterial

3> 2 m. i 92 % 95 %

<2m 97% 100%
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De angivna packningsgraderna skall uppfattas som medelvärden av minst

5 vården. Inget enkelvårde får ligga:mer än 3 % under det kräwda.medel-

värdet..

De-översta 20-cm i undergrunden skall packas i överensstämmelse.med

_ovanståendewkrav.-

Vid.. underbyggnadens utförande skall fyllningen utläggas.. i lager om maxi-

nwdt 25 cm.i epackat tillstånd och packas i överensstämmelse med ovan-

ustående krav.'

Banker skall uppbyggas i full bredd-och skall erhålla effektiv packning

också vid kanterna, antingen genom användning av speciella packninga-

redskap eller genom att bankar utföres med en tillfällig "överbredd".d

Byggaren har ansvaret för packningen och det åvilar honom att inför'

byggherren och efter dennes anvisningar genom kontinuerlig kontroll av

_ packningen dokumentera att de ställda kraven är uppfyllda..

 

2.2.2 Terrassytans justering'

Terrassytan skall packas och justeras, så att den överallt får samma

.densitet och.att den blir så slät och jämn att den icke kan ge anled-

.ningntill.vattenansamlingar.

Större avvikelser från den teoretiska profilen än.h_cm är icke tillåten

.och avvikelserna får icke vara.ensidiga.

2.2.3 Packning av stabiliserad jord

. Den.med.stabiliseringsmedel färdigblandade jorden-packas i överensståme

melse med de krav, som angivits för underbyggnaden och underbyggnadens

ytlager för nivåer «<:2 m under färdig vågyta. Under packningen får

:nattenhalten avvika högst 2 % från den optimala enligt medtod Proctor

*_standard. Vid cementstabilisering skall packningen utföras omedlebart

efter blandningen.och packningen skall vara avslutad senast 2 timmar

-efter det att blandningsarbetet påbörjats. Vid kalkstabilisering skall

packningen utföras omedelbart efter blandningen när risk föreligger-för-

..regnvåder och i övrigt efter byggherrens anvisningar.
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Samtidigt med packningen skall en finjustering utföras. Den färdigpackade

terrassytans nivå får awvika högst 2 cm från den i arbetsbeskrivningen

föreskrivna nivån och avvikelserna får icke vara ensidiga.

2.3 Förstärkningslagret

 

Förstärkningslagret skall utföras av icke tjälfarligt sandigt grus eller

grusig sand, som uteslutande består av högklassiga mineraler och som är

fria från såväl organiska som ler- och mjälaklumpar.

Högst 20 % får passera sikt 0,125 och högst 80 % sikt 1 mm. Den kapillära

stighöjden får icke överstiga 50 cm, Största tillåtna stenstorleken 10 cm.

görstärkningslagrets utförande

 

Förstärkningslagret skall utläggas snarast möjligt efter det att terrass-

ytan har godkänts. Lagret skall, samtidigt som det vattnas, om så är nöd-

vändigt, packas likformigt till en skrymdensitet av minst 100 % av maxi-

mala skrymdensiteten bestämd på material <116:mm.enligt metod Proctor

standard.

Förstårkningslagrets överyta skall justeras på sådant sätt, att den på

intet ställe avviker mer än 2 cm från föreskriven nivå. Avvikelsen får

icke vara ensidig. Någon trafik får icke utföras vare sig på färdig

terrassyta eller på färdigjusterad förstärkningslageryta.

2.h Bärlager

 

2.h.l Grusbärlager

 

Materialet får icke vara tjälfarligt och skall vara stabilt. Högst 2/3

av det som.passerar sikt 0,5 mm får passera sikt 0,125 mm, Av den del

av materialet, som är större än h mm, skall minst 50 % vara krossat.

I övrigt skall materialet uppfylla de på överbyggnadsgrus ställda kraven

och kornkurvan skall ha ett jämnt förloPp.

Nötningsprocenten får enligt Los Angeles metoden icke överstiga värdet

ho.

Materialets CBR-tal bestämt på prover aV'material.<:lözmm,som instampats

till en täthet av 100 % enligt metod Proctor modifierad och som vatten-

lagrats i h dygn,skall vara minst 80 %.
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För material <:O,5 mm skall flytgrånsen vara mindra än 25, plasticitetsin-

dexet vara mindre än 6 och sandekvivalenttalet vid leveransen vara större

än %_0

2.h.l.l Grusbårlagrets_utförande

 

Materialet får icke utlåggas och packas i större lagertjocklekar än 20 cm

fast mått. Bårlagret skall packas likformigt till en skrymdensitet av

minst 98 % av maximala skrymdensiteten bestämd på material <:16 mm en-

ligt metod Proctor modifierad. Bårlagrets yta skall justeras, så att den

på intet ställe avviker mer än 1 cm.från föreskriven nivå. Eventuell yt-

justering får icke utföras genom utläggning av ytterligare material

förrän ytan upprivits.

2.h.2 Bärlager av makadam

 

Till bottenlager användes "håndsten", "bundsten" eller singel. Till

mellanlagret användes singel eller skårv.

2.h.2.l Makadambårlagrets utförande

 

Av med "håndsten" eller "bundsten" utfört bottenlager avjåmnas med sten-

material av mindre storlek.

Bottenlagret, mellanlagret och topplagret packas var för sig med:minst

10 tons vält intill dess varje lagerhar blivit fast och varje lagers

överyta blivit jämn och icke har större avvikelser från den föreskrivna

ytan än 2 cm.för botten- och mellanlagren och 1 cm för topplagret. Efter

packningen vältas under samtidig grusning och vattning varje lager för

sig intill dess hålrummet år utfyllt med grus.

Under vältningen av topplagret skall överytan kontrolleras med råtskiva

och schablon.

Om fordringarna på t0pplagret icke uppnåtts när packningen år så långt

framskriden, att stenmaterialet krossas under packningen, skall juste-

ring utföras med bitumenbundet stenmaterial, som skall levereras av

entreprenören utankostnad för beställaren.

Där makadambårlagret skall förses med nytt lager upprives ytan, så att

gott förband uppnås mellan det befintliga och det nya lagret.
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Kontrollanten skall godkänna samtliga ytor och lager innan nytt lager får

påbörjas.

Det åvilar byggaren att hålla byggherren underrättad.
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3.mgwd

Utdrag ur av Ministry of Transport and Civil Aviation utarbetade och

 

av Her Majesty s Stationery Office år 1957 kungjorda WSpecification

for Road and Bridge Works" och ur till dessa anvisningar sedermera

lagda Supplementary Specification .

3.1 Undergrunden och underbyggnaden

Sam berg skall de materiaJLbetraktas, som.är så lagrade att de måste

lösgöras genom sprängning, med lufttrycksdrivna verktyg eller med kil

och Slägga. Som berg skall , med undantag för block av krita, även alla

fast lagrade stora stenar eller lösgjorda stycken av berg, vars volym

överstiger ca 90 dm3 i diken och ca 180 dm3 i huvudschakten, betraktas.

Som.vanlig schaktning definieras all schaktning i material, som icke

klassificerats som berg.

3.1.1 Undbyggnadsmaterialets utläggning

 

Berg som fyllning i underbyggnaden skall slås sönder till en maximi-

storlek av ca 1h dm3 (1/2 cu.ft) och bergmaterialet utläggas i lager,

som vart och ett i Opackat tillstånd har en tjocklek icke understigande

hS cm. Bergfyllningsmaterialet skall i varje lager inom.rimliga gränw

ser vara välgraderat. Alla större hålrum skall fyllas med bergkross

eller annat av beställaren godkänt material. Stenar större än 1h aü3

Ikasseras, för så vitt ickebyggherren väljer att slå sönder dem.

Om icke andra direktiv ges av byggherren skall allt Sebaktat material,

med nedanstående undantag, användas i underbyggnaden. Materialet skall

utläggas och packas i lager, som i opackat tillstånd har en tjocklek

av ca zsuho cm, beroende på hur byggherren med ledning av packnings-

kontrollen bestämmer. Lager tjockare än 25 cm.i cgackat tillstånd får

endast användas i de fall byggaren kan övertyga byggherren Om» att den

maskintyp han ämnar använda kan ge hela lagret den föreskrivna densi-

teten. Vid utförandet av'banken, skall byggaren taga hänsyn till mate-

rialets konsolidering och krympning, så att, när i.kontraktet åtagna

arbeten âr avslutade, underbyggnaden håller den föreskrivna nivån,

bredden och andra föreskrivna mått.

När material av väsentligt olik typ, såsom lera, krita och sand är häm-

tade från flera schakter, skall de olika materialen utläggas i separata

lager, såvida icke byggherren angivit annat, med det såmsta.materialet

i botten och det bästa i toppen av underbyggnaden. De mellanliggande
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lagren skall utlaggas allt efter materialens kvalitet eller enligt

byggherrens direktiv.

Bergblock och klumpar av lera eller andra material skall slås sönder.

Vid underbyggnadens släntfot får ingen stor sten eller klumpar anhopas.

Ingen sten större än 15 cm.i diameter får ligga närmare underbyggna-

dens terrassyta än 60 cm.och fyllningen får icke innehålla trästycken,

rötter eller annat förgängligt material. Icke heller fruset material,

gyttja, torv, eller annat organiskt material får ingå i fyllningen,

utan skall avlägsnas. Arbetstrafiken skall fördelas över underbygg-

nadens hela bredd på sådant sätt, att ävjning och spårbildning und-

viks.

3.1.2 Underbyggnadsmaterialets packning_

Vart och ett av underbyggnadens lager skall packas med av byggherren

godkända maskiner.

Bergfyllning skall packas med slátvältar, som väger minst 10 ton eller

med'andra maskiner av godkänd typ..Minst 8 överfarter skall utföras

innan nästa lager påföres.

Innan packningsarbetet påbörjas skall försök utföras enligt den pla-

nerade packningsmetoden. Byggaren skall härvid påvisa för byggherren,

att packning enligt det avsedda sättet kommer att ge ett resultat,

som uppfyller de ställda fordringarna.

Inom de områden, som under packningen visar sig innehålla eftergivligt

material, skall det olämpliga materialet avlägsnas till fullt djup

och ersättas med.lämpligt sådant°

Packningen skall påbörjas snarast möjligt efter materialets utlägg-

ning. Härvid skall kontrolleras,att materialet_håller av byggherren

godtagbar vattenhalt. Vid packningskontrollen skall nio prov av tio

visa att materialet uppnått en skrymdensitet, som svarar mot följande

nmmimala lufthalter.

a) i underbyggnadens och i skärning i undergrundens översta 60 cm 5 %

b) i resten av underbyggnaden lO %
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I de fall det genom packningsförsök påvisats,att materialet icke kan

uppnå föreskriven täthet, skall en större av byggherren godtagbar

lufthalt anges.

Underbyggnadsmaterialet får packas endast när det håller en vatten"

halt, som kan godkännas av byggherren. Om ett jordmaterial, som vid

schaktningen håller en av byggherren godtagbar vattenhalt, vid tiden

för packningen ändrat vattenhalten med mer än i 2 % mäste packninge-

arbetet avbrytas.

När materialet är kohesivt skall terrassytan såväl på underbyggnaden

som på undergrunden i skärning varje dag före arbetets slut, såvida

icke byggherren föreskriver att förstärkningslagret skall utläggas

och färdigställas, ytbehandlas med varm tjära, asfaltlösning och lik-

nande eller täckas med krossad sten, krossad slagg, krossgrus eller

torr och ren sand och därefter packas med 2 1/2 tons vältar eller på

annat av byggherren föreskrivet sätt.

När undergrunden i skärning består av friktionsmaterial, skall det

till ett djup av ca15 cm harvas,söndersmulas och packas vid en

vattenhalt, som.håller sig mellan 1 2 % av medelvärdet för den nam

turliga vattenhalten bestämd på samma sätt som redovisats under 3.1.2.

Packningsarbetet skall bedrivas på sådant sätt, att materialet upp-

når en skrymdensitet, somvid den angivna vattenhalten svarar mot

en lufthalt av 5 % eller någon annan halt som efter packningsförsâk

kan godkännas avbyggherren°

På den färdigställda terrassytan får, innan förstärkningslagret ut-

lagts, stabiliserats, om så föreskrivits, justerats och packats,

endast av byggherren tillåten trafik med arbetsfordon och vägmaski-

ner förekamma.

3.2 Förstärkningslager

 

Till förstärkningslager kan användas krossad sten, krossad betong,

krossad slagg, sand, grus eller annat beprövat material° Materialet

skall vara välgraderat och av god kvalitet. Materialet får innehålla

godkänt bindningsmaterial, såsOm lera, kalkstensstoff och liknande

under förutsättning, att kornkurvan alltjämt ligger inom de för för-

stärkningalagerinaterialet fastställda gränskurvorna , fig 13.
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material.

(103 Goa 0.125 0.25 5.6 8 IL) Ib 64
D Fri moskvidd för siktar, mm

3.2.1 Förstärkningslagrets utläggning och packning

 

Materialet får icke tippas i högar på terrassytan utan skall ut-

läggas i jämntjocka lager, som i packat tillstånd har en tjocklek

icke understigande 15 cm såvida icke annat föreskrives av byggher-

ren. Materialet skall packas i ett eller flera lager med av bygg-

herren godkänd maskintyp till den tjocklek, nivå och profil, som

angivits på ritningarna eller föreskrivits i Bills of Quantities.

Den maximalt tolererbara ojämnheten på en längd av 3 m är 12 mm.

Förstärkningslagermaterialet skall packas vid en vattenhalt av

5-9 % eller vid den av byggherren föreskrivna vattenhalten. Mate-

rialet skall packas till en skrymdensitet icke understigande

2,17 kg/dm3 eller till den skrymdensitet, som.med ledning av pack-

ningsförsök kan godkännas av byggherren.

Om av byggherren så föreskrives, skall förstärkningslagermateria-

let före utläggningen blandas med en viss mängd cement och vatten

antingen i en godkänd blandare eller enligt mix-in-place metoden.

Vattenhalten i den cementstabiliserade blandningen skall vara 3 %

av vikten av det fasta materialet.

Det färdigställda förstärkningslagret får trafikeras med arbetsfor-

don, men uppkomna skador och spår skall repareras, så att terrassen

uppfyller de ställda fordringarna

3.3 Bärlager

 

3.3.1 Bärlager av grus

 

Bärlager av grus är icke specifierat i de brittiska normerna.
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3.3.2 Bärlager av torrbunden makadam

 

Bärlager av torrbunden makadam skall utföras av godkänd krossad sten,

som utlägges och packas i separata lager, vars tjocklek efter pack-

ning skall vara 10 cm. Stenmaterialet skall huvudsakligen bestå av

65 mm.sten. Av stenmaterialet får maximalt 15 % passera sikt 38 mm.

3.3.2.1 Bärlagermaterialets utläggning och packning

 

Stenmaterialet utlägges med av byggherren godkänd utrustning och pac-

kas lätt med 5-8 tons vältar. Därefter skall i varje lagers ytskikt

invältas välgraderad krossad kalksten för fyllning av lagrats hål-

rum, så att lagrats yta efter packning med godkänd plattvibrator har

likformig densitet. Allt överskott av det finare materialet skall avb

lägsnas från ytan av varje lager. Varje lager måste först godkännas av

byggherren innan nästa lager utlägges.

När sista lagret packats enl. ovanstående skall det avslutningsvis

packas med 8-10 tons vältar, tills dess rörelser i materialet upp-

hört. Därefter skall lagret vattnas så ofta det är nödvändigt, för

att besvär med damm.och stoft skall kunna undvikas innan beläggningen i

utlägges.

3.3.2.2 Kontroll av packningen

 

I färdigpackat tillstånd får bärlagrets yta icke avvika från de på

ritningarna angivna nivåerna med mer än + 6,5 mm och m 13 mm. Den

framställda ytan får icke vare sig i transversell eller longitudi-ä

nell led uppvisa avvikelser från den teoretiska ytan med mer än

6,5 mm.över eller 13 mm under en standardiserad schablon. Om någon

svacka är större än 13 mm.men mindre än 26 mm får byggaren, om bär-

lagret är under utförande, justera svackan med bärlagermaterial. Om

»någon svacka är större än 26 mm eller om lagret ligger 6,5 mm högre

än föreskriven nivå bestämmer byggherren vilka åtgärder som skall vid-

tagas.

Bärlagrets medeltjocklek per 0,8 m2 (lsqtyd.) får icke, utom i någon

punkt, understiga den föreskrivna tjockleken med_mer än 13 mm. Denna

medeltjocklek skall bestämmas genom mätningar på det färdigjusterade

lagret. Minst en mätning skall utföras per 8 000 m2.
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h.l Utdrag ur av National Board of Public Roads and Waterways Planning

and Construction Bureau (mala) för "Road_çonstructionö utfärdade_ Gene-

ral_Specifications"o Anvisningarna avser de vågbyggnadsarbeten, som

finansieras med lån från Världsbanken.

hol.l Undergrunden.

Om sten från skärning icke får ingå i underbyggnaden när stenens dia-

meter överstiger 50 cm, skall den slås sönder. Härav erhållet material

skall utläggas likformigt i lämpliga sektioner. Sten större än l'm3

skall alltid slås sönderc

Om sten i skärning skall slås sönder beror på var och hur den skall

användas. Skall den ingå i jordfyllning, får storleken icke överstiga

2/3 av det utlagda och packade lagret.

Hinder såson stubbar, tuvor, undervegetation och sten skall avlägsnas

och undergrunden packas där avståndet mellan hindret och underbyggnam

dens terrassyta är lika med eller mindre än:

Vägklass, nr Hinder av stubbar, tuvor Stenar större än

och undervegetation 50 cm.i diameter

rn 'ni

1 1,7 2,1

2 1,7 ' 2,1

3 1,7 2,1

h 1,5 1,9

5 1,3 1,7

6 1,2 1,6

Gropar och andra deformationer mindre än 0,5 m2 i omfång skall fyllas

med originalmaterial eller annat liknande material, som packas till

'föreskriven densitet. Material erhållet från angränsande diken eller

kulvertgravar får användas till detta ändamål."

I så kallat O-balans-plan, i vilket aktuellt underbyggnadsmaterial

icke behöver användas, skall terrassytan formas i enlighet med vad

som föreskrives på arbetsritningarna. När undergrunden består av
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tjälkänsligt material skall stenar större än 30 cm avlägsnas eller

krossas och krossprodukten jämnt fördelas över ytan.

När stenarna avlägsnats skall undergrundens yta avjämnas och packas

till ett likformigt tillståndo Packningen utföres med gummihjulsvält

eller färfotvält av minst 5 tons vikt eller med vibrovältar av minst

3 tons vikt. Packningen skall bedrivas intill dess ingen märkbar sam-

mantryckning (spärbildning) uppstår vid ytterligare packning.

h.l.2 Återfyllning

Vid äterfyllning efter rörläggning skall materialet i det först påu

 

förda lagret om högst 20 cm.packas med vibroplattor eller handstampar.

Lagret skall ges en skrymdensitet icke understigande 95 % av maxima-

la skrymdensiteten enligt metod Proctor modifierad. Det sist äter-

fyllda materialet skall utläggas i lager icke överstigande 30 cm och

packas till samma densitet som fordras för bankfyllnaden.

h.l.3 Underbyggnaden

 

Underbyggnadens utförande omfattar utläggning av material från skäre

ning eller bank och de utlagda lagrens planering och packning. Ut-

föres underbyggnaden vintertid, skall snö och is först avlägsnas från

undergrunden.

Fyllningsarbetena skall utföras så, att senare uppramna ojämnheter

och sättningar blir så små som möjligt. Underbyggnaden skall därför

utföras i likformiga lager.

När övergång sker från ett icke tjälfarligt till tjälfarligt material

skall utspetsning utföras (1,6, 1,8 eller 2,0 m). I andra fall utföres

lutningen av begränsningsytan i relation till tvärsektionen, l:h eller

mindre lutning°

Alla mineraljordarter med undantag för lera är användbara som under-

byggnadsmaterial, Torrskorpelera får användas efter särskilt tillstånd.

Organiska jordarter och lera får endast användas till justering av

undergrund, som.bestär av samma material. När fin sand eller mjäla an-

vändes skall ett 20 cm tjockt dränerande lager av C- eller D-material,

fig.lh ., läggas på varje l m tjockt lager av bankfyllnaden (Wsandwich

structure"). Om underbyggnaden är utförd av jord, får materialet icke
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innehålla stenar eller block med större dimension än 2/3 av det packa-

de lagrets tjocklek. Är underbyggnaden tjockare än 2,5 m måste större

stenar placeras på utsidan av en fiktiv slänt med lutningen 1:1 dra-

gen från terrassens kant.

U.$. s+ondord siHor C] 0 Hâldiomefer för så", mm
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Fig. 1h. Diagram över zonerna för material i bärighetsklasserna B, C,

D, E och F. Bärighetsklass Aomfattar endast sten.

Om underbyggnad av icke-tjälfarligt material grövre än isoleringssand

skall utföras på undergrund av kategori B eller F, skall den, när fyll-

ningens tjocklek är mindre än 150 cm, utläggas på ett filterlager. Det-

ta kan även bli nödvändigt när underbyggnaden är tjockare.

Krossat berg och sten får också användas i underbyggnaden. Det är möj-

ligt att utföra en stenunderbyggnad i lager, genom fyllning av hål-

rummet med skärv eller jordmaterial. Detta material får icke vara

tjälfarligt ner till ett djup svarande mot vad som Specificerats för

utspetsningarna (1,6 1,8 eller 2,0 m).

h.l.3.l Underbyggnadens utförande

Underbyggnadsmaterialet får utläggas i lager om maximalt 120 cm. Ste-

nens storlek får icke överstiga lagrets tjocklek och i underbyggnadens

översta del till ett djup av 150 cm under vägytan får stenen icke vara

större än 60 cm. Stenfyllning skall utföras så, att hålrummet icke ut-

fylles med finmaterial och i varje fall skall ytan och om nödvändigt,

slänten tätas med skärv eller andra krossprodukter och justeras med

krossat material av kategori B, d.v.s. vanligtvis med grus.
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underbyggnad av sådant slag kan utföras som ändtipp och ingen övre

gräns för stenens eller bergmaterialets storlek gäller förutom i omr

rådet till 150 om under vägytan där stenen icke får vara större än

60 om.

I väg av bärighetsklass A skall bergmaterialet ligga på ett djup av

minst 250 cm under vägytan. På tjälfarligt material i undergrunden

eller underbyggnaden skall ickeøtjälfarligt material utläggas i tjock-

lekar motsvarande utspetsningarnas maximitjocklek (1,6, 1,8 eller

2,0 m.).

'Underbyggnaden Skall normalt utföras i approximativt horisontella

lager.Varje lager utlägges till åtminstone den bredd, som erfordras

för att åstadkomma lutningen 1:1,5°

Om undergrundens bärighet är god men har ett ytskikt,som är så upp"

mjukat - exempelvis lera och mjäla a att underbyggnaden icke går att

utföra, skall skiktet stabiliseras med kalk, cement eller andra mate-

rial,eller skall ett mer stabilt material först utläggas enligt ett

särskilt specificerat förfarande.

När underbyggnaden utföres i vatten skall materialet utläggas i lager,

så snart bankkrönet når över vattenytan och fyllningen kan bära väg-

byggnadsmaskinerna.

Underbyggnad till våg av kategori nr 1 skall, när den är lägre än

6 m, utföras i lager. För våg av kategori nr 2 är motsvarande tjock-

lek 6,0 m, nr 3 6,0 m, nr h 5,0 m, nr 5 h,5 m och för nr 6 h,0 mt

Lagren skall utläggas i sådan tjocklek,att tillfredsställande packning

kan uppnås med tillgängliga maskiner° Lagrens tjocklek i opackat

.tillstånd får dock icke överstiga 70 cm,för så vitt icke fyllningen

består av berg° När undergrunden är så svag, att det först utlagda

lagret av underbyggnaden icke kan bära maskinerna,får lagrats tjocka

lek ökas,dock icke mer än till 150 cm.

Vid utförandet av underbyggnad av tjocklek 1,7 m 6,0 m (våg av kate-

gori nr 1) skall, när träd och buskar kapats i samband.med rensningen

av undergrunden, det första lagret vara så tjockt, att topparna av
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stubbarna mm är täckta med ett ho cm.tjockt lager material. Mötsva-

rande tjocklekar för bankar till vägar av övriga kategorier skall va-

ra för nr 2 1,7 - 6,0 m, nr 3 1,7 - 6,0 m, nr h 1,5 - 5,0 m, nr 5

1,3 - h,5 m.och för nr 6 1,2 - h,0 m4

Skall överbyggnaden utföras tidigast ett år efter det underbyggnaden

färdigställts, kan vid höga fyllningar delen mellan undergrunden och

nivån 3 m under ytan utföras somändtippo På underbyggnad av sådant

utförande år det nödvändigt,att terrassytan planeras och packas kort

innan överbyggnaden skall utlåggas.

Når underbyggnadens tjocklek överstiger 6 m (vägkategori nr 1) kan

fyllningen utföras som åndtipp från undergrunden upp till nivån 6 m

under vägytan. Motsvarande nivå är för vågkategori nr 2 6,0 m, nr 3

6,0 m, nr h 5,0 m, nr 5 h,5 m och för nr 6 h,0 m. Når materialet ut-

lågges, skall det först tippas på den utlagda delen av underbyggnaden

och sedan med hulldozers och liknande maskiner föras ut över fyll-

ningens'åndkanto På detta sätt erhålles en så omfattande maskinpack-

ning att sättningarnas omfattning kan nedbringas.

Underbyggnad av bergfyllning kan antingen utföras i lager eller genom

ändtippningo Till nivån 150 cm under vågytan skall materialet emeller-

tid utlåggas i lager, Om en låg bergfyllning<:2,5 m.skall utläggas

på lera, mjåla eller liknande undergrund måste ett tillräckligt tjockt

lager av grus eller C-klass material först utlåggas.

_li-.10.1% Enderbrssnadana .Raskaias
Varje lager skall packas till fordrad densitet genom användning av

transport-, utbredningswoch packningsmaskinernao Transportfordonens

körning skall fördelas över underbyggnadens hela bredd, så att lämp-

lig initialpackning erhålles° Om fyllningsmaterialet år sand, på

vilket körning med transportfordon vållar svårigheter, är ovanstående

spridning av trafiken icke nödvändig. Med gummihjulsvåltar och vibro-

våltar samt om nödvändigt genom.vattenbegjutning,skall underbyggnaden

hållas i ett för arbetstrafiken godtagbart skick. För att materialets

naturliga fukthalt skall kunna utnyttjas,skall materialet utbredas

och packas så snart det tippats.

Utöver transport- och utbredningsmaskinerna kan, om det visar sig nöd-

vändigt, slätvåltar, vibrerande våltar, fårfotsvältar, vibrOplattor och
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annan beprövad packningsutrustning användas. En huvudregel härvid är att vi-

brerande maskiner skall användas på friktionsjordar, att gummihjulsvältar och

slätvältar kan användas både på friktions- och kohesionsjordar och att får-

fotsvältar är lämpligast på kohesionsjordar.

Den föreskrivna densiteten uppnås lättast om materialet håller en vattenhalt

nära den Optimala vattenhalten. Om vatten tillföres materialet bör det jämnt

fördelas över den Yta, som är under packning. Med mekaniska hjälpmedel såsom

väghyvlar o.dyl. skall materialet i det lager,som skall packas blandas till

så homogen sammansättning som.möjligt. Sådan blandning är som regel icke nöd-

vändig,när det gäller grövrematerial. Om lagret som skall packas är alltför

fuktigt, kan torrt underbyggnadsmaterial tillföras lagret eller kan avdunst-

ningen accelereras exempelvis genom.harvning.

För att kunna uppnå den föreskrivna packningsgraden måste den optimala vatten-

halten, den maximala skrymdensiteten och det erforderliga antalet vältöver-

farter vara kända genom.i förväg utförda provningar.

Det har visat sig att, när materialets vattenhalt är nära den Optimala, den

förskrivna densiteten i undergrundens ytlager och i underbyggnadens lager

lättast uppnås, om materialet utlägges i de lagertjocklekar och packas med

det antal vältöverfarter som anges i nedanstående tabell.

 

Packnings- _ Vikt Lämplig Antal | I Anm.

 

maskin lagertjocklek överfarter
ton = cm -

Dragan 2 - 3,5 30 - 50 3 - 6 Olämplig för vältning
vibrationsvält ' A aN'mjäla och lera

Dragan ' h - 8 50 - 70 3 - 6 Olämplig för vältning
vibrationsvält av lera och mjäla och

- vanligen för vinter-
arbeten

Självgående 2,5 30 h - 5 Effektivare djupver-
vibrerande vält kan beroende av kon-

takttrycket, jord-
artstypen mmm.

Självgående 3 - 6 ho - 50 h - 5 - " -
vibrerande vält .

Slätvält I 10 20 5 - 8 I allmänhet olämplig

för vinterarbeten
och för vältning av
våta kohesionsjordar

 

 

     

Tabell 10. Erforderligt antal överfarter med och lämpliga lagertjocklekar för

vissa maskiner.
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Fårfotsvält 5 - 8 20 6 - 12 I allmänhet endast
lämplig för vältning
av finkorniga jord-
material

Vibratione-
plattor
lätta 0,1 - 0,5 30 - ho 3 - 6 I allmänhet endast

. medium 0,5 - 195 ho m 50 3 - 5 lämpliga för vältning
tunga 1,5 50 m 70 3 a 5 av friktionsjordar

     

Onödig vältning skall undvikas, enär denna ofta resulterar i en uppluckring

aw'materialet. I samband med packningen skall varje lager planeras och hy-

vlas så att en jämn yta erhålles,

Medelvärdet för de i varje lager i underbyggnaden erhållna skrymdensitets-

värdena skall ha uppnått de'i nedanstående tabell specificerade minimivär-

dena.

Tabell 11. Tabell över för olika underbyggnadslager föreskrivna packninga-

 

  

' grader.

Vägtyp - Djup från Packningsgrad för Packningsgrad för
vägytan material tillhörande material tillhörande

bärighetsklass bärighetsklass E
B, C och D och mjâla

m 70' . 70

1, 2 och 31) 1,7 - 6,0 90 87
' 1,7 95 92

h 1,5 - 5,0 90 .87
1,5 95 92

5 och 6 i terrassytan 95 92

    

De i tabellen angivna värdena utgör den fordrande minimi-skrymdensiteten ut-

tryckt i procent av den maximala skrymdensiteten erhållen genom bestämningar _

enligt metod Proctor modifierad.

Densiteten kan bestämmas med apparatur utrustad med radioaktiva isotoper

eller med någon annan godkänd utrustning med vilken det är möjligt att bes-

tämma förhållandet mellan de på laboratoriet framställda och de i fält er-

hållna densitetsvärdena.

  

 

l) Vägarna är graderade efter det antal överfarter, som tunga fordon i me-

deltal bedöms utföra per dygn under en 20 års period; för vägtyp l beräknat

tillt>l30091vägtyp 2 600 _'1300;'vägtyp 3 250 - 600, vågtyp n 100 -*250,

vägtyp 5 35 a 100 och för vägtyp 6 till<135 överfarter.
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blå-.3. Enseebzssnedens stäöeaneemårs hysssassåonstwtioaee-
Längs med och i omedelbar närhet av broar, kulvertar, rör o.dyl. skall under-

byggnaden byggas och packas i med specifikationerna för un-

derbyggnaden. Stor försiktighet måste iakttagas, Så att skador icke upp-

kommer på konstruktionernao

Om fyllningen utlägges på konstruktionens båda sidor, skall arbetet utföras,

så att utläggningen och packningen om.möjligt utföres samtidigt på båda si-

dorna. Underbyggnaden nära konstruktionernavskall ha.uppnått samma packnings-

grad som.underbyggnaden i övrigt.

Om.icke annat föreskrives skall underbyggnaden nära broar och andra konstruk-

tioner ha uppnått en packningsgrad av minst 95 % enligt Proctor modifierad.

_lt-låda Enseeblssnadsns stiösaade anses listere
När underbyggnaden utföres under vintern skall speciell omsorg ägnas åt att

packningen utföres omedelbart efter materialets utbredning medan det ännu

är ofruset och tillräckligt fuktigt. Endast med särskilt tillstånd får mer än

två ?0 cm.tjocka lager med lägre densitet än den föreskrivna utföras.

Efterpackning av under vintern utförd underbyggnadskall, när materialet är

upptinat, utföras med tunga packningsmaskiner varefter densiteten kontrolle-

ras. Frusna jordstycken måste placeras på utsidan av en fiktiv slänt med

lutningen 1:1,5 dragen från terrassens kant.

_li-.1.23.02 âlyânic_ gasademyeseasee
Underbyggnadens yta skall hyvlas och planeras enligt arbetsbeskrivningen och

packas såsom anvisningarna föreskriver. Ingen spårbildning får lämnas i ytan.

Om ytan är så uppblöttatt packning icke kan utföras, skall vattnet först

dräneras bort och ytan sedan planeras, så att avrinningen underlättas. Arbetsu

trafik får icke förkomma på underbyggnaden förrän dess yta torkat och komp-

letterande packning utförts.

Om underbyggnaden är utförd av finkornigt material,är det rådligt, sär-

skilt om.arbetstrafiken nyttjar terrassytan, att stabilisera.materialet med'

kalk eller cement eller, på-lågklassig väg, med friktiOnsmaterial. Lager

med stabiliserat underbyggnadsmaterial får i regel icke inräknas i överbygg»

naden, såvida det icke kan påvisas, att materialet är användbart och att det

icke blivit förorenat med undergrundsmaterial eller med av arbetstrafiken

tappat materialo Ibland kan det bli nödvändigt att bygga separata transport-

vägar.
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Fårdigstålld och drånerad yta skall skyddas från våta genom behandling

med asfaltemulsion och finkornigt material eller genom ytans täckning med

jämngraderad stenskårv (stone chips). Ytan kan också skyddas med en plast-

folie, varpå trafik icke får förekomma.

h.l.h Förstårkningslager

Förstårkningslager skall utlåggas på undergrundsmaterial av typerna C, D,

E och F.

Lagrets yta skall normalt ges samma form och tvårfall som vågytan. Mate-

rialet skall normalt vara naturmaterial av en kornsammansåttning, som

överensstämmer med kurvorna i diagrammet i fig.15 .

U.$. standard :ålder D (5) Håldiomder för :all , mm

nr: L 7 IO IS 20 3040 6080
1 l 1 [41.1.1111]  
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Fig.15 . Gränskurvor för,

förstärkningslagermaterial(103: 0.05: 0st 0.25 5.6 8 IL) Ib 64
D Fri moskvidd för , mm

Materialet får icke innehålla stenar som är större än 150 mm eller som

har en diameter överstigande halva tjockleken av det packade lagret. För-

stårkningslagret kan också utföras av stenskårv, grovt krossgrus och/eller

krossat berg. I dessa fall får stenen icke vara större än 200 mm eller

större än det packade lagrets halva tjocklek. Är lagret utfört av grovt

material, skall ytan fullständigt täckas med jord av typ B, krossad sten

eller liknande tåtningsmaterial.

Förstärkningslagret skall utföras i ett eller flera skikt. Tjockleken hos

respektive skikt får icke vara större än ho cm. TransPorten och utbred-

ningen av förstårkningslagermaterialet skall utföras så, att ytan hos det

underliggande lagret icke alltför mycket deformeras och att separation
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icke uppstår. Om materialet är torrt måste det, för att packningsarbetet

skall kunna bedrivas effektivt, vattnas till sådan grad, att dess vatten-

halt är nära materialets optimala vattenhalt.

Med undantag för grusvägar skall materialet ha uppnått en skrymdensitet

icke understigande 97 % enligt metod Proctor modifierad och medelvärdet

för de genom plattbelastningsförsök erhållna E-modulvärdena, E2, skall

vara ndnst l250 kg/cmg. Ytans nivå och jämnhet skall kontrolleras under

arbete. Den största tolererbara avvikelsen från den fastställda nivån

är 30 mm och den maximalt tolererbara ojämnheten på en längd av 5 m är

30 mm.

h.l.5 Bärlager

 

Bärlagret skall utföras i antingen ett eller två lager när den i arbets-

beskrivningen angivna överbyggnadstypen användes. Tjockleken, nivån och

lutningen såväl som packningsgraden hos det färdigställda bärlagret skall

svara mot vad som föreskrives i specifikationerna. Maximalt tillåtenav-

vikelse från den fastställda nivån är 20 mm för obundet lager och 15 mm

för bundet lager. Maximalt tillåten ojämnhet på en längd av 5 m hos ett

obundet bärlager 20 mm, hos ett bundet makadambärlager 15 mm och hos ett

bitumenbundet lager 12 mm.

E;&;ê;l_êêälês§:_êy grus krossat grEê_SEE_EESEââ§_§EEE

 

Kornkurvan för materialet i grusbärlagret skall ligga inom de i nedan-

stående diagram angivna gränserna och vara jämnlöpande med gränskurvorna.

Den största kornstorleken får vara 35 - 65 mm.

U.$. :budord um:- D Håldlomcåer för sâll . mm

 

nr:
000

Fig.16. Gränskurvor för

bärlagermaterial av grus

eller krossat grus.
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0.0! om: 0.125 0.25 5.6 IL) 16 64
D Fri moskvidd för , mm
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Om ett slitlager av oljegrus lägges på ett grusbårlager skall den övre delen

av bårlagret bestå av ett minst 5 cm tjockt lager av krossat grus. Den störs-

ta kornstorleken i krossgruset får vara 18 o 25 mm*

Kornsammansåttningen för materialet till ett bårlager av krossat grus skall

bringas i överensstämmelse med den kornsammansättning, som specificerats för

naturgrus. Materialet skall till stor det utgöras av krossat material och

mängden okrossat material större än 6 mm får icke överstiga 60 % av vikten.

Korn krossade på en sida anses som krossat material. Materialet får icke vara

vittringsbenåget. I

Transporten och utlåggningen av bårlager av grus eller krossat grus skall

utföras på sådant sätt, att separation icke uppkommer. Mekanisk spridare re-

kommenderas. 0m.materialet är torrt skall det vattnas under packningen, så

att denna kan bedrivas vid en vattenhalt nära materialets optimala vatten-

halt, enligt metod Proctor modifierad.

Kornstorleken i ett bårlager av krossad sten skall vara 0 - 30...65 mm.

Under packningen skall krossat stenmaterial tillföras de områden där kornupp»

byggnaden är otillfredställande..Materialets utbredning och packning skall

utföras på sådant sätt, att lagret blir likformigt uppbyggt, så att risken

för kornomlagring i det färdiga bårlagret blir liten° Krossat grus med korn-

storleken 18 a 25 mm, liknande krossat material eller stenskärv skall använ-

das för tätning och formning av ytan. Tåtningsmaterialet skall utlåggas i

lager och packas med vibrerande vältar.

Med undantag för grusvågarna skall bårlager av grus, krossat grus och krossad

sten packas så, att det genom.plattbelastningsförsök erhållna medel-E-modul»

värdet uppgår till minst E = 1750 kg/cmg. Individuella värden får vara högst

30 % under detta värdeo
2

hala542_3ârlaaer. avsändfklldlmakadam..
Bårlager av sandfylld makadam skall utföras av sten med.minimistorlek 25 - 35

mm.och maximistorlek 55 - 75 mm. Maximistorleken får emmellertid icke vara

större än 2/3 av lagrets tjocklek. I stället förmakadam kan också krossat

grus användas. Gruset får icke innehålla mer än 20 viktprocent okrossade ste-

nar. Sand.med en minimistorlek av 0,5 mm.och en maximistorlek av h - 6 mm
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skall användas som tätningsmaterial. I stället för Sand kan krossat stenma-

terial, som.svarar mot fordringarna, också användas.

Makadamen skall spridas med en utläggare normalt i ett lager, som packas. Un-

der packningen skall material tillföras där underskott föreligger. Utbred«

ningen och packningen skall utföras så, att ett likformigt uppbyggt lager

erhålles, som har den för ett färdigställt bärlager föreskrivna jämnheten.

Tätningssanden skall utbredas i flera lager. Varje lager sand vibreras in i

makadamlagrets hålrum. Om det sandfyllda makadamlagret skall öppnas för tra-

fik eller om det skall impregneras, skall mängden tåtningssand vara sådan,

att makadamlagrets hålrum blir fyllt till en nivå 2 - 3 om under ytan. Kros-

sat grus med största kornstorlek 18 - 25 mm skall sedan utbredas på makan

damen i sådan mängd, att lagrets tjocklek blir 3 cm. I stället för krossat

grus kan krossad sten eller makadam användas. Om det sandfyllda makadamlag-

ret icke skall impregneras eller om det skall bära ringa trafikmängd, skall'

så.mycket tätningssand användas, att det leler makadamlagrets hålrum upp

till lagrets yta. Överskottssanden skall avlägsnas från ytan. På det får-

digställda sandfyllda makadambärlagret ställes samma krav som föreskrives

för grusbärlagret.
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5 Norge

Statens vegvesen i Norge framlade under 1966 "Forslag till retningslinjer

for vegbyggning" vari bl.a. ställes nedanstående krav på jord- och Väg-

byggnadsmaterialen, deras utläggning och packning.

7 5.1 Underbyggnaden

De på fyllnadsmassorna och utläggningen av dessa ställda kraven är minimi-

krav. Kraven är olika på väg med tjälsäker grundläggning, icke tjälsäker

väg som skall förses med beläggning, utfyllning för breddning av väg, som

skall förses med beläggning, fyllningar för grusvägar och fyllning intill

broar och styva stödkonstruktioner.

5.1.2 Underbyggnad för väg med tjälsäkerggrundläggningw

Med tjälsäker grundläggning menas att vägens överbyggnad över tjälfarliga

material är utförd så, att frosten under kalla vintrar icke tränger ner.

5.1. 2.1 Krav;på underbyggnadsmaterialet

 

 

Finkorniga friktionsmaterial måste vid utläggningen ha en vattenhalt nära

den optimala enligt metod Proctor standard. Fyllningsmaterialet får icke

innehålla sten med dimension större än halva lagertjockleken. Snö, is

eller tjälklumpar får icke finnas i massorna. Blöt lera får icke användas.

§:l. 2.2 ,Krav på materialets_utläggning ggh_pagkning

 

Normalt bör fyllningen läggas ut och packas på sådant sätt, att det icke

uppstår egensättningar sedan banken färdigställts. I de fall när under-

byggnaden kan utföras av grovkorniga material under lång byggnadstid, kan

kraven på packningen.minskas. Detta tillvägagångssätt förutsätter noggrann

observation av sättningsförloppet. Tillvägagångssättet får icke väljas för

såvitt icke en av geoteknisk sakkunnig utarbetad arbetsbeskrivning före-

ligger.

Fyllnadsmassorna skall alltid läggas ut i horisontell led och så homogent

som möjligt. Finkorniga friktionsmaterial skall alltid läggas ut i lager

om 20 - ho cme Tjockleken beroende av materialets kornsammansättning och

använd packningsmaskin. Packningsgraden bestämmes genom.mätning av skrymden-

siteten och kontroll av att denna icke understiger ett visst angivet värde

uttryckt i procent av materialets maximala skrymdensitet enligt metod Proctor

standard. Laboratoriebestämningar utföres bara på material mindre än h,76 mm.
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Kraven på underbyggnadens packning på olika nivåer framgår av fig. 17.

Kraven, som.är normalvärden, kan justeras efter bedömning av förhållan-

dena på platsen.

Över-

byggnad

Under-

byggnad

Under-

byggnad

Under-

grund

   

.uu-u- _nn-.Ab

095 m

 

 

100%_Proctor standard vid grovkorniga (sandiga)

jordarter, och min. 2 överfarter per lager med lämpu

lig packningsmaskin.

98% Proctor standard vid finkorniga (mjâliga) n

jordarter

98% Proctor standard vid grovkorniga (sandiga) jord-

arter, och min. 2 överfarter per lager med lämplig

packningsmaskin.

96% Proctor standard vid finkorniga (mjâliga) jord-

arter.

100% - 98% Proctor standard vid groVkorniga (sandiga)

jordarter. Gäller respektive för mindre och större

avstånd än 2 m under terrassen.

98% - 96% Proctor standard vid finkorniga (mdâliga)

jordarter.

Fig. 17. Krav på undergrundens och underbyggnadens packning.
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GroVkorniga jordmaterial skall läggas ut i lager om maximalt 50 cm.och

packas med för materialtypen lämplig maskin. Packningsgraden bestämmes

på samma sätt som i ovanstående. Packningskraven framgår av normalvärdena

i fig.l7. Är underbyggnadsmaterialet så grovkornigt,att skrymdensitets-

bestämningar icke kan utföras, skall lagren packas till dess ytterligare

arbete bedömes icke ge ökad packning.

Torr fast lera kan utnyttjas när bankfyllnaden kan utföras under gynna

samma klimatiska förhållanden. Det skall, med hänsyn både till stabili-

teten och sättningarna, föreligga speciella arbetsbeskrivningar för massor-

nas utläggning och packning. För orientering kan nämnas, att vanliga plas-

tiska norska leror skall ha en vattenhalt understigande 30 % av'materiaw

lets torrvikt och i omrört skick ha en skärhällfasthet av 1 t/m? eller

mer,för att de skall kunna användas som bankfyllnadsmaterial.

_Terrassytan skall avjämnas till en noggrannhet av minst + 3/-7 cm.i för-'

hållande till den teoretiska terrassen.

5.1. 3 Underbyggnad för väg med beläggning (fast dekke) - icke tjälsäker

grundläggning

Väg med "fast dekke" betyder i detta sammanhang väg med en bituminös be-

läggning eller en betongbeläggning. Ett oljegrus räknas icke som "fast

dekke".

Överbyggnaden skall vara dimensionerad,sä att tjällyftningarna begränsas

till acceptabel storlek av hänsyn till trafiken och till päkänningarna i

överbyggnaden.

5.l. 3.1 Krav på underbyggnadsmaterialet

 

Blöt lerafår normalt icke användas. Finkorniga jordarter skall vid ut-

läggningen ha en vattenhalt nära den Optimala. Materialet får icke inne-

hålla sten av större dimension än det utlagda lagrets halva tjocklek.

Snö, is eller tjälklumpar får icke finnas i materialet.

5.l. 3.2 Krav på materialets utläggning och packning

 

Normalt skall underbyggnadsmaterialet läggas ut och packas på sådant sätt,

att det endast uppstår små sättningar efter utförandet. I enstaka fall

när relativt grovkorniga material användes kan det vara riktigt,att draga

nytta av en förlängd byggnadstid.
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Underbyggnadsmaterialet skall utläggas på sådant sätt,att största möj-

liga hamogenitet Uppnås i horisontell led.

Finkorniga (mjäliga) friktionsmaterial skall läggas ut i lager cm 20 -

ho cm, sam packas till en skrymdensitet motsvarande min. 96 % Proctor

standard. Mer grovkorniga (sandiga) friktionsmaterial skall läggas ut i

lager om 30 - 50_cm, som packas till en skrymdensitet motsvarande min.

98 % Proctor standard eller med minst två överfarter med lämpliga pack-

ningsmaskiner.

Torr fast lera kan användas till underbyggnad, när arbetet utföres under

gynnsamma väderleksförhållanden. Lermaterialet får ha en vattenhalt av

högst 25 - 30 % av torrvikten beroende på lerinnehället och måste vara

av sådan beskaffenhet,att vanliga vägbyggnadsmaskiner kan framgå på fär-

digställt lager. Leran får läggas ut i lager om högst 30 cm. Massorna

tippas på det lager,sam är under byggnad och utbredes med planerings-

maskiner under samtidig bearbetning. Lägges leran ut i bankar högre än

3 m.måste särskilda undersökningar utföras beträffande sättningarna och

egenstabiliteten hos banken.

Om grovkorniga väl graderade material med god permeabilitet användes,

kan underbyggnaden utföras av 1 m.tjocka lager utan att dessa erhåller

någon speciell packning. En förutsättning härför är dels att banken kan

utföras under en längre byggnadstid dels att sättningarna följas genom

avvägning. Överbyggnaden och beläggningen får icke utföras förrän man

genom avvägningar har fastslagit,att sättningshastigheten är acceptabelt

låg.

Sättningarna kan ofta med fördel påskyndas genom att den färdigställda

underbyggnaden förses med överlast. Underbyggnaden byggas upp genom att

materialet först tippas på det lager,som är under utförande och därefter

utbredes kilformigt med packningsmaskinerna.

Terrassytan skall axjämnas till en noggrannhet av minst + 3/-7 cm.

5.1. h Utfyllning för breddning av väg sam skall förses med'beläggning

Med breddning av väg menas en breddning utförd på sådant sätt, att den nya

vägbanan blir liggande delvis på gammal, delvis på ny fyllning i vägens

tvärriktning.
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5.1. h.l Krav på fyllnadsmassorna

 

Lera, bortsett från torr, förvittrad lera, får icke användas. Finkorniga

friktionsmaterial skall läggas ut med en vattenhalt nära den optimala.

Materialet får icke innehålla stenar större än halva tjockleken av det

utlagda lagret. Materialet får icke innehålla snö, is eller tjälklumpar.

 

åål. h.2 Krav på materialets utläggning_gch packning

Normalt utlägges och packas underbyggnadsmaterialet på sådant sätt, att

endast obetydliga sättningar uppstår efter bankens färdigställande. I

enstaka fall när banken bygges av grovkorniga material kan kravet på

packningen vid materialets utläggning något reduceras. Detta tillväga»

gångssätt förutsätter en kontinuerlig Observation av sättningsförloppet.

Överbyggnaden och beläggningen får icke utföras förrän sättningarna har

upphört. Sättningsförloppet kan påskyndas om fyllningen utlägges med en

tillfällig överhöjning.

Finkorniga (mjäliga) friktionsmaterial utlägges i lager om 20 - ho cm,

beroende på materialets kornsammansättning och använd packningsmaskin.

Normalt packas materialet till en skrymdensitet svarande mot värdena i

fig.17.

Grovkorniga fritionsmaterial utlägges i lager om maximalt 50 cm,som

packas med för materialet lämplig maskin.

Torr fast lera kan användas när arbetet utföres under gynnsamma klimap

tiska förhållande. Plastisk lera med en vattenhalt av högst 25 % av

torrvikten kan planeras ut i 20 cm.tjocka lager,under förutsättning att

alla klumpar söndersmulas och att lagret erhåller god packning. Användes

lera med högre vattenhalt skall särskilda föreskrifter föreligga.

5.1.5 Underbyggnad för grusväg

Grusväg är en väg som.enligt planeringen icke kommer att beläggas under

minst 10 är.

5.l. 5.1 Krav på underbyggnadsmaterialet

 

När byggnadstiden är mindre än 1 är tolereras endast mindre mängder humus-

material i materialet. Halten får icke överstiga 3 Viktsprocent av mine-

raljordens torrvikt. Snö, is och tjälklumpar får förekomma i endast
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Obetydliga mängder. Är byggnadstiden längre får materialet innehålla upp

till 6 viktsprocent humusmaterial samt även mindre mängder snö, is och

tjälklumpar.

5.l:_5.2 Krav på materialets utlåggning_och packning

När byggnadstiden är mindre än 1 år, skall de finkorniga friktionsmate-

rialen utlåggas i lager om 50 - 100 cm, tjockleken beroende på kornsame

mansåttningen. Materialet skall tippas på det lager, som år under utförande

och utbredas kilformigt med planeringsmaskinerna. Vattenhalten bör vara

'nära materialets Optimala vattenhalt, så att planeringsarbetet icke-bjuder

på svårigheter för vågbyggnadsmaskinerna.

Grovkorniga friktionsmaterial kan tippas på färdig terrassyta och med

planeringsmaskin föras ut över fyllningens kant.

Torr fast lera får läggas ut i lager om högst 50 ch Materialet tippas

på det lager, som år under utförande och utbredes kilformigt med plane-

ringsmaskinerna.

Om underbyggnaden utföres mer än 1 år före överbyggnaden, kan alla mate-

rial tippas från terrassytans nivå. Materialen skall tippas inne på ter-

rassytan och med planeringsmaskinerna föras ut över fyllningens kant.

5.1. 6 Underbyggnaden intill broar och stödmurar

Med fyllning intill broar menas fyllning runt fundament och den del av

angränsande underbyggnad,som begränsas av frontmuren, terrängen från

muren räknat inom ett avstånd lika med höjden av landfästet räknat från

bottenplattans överkant samt ett plan från nämnda begränsning, som stiger

i lutning 1:10 tills det skär terrassytan. Med bakfyllning menas de delar

av en fyllning,bakom landfästen eller stödmurar,som kan frysa.

Vid icke tjålsåker överbyggnad skall utspetsningskil utföras i anslutning

till bakfyllningen vid broar.

âlll 6.1 Krav på underbyggnadsmaterialet

 

Material till bakfyllning får icke vara tjålfarligt och får icke inne-

hålla sten.med "medelkant" större än 30 cm, om risk föreligger för att
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stenarna kan skada konstruktionen vid tippningen. Bakfyllningen skall

normalt dräneras ned till bottenplattans överkant.

Till fyllning intill broar bör lättpackade friktionsmaterial användas.

Lera bör normalt icke användas, men torrskorpelera kan undantagsvis få

komma till användning. Fyllningsmaterialet får icke innehålla humus, snö,

is eller tjälklumpar.

2Ll. 6.g. Krav på materialets utläggning och packning

 

Fyllning intill broar, stödmurar o.dyl. skall packas på sådant sätt, att

det icke uppStår egensättningar, som skadar konstruktionen. Därutöver

skall man så långt som möjligt, beroende på vägens standard, försöka

undvika olika stora sättningar i vägbanan över broar och i angränsande.

fyllningar. I de fall man bygger på kompressibla material, skall grund-

läggningen av bro och angränsande fyllning utföras samtidigt och på så-

dant sätt, att ojämnheter icke uppkommer på grund av ojämna sättningar

i undergrunden.

Fyllning intill broar skall utläggas i lager om 20 - 50 cm.beroende på

materialtyp och packningsmaskin. Packning genom vibrering får icke ut-

föras närmare ett brolandfäste eller en icke-eftergivlig stödmur än 2 m,

med mindre än att dessa är dimensionerade för den ökning i jordtrycket,

som kan inträffa vid vibrationspackning. Finkorniga jordmaterial skall

packas till packningsgraden 9h % Proctor standard, grovkorniga till 96 %.

Är materialets kornsammansättning sådan, att skrymdensitetsbestämningar

enligt Proctor-metoden icke kan utföras, skall materialet packas till

den skrymdensitet,som kan uppnås med aktuell packningsmaskin.

5.1. 7 Kontroll av jordfyllning

Byggherren skall kontrollera att föreskrivna minimikrav är uppfyllda.

Kontrollen-utföres genom inspektion, mätningar, fältförsök och analys

av uttagna prover.

I nedanstående tabell (tabell 12 ) ges en översikt över det minimum av

kontrollarbete, som skall utföras när kontinuerlig byggnadsverksamhet

har kommit igång vid ett vägbygge. Vid.mindre arbeten, under vanskliga

förhållanden, vid större variationer i materialkvaliteten och där kva-

litetskraven icke är uppfyllda, skall omfattningen av kontrollarbetet

ökas.
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Schakter skall undersökas särskilt och godkännas innan material får ut-

tagas.

I de fall kontrollen av 1 prov visar,att föreskrivna krav icke är upp-

fyllda, bör ytterligare 2 prov uttas.

Tabell 12 . Kontroll vid utförande av en vägs underbyggnad

 

 

 

 

 

1 2 3 1:

Kontroll' Klassificering av Packningskontroll Kontroll av lager-

fyllnadsmassorna tjocklekar, jämnhet
och tvärfall.

Materialx 1 prov för var: 1prov för var: 1 kontroll i varje
\\\5 körbana, på var:

Grovkorniga -x) a) 1000 m3

friktions- b) (2000 m3) 100 m

material c) -

(grus och

sand)

. . 3 ' 3
Finkorniga a) 1000 m a) 700 m_

friktions- 0 b) 1000 m3 b) 1000 m3 100 m
'material c) - c) »

(mjäla)

i

:Lera och a) 1000 m3 a) h00 m3

;leriga b) 1000 m3 b) 700 m3 100 m

åmoräner c) - i
g

 

AC) _-

  

 

Förklaring till tabellen:

Kolumn 2. Gäller jordartsbestämmelser. Omfattar vanligtvis för friktions-

material; kornsammansâttning, humusinnehåll och-vattenhalt

och för lera; kornsammansättning, vattenhalt, plasticitet

och humusinnehâll.

x) För fyllnadsmaterial till frostzonen under överbyggnaden krävas

för tjålfarlighetsklassificering l prov för var 7001m3

a) Väg med tjälsäker grundläggning

b) Väg med.beläggning, breddning av befintlig väg samt fyllning

intill broar mtm.

c) Grusvägar, oljegrusvägar

Kolumn 3. Gäller skrymdensitetsbestämningar på prover tagna ur det packade

lagret
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5.1. 8 Underbyggnad av sten

Underbyggnaden skall utföras av sådana material och skall utföras på så-

dant sätt,att deformationerna och tjällyftningarna blir så små som möj-

ligt. Därför skall om möjligt de byggnadstekniskt mesthögvärdiga mate-

rialen t.ex. sten användas i de delar av fyllningen, som.är utsatt för de

hårdaste påfrestningarna och icke-tjålfarliga material i frostzonen under

överbyggnaden.

.Stenmaterialets goda egenskaper som fyllningsmaterial går förlorade,när

dess innehåll av humus och finmaterial överstiger vissa värden. Det är

därför av vikt,att materialet under arbetet icke uppblandas med material

av olika kvaliteter.

Där fyllning'skall läggas ut på svag undergrund förutsättes, att riskerna

för ras och skadliga sättningar är fastställda genom särskilda geotekniska

undersökningar. Om.det är nödvändigt skall planer på säkerhetsåtgärder

utarbetas.

§31- 80; FYllningsprofilens utformning

 

Stenfyllningar skall, när icke annat föreskrives, läggas ut med sidoslän-

ter i lutning l:l 1/2. Brantare släntlutning upptill 1:1 llh kan tillåtas

när fyllningsmassor av ren och graderad sten användes.

 

5.1. 8.2 Krav på underbyggnadsmaterialet

I materialet får icke ingå stenar vars dimension överstiger det utlagda

lagrats halva tjocklek. Samma krav gäller ocksåför de två översta lag-

ren om 75 cm,som.utlägges på vägar, som skall förses med beläggning.

I de översta 1,5 m av stenfyllningar i vägar,som skall beläggas, skall

dränerande och icke-tjälfarliga massor användas. Snö och is får icke

ingå i väsentliga mängder.

5.1. 8.3 Underbyggnadens utförande

 

När stenfyllningar skall utföras på blöt lerig eller mjälig grund, skall

de läggas ut på ett skikt av morängrus. När stenfyllningarna lägges ut på

ett skyddande och lastfördelande skikt, skall stenfyllningen läggas ut i
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lager om högst 1 m. Skyddslager bör också utläggas,där risk föreligger för

vissa materialtransporter i undergrunden'under stenfyllningen,

Fyllningen skall beroende på vägtypen utföras enligt följande regler.

a) Vågar som.skall förses med beläggning.

Stenmassorna tippas i ändtipp från en nivå 1,5 m under teoretisk terrass.

Slånterna ges föreskriven lutning allt efter som materialet utlågges.

Underbyggnadens översta 1,5 m.utlågges i två lager om 75 om. Varje lager

packas.

b) Vågar som skall förses med grus- eller oljegrusslitlager.

Stenmassorna tippas i åndtipp från terrassytan. Slånterna ges föreskriven

lutning allt efter som underbyggnaden utföres d.v.s. 1:1 1/2 (1:1 l/h).

Där stenfyllningen lågges ut på frusen jord kommer mindre sättningar att

uppstå vid undergrundens upptining. På sådana fyllningar får överbyggnaden

icke läggas ut förrän undergrunden tinat upp och sättningarna år avslutade.

h.5.l.9 Kontroll av stenfyllning

Byggherren skall kontrollera att föreskrivna krav och anvisningar för

fyllningars utförande är uppfyllda.

Kontroll av lagertjocklekar och slåntlutningar skall utföras på minst

var 100 m.i respektive körbana. Fyllnadsmassorna som skall utlåggas i

underbyggnadens översta 1,5 m skall, på vägar som skall förses och belägg-

ning, kontrolleras i avseende på tjälfarligheten. Minst 1 prov erfordras

för var 700 m? av underbyggnaden.

5.2 Överbyggnaden

 

5.2. l Grusvåg

 

5.2. 1.1 Isoleringslager för grusväg

5.2. 1.1.1 Krav på materialet

 

Isoleringsmaterialet skall bestå av icke tjålfarlig sand eller sandigt

grus med jämn naturlig gradering. Normalt bör det vara ett material, som

till 15 % består av mellansand (typ A). Består underlaget av välgraderat

och något grovkornigt tjålfarligtmaterial, kan isoleringslagret utföras

av grövre material (typ B). Över mycket tjålfarliga material i grupp VII
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med ensartat korninnehåll,kan det vara nödvändigt med ett mer finkornigt

isoleringsmaterial (typ C).

När förstärkningslagret består av öppet, krossat stenmaterial skall iso-

leringsmaterialet vara grusigt och ha en sådan gradering, att stenmate-

rialet icke kan tränga in i isoleringslagret. Största stenstorleken i

isoleringsmaterialet skall vara mindre än hälften av isoleringslagrets

tjocklek och maximalt 6h mm, När förstärkningslagret består av mycket

öppet och grovt stenmaterial, exempelvis grov makadam.eller sprängsten,

kan ytvatten förorsaka erosion i isoleringslagret. Där vägen på en längre

sträcka ligger i längdlutning bör isoleringslagret därför ges ett sådant

tvärfall, att vattnet rinner ut åt sidorna. Det är dessutom.önskvärt,att

isoleringsmaterialet innehåller minst 50 % graderat grus (> 2 mm), så

att dess erosionsmotstånd är stort.

När förstärkningslagret består av sand eller grus erfordras inget särskilt

isoleringslager, men förstärkningslagret måste i sin nedre del uppfylls

de krav,som ställes på ett isoleringslager.

5.2. 1.1.2 Isoleringslagrets utläggning

 

Isoleringslagret skall normalt läggas ut som ett jämntjockt lager på den'

färdigställda terrassen. Materialet kan transporteras på terrassen under

förutsättning att Spårbildningen blir ringa. Risken för spärbildning blir

. mindre om transPortarbetet utföres på det färdigställda isoleringslagret.

Är terrassytan uppblött kan likväl djupa Spår uppstå och ryggar av tjäl-

farligt material pressas upp över terrassplanet. Detta är icke'tillåtet.

Lätta transport- och utläggningsmaskiner bör därför användas. Det kan

vara nödvändigt,att öka isoleringslagrets tjocklek, så att dess bärighet

blir större. Det kan också bli nödvändigt,att materialet lokalt utbytes,

med dränering eller med stabilisering. Det är vidare nödvändigt,att arbe-

ten av denna typ utföres under gynnsamma väderleksförhållanden. Stor föra

bättring av'bärighetsegenskaperna kan uppnås genom naturlig torkning. Ane

vändning av lätta maskiner och isoleringslagrets utläggning för hand kan

bli nödvändigt vid vanskliga förhållanden. När isoleringslagret utlägges

på frusen terrass måste denna tidigare ha givits jämn packning och på

dess yta får icke ligga snö och is.
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5.2:_l.l.3 Isoleringslagrets packning

Isoleringslagret skall normalt packas väl med lämpliga redskap, så att

lagrets maximala bärighet kan utnyttjas. Normalt föreskrives att lagret

skall ha uppnått en densitet av 95 % Proctor standard. Packningsredskapet,_

som skall ge jämn packning, får icke deformera terrassytan, minska laga

rets bärighet eller skada dräneringen, kablar, ledningar fundament eller

liknande.

5.2. 1.2 Förstärkningslager för grusväg

Till förstärkningslager för grusväg bör företrädesvis användas icke tjäl-

farliga material. Skall vägen senare beläggas skall förstärkningslagret

utföras av icke tjälfarligt material. De material som kan användas är

sand och grus, som icke får vara tjälfarliga, samt sten. Vidare bör mate-

rialen vara någorlunda väl graderade, så att de har viss stabilitet och

låter sig packas. Graderingskoofficienten Cu = D60/Dlo bör vara lika med

eller större än 7, för att materialet skall bli fast lagrat genom pack-

ningen. I de fall materialet har en ojämn gradering,bör andelen av viss

fraktion icke vara så stor, att materialet blir ostabilt. När välgraderat

material icke kan anskaffas i erforderlig mängd, skall det ensgraderade

materialet företrädesvis användas underst i förstärkningslagret, där kra-

ven på stabilitet är minst. Materialet skall, av hänsyn till såväl undera

liggande terrassyta eller isoleringslageryta som ovanliggande bärlager,

vara så graderat, att materialen icke blandas genom.trafikens eller vatt-

nets inverkan.

Sten kan användas i förstärkningslagret såväl krossad som okrossad.

På svagt eller uppblött underlag kan i förstärkningslagret användas mate-

rial, som är något tjälfarligt såsom finmaterialrikt grus och morän i

bärighetsklass h. Detta material skall användas i förstärkningslagrets

nedre del. Tjockleken på denna del av förstärkningslagret skall ökas med

50 % i förhållande till tjockleken på icke tjälfarligt förstärkningslager.

5.2. 1.2.1 Förstärkningslagrets utläggning

 

Förstärkningslagret utlägges på ett underlag, som skall vara väl dränerat

och avjämnat samt ha rätt lutning.Det får icke ligga snö eller is under

förstärkningslagret.

Är underlaget så blött, att Spårbildning uppstår av arbetstrafiken, skall

förstärkningslagret transporteras fram på det redan utlagda lagret och

tippas vid dess slut. Därefter utbredes materialet med planeringsmaskin.
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Om underlaget är mycket blött kan man, bl.a. för att icke överskrida dess

bärighet, utlägga förstärkningslagermaterialet i större tjocklek, men

mindre bredd. Materialet i detta lager, som får tjänstgöra som transport-

väg, planeras senare ut till föreskriven lagerbredd. Om förstärknings-

lagret utlägges på fruset underlag skall detta vara fritt från snö och

is.

å;2;_l;ê;ê__äêäâäêääaingslagrêts pâsäêiss

Packningen av förstärkningslagret bör utföras med minst 3 tons vibrations-

vält eller annat packningsredskap med motsvarande effekt. Sand och grus

bör packas i fuktigt tillstånd, så att maximal effekt uppnås med den an-

vända packningsmaskinen.

Vältningen skall fördelas jämnt över lagret och den skall fortsätta tills

förstärkningslagret uppnått föreskriven packningsgrad. Fryser materialet

under utförandet innan det är färdigpackat, skall en avslutande justering

och packning utföras efter materialets upptining och nödvändiga uttork-

ning.

Enär vibrerande packningsmaskiner kan nedsätta bärigheten i undergrund,

som är uppbyggd av för omröring känsligt material, måste hänsyn tagas

härtill vid val av packningsredskap.

5.2. 1.3 Bärlager för grusväg

 

5.2. 1.3.1 Bärlager av grus

Bärlagermaterialet skall för att besitta god bärighet och stabilitet

ha en god gradering. Materialet skall innehålla en lämplig mängd av

olika fraktioner,så att kornfördelningskurvan får formen av en ideal-

kurva.

U.$. sfondord :ålder C] 0 Håldiamefer för såll , mm

nr: 50 7 '5 40

  

Fig. 18.
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Det krävs relativt mycket grova korn, helst med kubisk form, för attett

bärigt kornskelett skall bildas. Dessutdm är det nödvändigt,att materia-

let innehåller passande mängder av mindre korn av god kvalitet, som fyl-

ler ut hålrummet till maximal skrymdensitet. Kornkurvan skall ligga mel-

lan gränskurvorna i fig.18.

Till bärlagergrus kan användas sand, grus och morängrus. Det är fördelak-

tigt om materialet i schakten har en kornkurva, som.ligger inom gränskur-

vorna. Ofta måste emellertid saknade fraktioner av okrossat eller krossat

material tillsättas. För stor sten i materialet skall borttagas.

Enär det i schakter ofta förekommer avsevärda variationer i materialkvap

liten mellan schaktens olika lager och sektioner, skall det uttagna mate-

rialet kontinuerligt kontrolleras. De olika materialkvaliteterna skall

uttagas så, att de kombineras till ett i mesta möjliga grad användbart

material.

2 2. 1.3.2 Bärlager av krossad_sten för grusvägar

Krossad sten kan användas som bärlager för grusväg i form av samkross,

makadam.eller subbus (viss krossProdukt av'berg).

Stenmaterialet bör vara av så god kvalitet, att det icke i nämnvärd grad

krossas under packningen eller förvittrar.

.När stenmaterialet har öppen gradering, skall överytan tätas med fin-

makadam, singel eller grus av lämplig storlek. Vidare skall i sådana fall

utläggas ett 5 - 10 cm.tjockt bindlager som underlag för slitytan.

Samkrossad sten skall ha en maximal stenstorlek av 50 mm.när materialet

lägges ut enbart som.bärlager. Lägges det samtidigt ut som förstärknings-

lager kan vanligt grovkrossad massa med.maximal stenstorlek av 120 - 175 mm

.användas. För lite material av grovsand- och grusfraktionerna reducerar

icke nämnvärt lagrets stabilitet när detta består av krossad sten.

Sandfylld makadam kan användas till bärlager på grusväg när terrassen

eller förstärkningslagret är så tätt, att sanden icke vandrar ned i un-

derlaget genom.trafikens inverkan.
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Normalt användes makadam av storleken 32 o 50 (Gb) mm. När makadamen ut-

lagts och packats fylles lagrets hålrum.med icke tjälfarlig sand,0 - 9,5

mm, som vibreras ned i hålrummet.

Den del av krossprodukten (subbus) sam har samma graderingskurva som gru-

set, enligt fig.18, kan användas till bärlager för grusväg. Materialet

skall tåla vältning och vara tillräckligt motståndskraftigt mot förvitt-

ring. För övrigt gäller samma krav på materialet och utförandet som

ställts på grusbärlagret.

2:_. 1.3.3 TranSport och utläggning_av material till grusbärlager för

grusväg

När bärlagret läggas ut,skall underlaget hålla föreskriven nivå och pro-

fil och vara väl packat.

Underlaget får icke vara sönderkört och spårigt och det får heller icke

vara så uppblött av regn,att det är ofarbart. Har underlaget blivit starkt

uppblött bör det om.möjligt få torka upp innan bärlagret lägges ut.

När underlaget är så fast,att det utan spårbildning kan bära arbetstra-

fiken, kan bärlagermaterialtransporterna utföras direkt på underlaget.

Utläggningen kan ske genom att materialet dras ut med gruslem, läggas

ut i en sträng eller i ett lager med släde direkt från lastbilen. Mate-

rialet skall icke tippas i hög direkt på vägen. Nödvändig justering och

planering utföres med väghyvlar eller andra lämpliga planeringsredskap.

All behandling av bärlagenmaterialet, såsom.lastning, utläggning och

planering, bör utföras på sådant sätt, att materialet icke separerar.

Om.materialet är särskilt grovkornigt, såsom krossad sten och makadam,

kan det vara fördelaktigt,att först lägga ut det grövsta materialet i

ett lager och sedan binda detta lager med de finare fraktionerna, som

vältas ned i topplagret.

När bärlager av sandfylld makadam utföres,skall på den packade maka- .

damens yta utläggas torr sand till en mängd av ca 1/3 av makadamens

vikt. Sanden bör vibreras in i makadamlagrets hålrum.med självgående

vält eller liknande packningsredskap, som icke river upp överytan.

Stenmaterialet får icke flyta i överskott av sand. I regnväder är det

icke lämpligt att använda torr sand. När sanden blir halvvåt sambindes
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kornen så mycket avkapillärkrafterna, att effekten av vibreringen

blir ringa. Sanden skall därför vid ogynnsam väderlek vattnas så rik-

ligt, att den blir genomvät. Den kan då lätt vibreras ned.

5:2.l.3.h Bärlagrets packning (gruSväg)

 

Bärlagret i grusväg bör packas med minst 3 tons vibrationsvals eller

annat redskap, som ger lika god packning. Bärlagret skall vid första

överfarten packas från lagrets kanter och in mot vägmitt, så att materiau

let erhåller en viss inspänningo Packningen bör sedan utföras snett över

vägbanan tills hela bärlagerytan är täckt. Packningen avslutas med vält»

ning i vägens längdriktning; I kurvor med stark överhöjning utföres pack-

ningen från innerkurvan mot ytterkurvan. Vid packningen är det viktigt,

att grusmaterialet har lämplig fukthalt (optimal vattenhalt) och att sten-

materialet är vått. Detta är nödvändigt,för att packningsarbetet skall

ge god effekt. Packningen bör bedrivas tills materialet är så fast, att

ytterligare vältning icke resulterar i nämndvärd kornomlagring och samman-

tryckning. Bärlagret skall om nödvändigt före eller under packningen bindas

med kilsten, Sand eller liknande,så att bärlagerytan blir fast.

5.g.l.3°5 Krav på jämnheten för bärlager i grusväg

Bärlagret skall utläggas på sådant sätt, att det i färdigpackat tillstånd

håller såväl föreskriven tjocklek som rätt längd- och tvärprofil. De största

ojämnheterna, mätt från en 3 m.rätskiva, får icke vara större än 15 mm.

5.2.2 Väg med bituminös beläggning

Byggherren skall kontrollera, att föreskrivna.minimikrav i avseende på

kvaliteten är upprllda. Kontrollen utföres genom.inspektion, mätning,

fältförsök och analys av uttagna prover.

I tabell 13 är uppsatt en översikt över det minimum av kontrollarbete,

som skall utföras kontinuerligt när arbetet nått full omfattning. För

mindre arbeten, under ogynnsamma förhållanden, vid stora variationer i

materialkvaliteten och då kvalitetskraven icke är uppfyllda skall kontroll»

arbetets omfång ökas i nödvändig utsträckning°

Materialtag skall undersökas särskilt och godkännas innan arbetet påbörjas.



Tabell_l3. Tabell över det minimum.av kontrollarbete, som erfordras Nid byggandet av bitumenbelagda vägar.
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5.2.2.1 Isoleringslager till väg med bituminös beläggning

Kraven på såväl isoleringsmaterialets kvalitet som.materialets utläggning

och packning överensstämmer i stort med kraven på isoleringslagret i grus-

väg. I avseende på lagrets och underlagrets jämnhet och på kontrollen är

dock kraven mer preciserade. Underlagrets jämnhet skall således hållas

med toleransen +30 och -70 mm i förhållande till den teoretiska profilen

och isoleringslagrets teoretiska längd» och tvärprofil skall hållas med

toleransen : 30 mm.

Materialet till isoleringslagret skall tagas från en godkänd schakt. Maten

rialets kvalitet skall under uttagningen kontrolleras genom återkommande

inspektioner i schakten. Under schaktningen skall ett (1) prov tagas ur

var 500 m3 material. När isoleringslagret är utlagt ochpackat skall ett

(1) nytt prov uttagas för var 500 m3,för förnyad kontroll av materialets

kornsammansättning och tjälfarlighet. Packningen kontrolleras genom mät-

ning av skrymdensiteten. Tre prover tas ut för varje packad delsträcka

och minst ett prov på var 200 m våglängd.

5.2.2.2 Förstärkningslager till väg med bituminös beläggning

Förstärkningslagret skall utföras av håriga, icke tjälfarliga och väl

dränerande material. Materialen skall ha så stor mekanisk styrka, att de

icke krossas eller slites ned under trafikbelastningen och det får heller

icke förvittra i nämndvärd omfattning.

Till utläggningen av sand» och grusmaterial kan användas gruslem eller

utläggningssläde, väghyvel, bulldozer och planeringstraktor. Dessa redskap

eller maskiner kan också användas till stenmaterialens utläggning. Mate-

rialet skall läggas ut i så jämna och homogent sammansatta lager som.möj-

ligt.

Till packningen av förstärkningslagret skall företrädesvis användas vibre-

rande packningsmaskiner. Packningsmaskin som ger ojämn packning, nöter

eller krossar materialet, nedsätter grundens bärighet eller skadar dräne-

ringsrör, ledningar, fundament och dylikt får icke användas.

Förstärkningslagret skall utföras så, att det färdigpackade lagret har

föreskriven längd- och tvärprofil och att den teoretiska profilen hållas

med en tolerans av i25 mm.
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5.2;2.2.l Förstärkningslager av sand och grus

Till förstärkningslager av sand och grus skall användas material, som är

slitstarka, har god stabilitet och god lastfördelande förmåga. Grovfrak-

tioner bör ha god kornform, så att materialet får god bindning och uppnår

hög elasticitetsmodul i packat tillstånd. Materialet får icke vara så fin-

kornigt, att dess bärighet väsentligt reduceras vid uppblötning. Materia-

let får icke vara tjälfarligt och den del aN'materialet, som är mindre än

19 mm.får icke efter utläggningen och packningen innehålla mer än högst

3 % korn.mindre än 0,02 mmJ

För att materialet vid packningen skall kunna uppnå god bindning, bör det

hålla ett graderingstal, som är lika med eller större än 7. Ojämnt grade-

rat material får icke ha så stort innehåll av en viss fraktion, att det

blir ostabilt. När CBR-försök användes för kontroll av stabiliteten och

bärigheten, skall CBR-värdet för det material, som skall användas i för-

stärkningslagrets övre del, vara 30 för vägar av klass II C, II D och III

och ho för övriga vägklasser. Där det föreligger svårigheter att anskaffa

välgraderat material, kan ensartad sand användas i lagrets nedre del, enär

kraven på stabiliteten där är mindre.

Den maximala stenstorleken i förstärkningslagret av sand eller grus får

icke vara så stor, att den utgör hinder för lagrets jämna utläggning och

packning. Stenstorleken får icke vara större än 3/h av tjockleken av

varje utlagt lager och normalt icke större än 120 mm. Inehåller ett ma-

terial mer än ho% sten större än 6h mm, bör all sten över 6h mm.krossas

till sten under 6h mmm Denna sten skall jämnt fördelas i det övriga ma-

terialet.

§.2.2.2.l.l Förstärkningslagrets packning

 

Förstärkningslagret skall packas vid optimal vattenhalt, så att det uppnår

föreskriven skrymdensitet och stabilitet.

För material av sand och icke alltför grovt grus kontrolleras packnings-

graden genom bestämning av skrymdensiteten. Materialen skall packas vid

optimal vattenhalt till 100 % Proctor standard.

Packningen av grövre material i förstärkningslagret kan kontrolleras genom

att E2 "värdet bestämmes genom plattbelastningsförsök. På vägar av klass

III och II B skall förstärkningslagret packas,så att E2 -värdet, värdet

bestämmes genom belastningsförsök på lagrets överyta med 30 cm.platta, blir

minst 900 kg/cm2. För vägar i klass II A, I B och I A är kravet E2 lOODkg/cm °
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Packningen kan också kontrolleras genom avvägning av överytan. Packningen

skall då utföras med enkel vibrationsvals om.minst 3 ton eller statisk vals

om.minst 10 ton på lager,vars tjocklek uppgår till resp. 50 och 30 cm» An-

vändes andra packningsmaskiner skall de ha samma packningseffekt. Över-

ytan skall innan packningen påbörjas avvågas med 1 mm noggrannhet i tio

punkter i tre tvårprofilero Packningen skall i varje packningsomgång ut-

föras systematiskt med full täckning av hela tvärprofilen° Packningen skall

fortsätta tills den genomsnittliga sättningen vid den sist utförda över-

farten är mindre än 10 % av den totala sättningen.

5.2.2.2.l.2 Kontrollen av förstårkningslagrets utförande

Vid uttagningen av material till förstårkningslager skall förhållandena i

schakten och variationerna i materialkvaliteten regelbundet kontrolleras.

Speciellt skall tillses, att schakten är väl avtäckt. Arbetet skall utm

föras på sådant sätt, att olämpliga material icke inblandas vid arbetet i

schakten eller vid bearbetningeng Kontrollprov tages ur alla lager i

schakten. Dessa prov skall undersökas i avseende på såväl den petrogra»

fiska sammansättningen som kornstorleken. Normalt skall dessutom ett (1)

kontrollprov tas ur den löpande produktionen och kornfördelningen bestäm»

mes för var 500 m3 material° När materialet är utlagt och packat, skall

ett nytt kontrollprov uttas för var 1000 m3 material. Denna provtagning

skall tas där materialet ser sämst ut och där detkan tänkas,att materialet

blivit tjälfarligt genom separation, krossning eller liknande. Är varia-

tionerna stora i Schakten,skall flera provtagningar utförasB så att full

garanti föreligger för att tjälfarligt material icke blandas in i förstärk-

ningslagret.

Packningskontrollen skall bedrivas på sådant sätt, att full garanti före-

ligger för att föreskriven packningsgrad uppnåtts.

Når packningsgraden kontrolleras genom densitetsmåtningar,skall minst

3 prover uttas på varje delstracka (parsell). På större delstråckor, somi

blir packade i en Operation skall minst ett kontrollprov göras på varje

200 m.vägstråcka. Alla prover skall uppfylla det uppsatta kravet, som

är ett minimikrav.

Kontroll genom plattbelastningsförsök, skall omfatta samma antal prov som

vid densitetskontroll°



Bilaga 5:21

När kontroll utföres genom avvägning9 skall minst 3 profiler på

varje delstrácka kontrolleras och på längre delsträckor skall mot-

svarande antal tvärprofiler avvagas på varje 300 m.väglängd.

Kravet på jdmnhet, lagertjocklek och höjdtolerans skall kontrolle-

ras genom avvägning på varje 200 m våglängd.

ä 2 ...2.52 2 ;Törs almansêlaser_ er. _ sten.0
nu.. _con-.s .Ip-

Till förstärkningslager av sten kan användas språngd eller grova

krossad sten ,allt efter krvaen på materialkvalitet och lagertjock-

lek.

När förhållandevis tunna förstärkningslager kommer till användning.,

skall stenmaterialet krossas. Vaximala.stcastorleken bör icke över-

stiga 3/h av varje utlagt lager. Större sten skall krossas, sprängas

' eller sorteras ur och användas i fyllningen.

Om materialet efter krossningen innehåller så.mycket finmaterialsatt

det kan bli tjälfarligt, skall finmaterialet avlägsnas i nödvändig

utsträckning genom tvättning,siktning eller på annat sätt.

materialet utlågges så homogent som.möjligt. De största stenarnalägges

längst ned i lagret och resten av materialet utfylles däröver och

packas,så att lagret uppnår god förbindning och stabilitet. Krossa

material (subbus), med sammansättning motsvarande grusbärlagerkur-

van,och stenmjöl skall vara jämnt fördelade i materialet, så att

ansamlingar av sten eller finmaterial icke uppkommer. Materialet

bör vid utläggningen för homogeniserinngearbetas med planerings-

maskin. Det utlagda förstärkningslagrets yta skall vara sa,att en

för packningsmaskinen lämplig yta erhålles.

2-3- 312.:ål Färstärlsniasalssrsäa ?samsas

Förstärkningslager av sten skall packas,så att materialet får hög

stabilitet och uppnår föreskriven skrymdensitet.

Det fårdigpackade lagrets E mvärde skall vara minst 900 kg/c'm2 för väg»
2

klass III och 1000 kg/cm2 för vägklasserna II och I. Alternativt kan

packningen kontrolleras genom avvägning. Sådan vältar måsta väljas som

kan ge tillfredsställande packning av stenlager av aktuell tjocklek.
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Materialkvaliten skall vara undersökt och godkänd på förhand. Om

materialvariationer iakttages under utförandet skall kvaliten kon-

trolleras på nytt.

För krossad sten skall finmaterialinnehållet fortlöpande kontrollen

ras. Vid kontinuerlig drift skall minst ett kontrollprov uttas för
3var 500 m. material.

3 material uttas minst ett kontroll»Vidare skall det för var 1000 m

prov ur det färdigpackade lagret. I Övrigt gäller i huvudsakçsamma

villkor som för förstärkningslager i grusväg.

5.2. 2.3 Bärlager till väg med bituminös beläggning

Bärlagermaterialet skall vara motståndskraftigt mot förvittring, det

skall tåla packning och kunna ligga under trafik lång tid utan

skadlig krossning eller nötning. Materialet skall ha goda bärighets-

egenskaper även vid nederbörd, under snösmältning ochunder för-

hållanden med omväxlande frysning och upptining.

Stora krav ställes på bårlagrets statiska och dynamiska stabilitet.

Mekaniskt stabiliserade bärlagermaterial skall uppfylla bestämda krav

på gradering eller statisk stabilitet uttryckt i LBBmeller Eemodul-

värde.

Bärle .r a. .arsa .till.. eeâêiâaaánâs_ PelêeaaiaaO
'un-...diod man. ur.- 0-' .0

Till bärlager skall användas ett högklassigt grusmaterial. Materialet

skall vara välgraderat och ha lämplig kornform, fig.19 , så att det

blir stabilt och fårgoda bärighetsegenskaper. Kornformen bör vara

kubisk och flisighetstalet fäâll,h5. Detta är nödvändigt för att mate-

rialet skall uppnå god förbindning och få god dynamisk stabilitet.
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Bärlagrets stabilitet och bärighetsegenskaper kan kontrolleras genom

CBR-eller E-modulbestämningar. Användbart material skall ha ett CBR-värde

= 80 eller ett EQ-Värde av minst 1200 kg/cmg. Material som uppfyller dessa

krav kan godkännas till användning i bärlager i de fall det måttligt avvikem

från de uppställda kraven på gradering och kornform. Material, som när det

är utlagt, i fraktinsområdet under 19 mm innehåller mer än 2% material

under 0,02 mm kan icke i något fall godkännas till användning i bärlager.

Material som i väsentlig omfattning innehåller blöt kalksten, glimmer-

rika bergarter, glimmerskiffer, kloritskiffer och fyllit bör icke använ-

das. Med hänsyn till att god mekanisk styrka erfordras bör bärlager-

materialet höra till klass 3 för stenmaterial.

2-2.- 2:..3 l-.lêârlaaezsause s_u§.låg_gr§es.
'är du _.r '-

Det är fördelaktigt att använda utläggningssläde eller utläggningsmaskin.

Materialet kan också läggas ut i jämntjocka lager direkt från lastbilen

med hjälp av gruslem. Torkar materialet upp under arbetets gång skall det

fuktas i lämplig omfattning. Uppstär det lokala partier med för grovt

material skall materialet i lagret homogeniserast och planeras på nytt.

Öppna ostabila partier stabiliseras genom att ett tunt lager av graderad

medelsand vibreras ned med lämplig maskin.

Bärlagret skall packas vid Optimal vattenhalt, så att det får full bärig-

het och god stabilitet. Riskerna för eftersättningar i trafikerad väg skall

vara reducerade till ett minimum.
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Packningen bör-utföras kontinuerligt i vägens längdriktning från

sidorna mot vägmitt. På ställen där det icke går att komma åt med

Vanliga vältar eller packningsmaskiner, skall bärlagret packas med

godkända mekanirka stampar. Packningsmaskiner sam'förorsakar märkbar

separation av homogent utlagt material får icke anvandas.

Barlagermaterial av grus skall packas tills det uppnår en packnings-

grad av minst 103 % Proctor standard. Alternativt skall materialet

i packat tillstånd ha ett E »värde E; 1200 kg/cm? erhållet genom
2

belastningsförsök med 30 cm.platta.

.5. ;2.: _2.1.9.- -..3..Ia; anmälan?! ...ackreêslee

Når behov föreligger för blandning av material skall denna utföras

maskinellt. Blandningen kan utföras i blandarverk, med hyvel, jord«

fräs eller liknande. Grusbárlagret skall utläggas med utläggarsläde,

utläggningsmaskin, gruslem, väghyvel, bulldozer eller liknande.

Till packningen kan brukas plattvibratorer, vibrationsvältar, gummi-

hjulsvältar, slåtvaltar och liknande redskap. Packningsmaskinen skall

ha en passande vikt och den vibrerande maskinen skall arbeta med en

frekvens lämplig för packning av grusbärlager.

annu-_on_- m-n_-rmu--_nuauu_w-_--

De allmänna föreskrifterna betraffande material och materialkontroll

motsvarar i stort föreskrifterna för förstärkningslager av grus till

väg med bituminös beläggning.

Normalt skall ur den löpande produktionen uttas ett (1) kontrollprov

för var 500 m3.

Genom systematiska stickprov på var 100 m.s/kall höjden, jämnheten

tvärprofilen och lagertjockleken för det fårdigutlagda bärlagret kon-

trolleras.
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Att packningen av bärlagergruset utföres på föreskrivet sätt kontrol-

leras först genom besiktning och till slut genom stickprov för be»

stämning av, om det färdigpackade lagret uppnått föreskriven skrymden-

sitet eller elasticitetsmodul. Minst en densitetsbestämning eller ett

belastningsförsök skall utföras på var 200 m.av våglängden. På varje

delsträcka som packas vid samma packningsomgâng , skall packninga-

graden kontrolleras i minst 3 punkter. Alla provresultat skall upp-

fylla de uppsatta minimikraven.

5.2. 2.3.2 Bärlager av krossad sten till med bituminös beläm

Krossad sten till bärlager skall i stort ha en gradering svarande mot

en idealkurva. Kravet på graderingen för krossat stenmaterial framgår

av fig. 20 .

Den del av materialet vars kornstorlek är mindre än 19 mm får icke

innehålla mer än 2% material mindre än 0,02 m när materialet är

färdigutlagt och packat. ,Kornen bör vara kubiska och flisighetstalet

bör vara á 1,115. 'Bergarter såsom finkornig granit, diorit, gabhro,

amfibiolit, sparagmit och kvartsit e.d.4 år slitstarka och lämpliga

till bärlager av krossad sten.

   



Bilaga 5:26
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Fig. 20. Gränskurvor för bär-

50 lager av krossad sten för väg

40 med bituminös beläggning.
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D Fri maskvidd för , mm

Materialet utlägges lämpligen med utläggningssläde eller utläggningsmaskin.

Det är värdefullt om materialet omgående kan utläggas så homogent som möj-

ligt och i rätt tjocklek, så att finplanering ej behöver utföras. Torkar

materialet upp under arbetets gång skall det fuktas i erforderlig utsträck-

ning. Uppstår det lokala partier med för grovt material skall materialet

homogeniseras och planeras på nytt.

_5.- - 2-3 2 .1. Pasäninsea êVJaêälêae: .az knoasâcl 555351.

Bärlager av krossad sten skall packas vid sådan vattenhalt att det kan

uppnå god bärighet och stabilitet, så att de genom trafiken uppkomna

eftersättningarna i lagret blir reducerade till ett minim um.

Materialet i överytan skall vara fast lagrat och ytan jämn när packningen

avslutats. Lagret skall till hela sin tjocklek och utsträckning ha uppnått

så likartad skrymdensitet som möjligt.

Bärlagermaterialet av krossad sten skall packas tills det uppnått en

skrymdensitet som svarar mot en packningsgrad av minst 103 % Proctor

standard. Alternativt skall materialet i packat tillstånd ha ett E -värde
2

2? 1200 kg/cm2 erhållet genom belastningsförsök med 30 cm platta.

__v _vu-v_ _tv-..-H-rñ-.u-_wa-_u-.w--u--n

För att få ett homogent material bör det krossade stenmaterialet, vatten

och eventuellt cement blandas i blandarverk.

Materialet skall utläggas med utläggningssläde eller utläggningsmaskin.



. Bilaga 5 : 27
Packningen kan utföras med plattvibratorer, vibrationsvältar,gummi-

hjulsvåltar, slätvältar eller liknande maskiner. Maskinerna skall

ha en för materialet avPassad vikt och arbeta med för materialet lämplig

frekvens;.Maskiner sam förorsakar separation i utlagt homogent

material får icke användas.

Kon?:ellen anhåäaar Eâ. Bääözanâe- -*-_- -H _Un-.-

De för lagret och materialet angivna allmänna föreskrifterna mot-

svarar i huvudsak föreskrifterna för grusbarlager till vag med

bituminös beläggning.

5.2. 2.3.3 Bärlager av sandfylld makadam till väg med bituminös

beläggning

Till bärlagertjocklekar på 15 cm kan användas makadam av storlek

32 - 50 eller 32 u 6h mm..Makadamstenarna skall vara av så kubisk

form som möjligt, de skall vara skarpkantiga och det är fördelaktigt

om.de har rå yta, så att god förbindning uppnås i stenskelettet.

Stenmaterialet skall ha god hållfasthet, så att det vid vältning

icke nämnvärt krossas. De stenmaterial som kommer till användning

får icke vara vittringsbenägna. Sanden, som skall utfylla hålrummet,

skall normalt ha kornstorleken 0,6 u h mm. Såväl natursand sam vid

krossning erhållen sand kan användas. Materialet *för icke vara tjäl-

farligt och halten finmaterial -< 0,07h mm får icke överstiga 8%.

Materialet skall vara jämnt graderat och ha lämplig kcrnform, så att

det uppnår god stabilitet genom packningen. Sanden skall ha god

hållfasthet och får icke vara vittringsbenågen°

Barlager av sandfylld makadam läggas i jämntjocka lager, så att det

efter packningen håller den föreskrivna tjockleken. Makadamen ut-

lägges normalt med utläggningsmaskin eller utläggningsslåde. Även

väghyvel eller liknande redskap kan användas under förutszättning att

man kan åstadkomma ett tillräckligt jämnt lager.
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När makadamlagret packats utlagges sanden 1 ett tunt Jamntgockt lager

med sandspridare. Sanden kan också läggas ut för hand. Det första sand-

lagret kan vara 2 a 3 cm. tjockt. Efter det första sandlagrets ned»

vibrering utlägges sanden i tunna lager, som vibreras tills dess

makadamlagrets hålrum upptill lagrets överyta blivit Sparsamt utfyllt

med sand. Avslutningsvis utlägges ett ca 3 cm.tjockt lager bärlageru

grus 0 a 22 mm, som vältas ned i bärlagrets överyta, så att denna

blir fast och stabil.

2 2.2.: .2.: 3.239.. .. Eastwssea êY. .bêslaase .az smälla. .askan

Makadamlagret skall packas effektivt innan sanden utlägges. Makadam-

lagret skall packas med tunga vältar till sådan stabilitet, att ste-

narna icke blir flytande i sanden utan alltjämt har inbördes kontakt

även när hålrummet utfyllts med sand..Makadamen packas lämpligen med

vibrerande vältar, tunga vibrosslädar eller med minst 10 ton tunga

slåtvältar.

Sanden bör vara torr vid nedvibreringen. Om endast fuktig sand kan

anskaffas,kan det bli nödvändigt att med vatten spola ned sanden i

makadamlagrets hålrum° Sanden bör vibreras.med vibrosslädar,som har

så stor anliggningsyta att förbindningen i bärlagrets yta icke upp»

löses.

Packningen skall utföras systematiskt i vägens längdriktning från

sidorna in mot vägmitt. Eärlagret skall packas till sådan densitet,

att de uppsatta bärighetskraven uttryckta i Eemodulvärden blir uppfyllda.

.å -.?:. 3.2.3..- âoâ .. Ägnimiles ,en .belastas .. säâöraads

De för lagret och materialet angivna allmänna föreskrifterna motsvarar

i huvudsak föreskrifterna för grusbârlager till väg med bituminös be-

läggning.

Vid framställningen skall kontrollprov uttas för var 500 ms

3 utlagt bärlager

av makadam och sand. Vid denna kontroll skall särskilt undersökas om

producerat

material och nya kontrollprov skall tagas ur var 500 m

hälrummet är utfyllt med sand och om sanden är vattenkänslig eller tjäl-

farlig.
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Genom stickprov på var 100 m.skall det färdigutlagda lagrats plushöjd,

jämnhet,otvärprofil och lagertjocklek kontrolleras.

Packningen skall kontrolleras genom belastningsförsök med 30 cm

platta för bestämning av Eewvärdena, som skall vara.minst 1200 kg/cmg.

Minst 3 provbelastningar skall utföras på varje färdigpackadarbets-

sträcka. På längre sträckor skall minst ett belastningsförsök utföras

på var 200 m.väglångd.
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6 Schweiz

Utdrag ur av der Vereinigung Schweizerischer Strassenzfachmänner (V83)

utgivna Normenwerkes med "Vorschriften und Richtlinien för vägbyggnad.

I normblad SNV h0372 av år 1959 anges de lägsta värden, som måste upp-

nås vid packning av en vägs under- och överbyggnad och vilka kontroll-

metoder som skall användas. Normerna anger dels normerade värden (A),

dels riktvärden (B). De normerade värdena gäller vid byggandet av väg,

som kommer att bli hårt trafikerad. Riktvärdena avser fordringarna på

väg, som kommer att bli mindre hårt trafikerad. Angivna.riktvärden på

våt skrymdensitet skall väljas endast när obetydliga variationer kan

förväntas i materialets vattenhalt. I normbladet angivna fordringar ava

ser icke bärlager innehållande bituminösa eller hydrauliska bindemedel.

För bedömning av materialens <.7 mm packningsegenskaper utföres försök

på laboratoriet enligt metod AASHO standard (T99). De på byggnadSplatsen

erhållna skrymdensitetsvärdena uttryckes i procent av det på laboratoriet

erhållna värdet på maximala skrymdensiteten. Allt efter de påfrestningar,

som de packade jordmaterialen kommer att utsättas för av trafiken, före-

skrives packningsgrader mellan 95 och 98 %.

När jordmaterialens packning icke kan kontrolleras genom skrymdensitets-

eller Eemodulbestämningar må kontrollen utföras på annat sätt, t.ex. ge-

nom avvägningar, med slagSond eller eventuellt med isotoputrustning.

För u n d e r b y g g n a d e n har i normerna angivits:

för grus, sandigt grus, grusig sand och sand;

A) ME .2. 150 kg/cm2 för terrassytan, B) skrymdensiteten å 2,0 (torr),

â2,2 (våt) ton/m3,

för mjäligt eller lerigt grus med eller utan sand och för mjälig eller

lerig sand.med eller utan grus;

A) packningsgraden 98 % t.o.m. 100 om under terrassytan, under denna

nivå 95 %, B) skrymdensiteten ; 1,8 (torr), ?5 2,1 (våt) ton/m3 respektive

ME i; 150 lig/omg,

för mjäla, lerig mjäla med eller utaå sand och grus;

A) packningsgraden 98 % t.o.m. 100 om under terrassytan, under denna nivå

95 ?6, B) skrymdensitetenå 1,6 (torr), å 2,0 (våt) ton/m3 reSpektive

MEå 150 kg/cmg.
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Lera, mjälig lera uppblandad med organiska beståndsdelar samt torv anges

som olämpligt material till underbyggnad.

Till förs tårknings lager kan enligtnormernarent grus

med eller utan sand av såväl god som dålig gradering' användas. För för-

stärkningslagret har angivits:

när materialet har god gradering;

A) ME 2 800 kg/cm2 för lagrets yta,B) skrymdensiteten å-E 2,l (torr),

â- 2,3 (våt) ton/m3,

när materialet har dålig gradering;

A) MEâ: 800 kg/cm2 för lagrets yta, B) skrymdensitetenä 2,0 (torr),

_2_ 2,2 (våt) ton/m3°

För b ä r 1 a g e r utan bindemedel har normerats MEä» 1000 kg/omz.

Enligt normbladet skall skrymdensiteten bestämmas med sandkonvolymeter

och ME-värdet genom plattbelastningsförsök med plattor om 200 och 700 cm2

area (16 resp. 30 cm i diameter).
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7 Sverige

7.1 Utdrag ur av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen år 1963 utfärdade

Byggnadstekniska anvisningarigêgêl

7.1.1 Undergrunden och underbyggnaden

.IL-laid änderäysgsad anåerdmeseor.
Vid Våg somzskall förses med beläggning skall åtminstone de jordmas-

sor, som kommer att ligga närmare vågytanän 3 m, utlåggas i plan-

tipp, därest ej fyllning till fast botten utföres. Utbredningen av

massorna bör härvid ske med traktor eller liknande redskap på sådant

sätt, att fyllningsmaterialet blir homogent. Massor som_kommer att

ligga mer än 3 m under vägytan, får om så erfordras utlåggas i änd-

tipp. På vintern får, om sträng kyla råder, hela fyllningen för väg

som skall belåggas ske i åndtipp, emedan det då kan vara svårt att

ordna plantipp. Härvid bör dock tippens ändlutning om.möjligt hållas

flack med hjälp av traktor o.d.,så att varje lager i slånten blir

i görligaste mån packat och att befintliga tjälklumpar om möjligt

föras ut i slänten. Vid detta förfarande bör överbyggnaden ej utföras

innan vägbanken i sin helhet tinat upp och de ofta oundvikliga sätt-

ningarna inträffat. Utföres ändock överbyggnad och beläggning på bank .

utfylld med åndtipp, måste man räkna.med,att senare få utföra jus-

teringar. Utföres bankfyllningen vintertid, skall snö och is i göra

ligaste mån bortskaffas under den blivande banken.

Vid väg som skall förses med grusslitlager må hela bankfyllningen ut-

föras med åndtipp men det är dock önskvärt att de övre lagren utlägges

med plantipp.

Är jorden flytbenägen och tran8porten skall framgå på terrassen bör,

såvida ej ytan stabiliserats med kalk eller cement, överytan tillfäl»

ligtvis utföras med större sidolutning än den slutgiltiga, så att vatten

lättare kan rinna av. Uppstår Spårbildning, skall ytan efterhand av_

jämnas, så att vattensamlingar förhindras.

I;l.l.2 Underbyggnad av bergmassor

 

Bergmassor får vid alla vágtyper utfyllas i ändtipp ända upp till ter-

rasseringsplanet. Dock skall normalt, åtminstone intill l m djup under

detta plan, massorna utbredas med traktor. Man bör eftersträva att i

detta övre skikt lägga sten med högst 0,5 m.storlek. Maximala stenstor-
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leken i bergbank bör överhuvudtaget ej överstiga halva bankhöjden.

Bergbank skall åtminstone intill ett djup av 0,5 m under färdig väg-

bana vara väl vattengenomsläpplig. Består bergmassorna av dåligt berg

eller innehåller de mycket jord, skall efter överenskommelse med bygg»

herren bankfyllningen ej utföras högre än till ovannämnda nivå. Se-

dan byggnadstransporterna avslutats utföres särskild överbyggnad av

lämpligt material.

Utlågges stenfyllning på undergrund bestående av lera skall, därest ej

fyllning till fast botten utföres och om avståndet mellan undergrun-

den och vägytan är mindre än 3 m, ett minst 15 cm.tjockt tätninga-

lager av icke eller måüiigt tjälfarlig morän, sand eller grus utläg-

gas på leran, innan stenfyllningen påföres för att motverka framtida

sättningar genom att leran och stenfyllningen blandas.

lll-.3. ' üllaias_m9t_b:°arlm. _ml
Mot broar, stödmurar o.d. skall fyllas med icke tjälfarligt material.

Stenar större än 20 mm får ej ingå i fyllningsmaterialet närmast bron.

Arbetet skall ordnas på sådant sätt, att sten vid tippningen ej kan

skada konstruktionen.

För att motverka framtida sättningar skall fyllningen synnerligen nog-

grant packas i samband med påförandet och skall om möjligt samtidig

riklig bevattning ske. Måste utfyllnaden ske vintertid skall den ut"

föras med material, helt fritt från tjälklumpar.

Vid broar, som ej har fristående landfästen, skall fyllningen mot brons

båda ändar ske samtidigt till ungefär samma höjd, likaså skall trum-

mor kringfyllas likformigt.

lol-lå Eerrasamaa
Innan överbyggnaden utföres skall terrassytan vara väl avjämnad och ha

föreskriven längd- och tvärlutning samt i görligaste mån vara väl pac»

kad.

Om underlaget är så uppblött, att en godtagbar packning omöjliggöres

skall först eventuella vattensamlingar avledas, varefter ytan avjämnas

så att god vattenavrinning erhålles. Då förhållandena så medgiver, skall
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därefter området ligga utan trafik till dess ytan torkat upp i erfor-

derlig grad, varefter slutjustering och packning verkställes.

Om.meterialet i terrassen utföres av lerhaltiga jordarter kan det

vara lämpligt, att stabilisera ytlagret med kalk, varigenom materia-

let blir fastare och mera motståndskraftigt mot nederbörd varjåmte

utläggningen av förstärkningsmaterialen underlättas.

7.l.l.h.l Tätning och justering av bergöverbyggnad

På bergbank eller i bergskärning samt i de fall då överbyggnaden ut-

föres av aprängsten eller skärv tätas och grovjusteras först över-

ytan i erforderlig omfattning med ytterligare skärv. Därefter grov-

justeras och tätas ytan ytterligare i mån av behov med grov- och

finmakadam. Sedan utföres packning med vibrerande maskiner, så att

tätningsmaterialet väl tränger ned i lagrets hålrum. Därefter finn

justeras ytan till förskriven höjd och täckes med finmakadam eller

normenligt bärlagergrus, lämpligen med 30 mm största stenstorlek så

att hyveljustering möjliggöres. Härefter utföres ånyo packning med

vibrerande maskiner. Efter justering skall jämnheten vara sådan att

högst 15 mm svackor finnas på 5 m längd om ytan skall förses med

aMM, IM eller stabiliserat bärlager. Skall asfaltbetong eller ytbe-

handling utföras direkt på den justerade ytan får högst 12 mm svackor

finnas.

Ikki 2329113138..
Väg skall utföras så att framtida sättningar i görligaste mån und-

vikes. Detta är särskilt viktigt vid väg som skall belåggas.

Sättningar uppstår framförallt i undergrunden och i bankfyllningar.

Sättningar i bankfyllning kan motverkas genom att massorna packas i

erforderlig grad allteftersom de utlägges. Vid höga bankar utfyllda

på vintern är det lämpligt att de får ligga över minst en tjälloss-

ning innan vågen belägges, så att underliggande mark och fyllninge-

massorna får tina upp och sätta sig. Detta får å andra sidan ej med-

föra att trafiken, om denna är stor, alltför länge tvingas att fram»

gå på en obelagd-väg° I sådana fall bör man åtminstone utföra provin

sorisk beläggningo

.lol-2.0.2.3.. 2112831212511.edgeslpecknins
Vid väg som skall förses med beläggning, skall normalt bankmassor av
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jord från 3 m under vägytan och uppåt utlåggas i lager. Varje sådant

lager skall packas med minst 3 tons vibrationsvals, lO tons slätvält

eller annatredskap, som ger lika god effekt. Packning skall fortgå

till dess icke någon nämnvärd ytterligare sättning sker vid packnings»

redskapets passage. Lagertjockleken skall normalt vara högst 60 om

vid användning av vibrerande packningsmaskin och MO om vid slätvält.

Finnes tjälklumpar i fyllningsmassorna, bör lagertjockleken minskas

till hälften. I sådana fall bör dessutom en ytterligare packning av

vägen utföras med vibrerande packningsmaskiner sedan tjälen gått ur

bankarna. Detta bör också ske 0m.man nödgats utfylla bankarna i sin

helhet med ändtipp. Stenmassor i bank behöver vanligen ej packas lik-

som ej heller terrassytan i skärning såvida den ej blivit uppluckrad.

Däremot skall återfyllning i utspetsningskilar packas noggrant.

Om väg skall förses med grusvägbana kan, som förut framhållits, ut-

fyllnaden av bankarna ske med åndtipp. Man bör vid sådan fyllningsu

metod alltid dirigera transportfordonen, så att de i görligaste mån

åstadkommer en likformig packning av vägen. Detta förfarnade bör gin

vetvis tillämpas även vid väg som skall beläggas.

Vid fyllning mot bro skall tillses, att, särskilt om vägen skall be-

läggas,fyllningen närmast bron blir ytterst noggrant packad i hela

sitt djup.

Av olika packningsredskap är i regel vibrerande valsar att föredraga.

I många fall kan det dock vara lämpligst,att använda ett lagom las-

tat fordon eller lagom tung gummihjulsvält. Detta är särskilt fallet

om fyllningsmassorna eller undergrunden är lerhaltig. Då gäller det

mest att knåda ihop massorna så att minsta möjliga hålrum finnes i

fyllningen. På lerigt material kan vibrerande maskiner ofta ej an-

vändas.

7.1.2 Förstärkningslager

 

Material till förstärkningslager bör vara av så god beskaffenhet, att

det ej krossas i nämnvärd grad under trafikens inverkan eller vittrar

sönder. Om endast svagt stenmaterial finnes att tillgå på platsen bör,

framför allt i förstårkningslagrets övre del, eftersträvas, att få ett

material med så låg finkornhalt som.möjligt (helst skall högst 10 %

av materialet<:SO mm passera sikt 0,07h mm). Trafik bör ej framgå på

det utlagda materialet så att det krossas. I vissa fall kan det löna
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sig att utföra hela förstärkningslagret av grovmo eller sand, varvid,

om materialet har viss lerhalt, som.gör det svårt att direkt inblan-

da cementen, den övre delen stabiliseras med cement eller ev. kalk +

cement.

Största stenstorleken i förstärkningslager får normalt ej uppgå till

mer än halva lagrets tjocklek. Uppbygges förstårkningslagret av flera

olika lager får stenen i resPektive lager ej vara större än respek-

tive lagers tjocklek.

Förekommer berg i linjen är det ofta fördelaktigt om bär- och för-

stärkningslager kan utföras av utsorterad sprängsten eller särskild

tillverkad skärv, sedan först eventuellt erforderligt tätningslager

utlagts.

Skall förstärkningslagret utföras av sprängsten i större omfattning

kan det vara lämpligt - framförallt när det gäller motorvägar eller

andra vägar med stor trafik - att föreskriva att sten skall nedkros-

sas till skärv med max. ca 200 mm.storlek, varigenom.materialets

hantering vid utläggningen väsentligt underlättas samtidigt sam en

mera homogen uppbyggnad av förstärkningslagret erhålles..Materialet

under 75 á 60 mm kan lämpligen bortsorterasoch uppdelas på olika

lämpliga fraktioner, som då kan användas till tätningslager på ter-

rassytan, till tätning och avjämning av förstärkningslagrets överyta

samt ev. dessutom till utförande av beläggningar.

På leriga eller mycket tjälfarliga material får ej hela förstärkninga-

lagret utföras av mycket steniga material, emedan det underliggande

materialet då kan blandas med överbyggnaden. I dessa fall skall för-

stärkningslagret i sin undre del till minst 15 cm tjocklek bestå av

ett tätningslager av grovmo eller helst sand eller sandigt grus, som

innehåller minst 20 % material mindre än 1 mmm

7.1.2.1 Förstärkningslagrets utläggning

 

Innan överbyggnaden utlägges skall underlaget vara väl avjämnat och

ha föreskriven längd» och tvärlutning samt i görligaste man vara packat.

Är underlaget så fast, att det kan trafikeras utan att Spårbildning

eller andra deformationer uppstår, kan förstärkningsmaterialet utköu

ras och spridas direkt på det iordningställda underlaget. Om mate-

rialet är inhomogent skall utbredningen ske i flera tunna skikt, så

att det blir väl blandat. Är.materialet stenigt får det ej tippas i
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högar, emedan materialet då separerar, så att vissa partier blir allt

för steniga. På leriga eller mycket tjälfarliga material skall först

ett minst 15 cm tjockt tätningslager anordnas, om förstärkningslag-

ret i övrigt skall utföras av mycket stenigt material.

'Om förstärkningslager på grund av särskilda omständigheter mäste-ut»

läggas på ett underlag, som är sålöst att det ej kan trafikeras utan

att spårbildning eller andra deformationer uppståra skall materialet

tippas uppe på det färdigställda förstärkningslagret. Därefter utbree

des materialet över underbyggnaden med hjälp av en lätt bandtraktor

eller dylikt så att inga deformationer i underlaget uppstår. Är mate-

rialet mycket stenigt måste först ett minst 15 cm tjockt tätningsla-

ger enligt ovan anbringas för att förhindra att underbyggnadsmateria-

let blandas med förstärkningslagret. Detta tätningslager kan behöva

utbredas för hand för att deformationer i underlaget skall kunna

undvikas.

7.1.2.2 Förstärkningslagrets packning

Förstärkningslagret skall packas väl och packningen skall fortgå till

dess nâgra nämnvärda ytterligare sättningar ej längre kan iakttagas

vid packningsredskapets passage.

Packningen skall normalt utföras med minst 3 tons vibrationsvals eller

annan vibrerande maskin, som ger ett fullgott resultat. Vid användan-

de av vibrerande maskiner fär normalt högst 50 cm och vid andra maski-

ner normalt högst 30 cm lager packas åt gången. Utföres överbyggna-

den av sprängsten eller skärv utbredd med traktor kan dock byggherren

medgiva, att upp till 1 m lager får packas med vibrerande maskiner.

Om.materialet under förstärkningslagret är mycket elastiskt kan vi»

brerande maskiner vara olämpliga.

7.1.3 Bärlager

Bärlager skall vara så stabilt, att trafiken icke åstadkommer nämn-

 

värda permanenta eller elastiska deformationer i detsamma. För att

stabiliteten skall vara tillräcklig även vid hög vattenhalt3 mäste

mängden grövre partiklar vara så stor, att ett stenskelett erhålles.

Stabiliteten ökas ytterligare om.materialet är skarpkantigt, enär den

inre friktionen då är större° Bärlagermaterialet skall normalt vara av

så god beskaffenhet, att det ej krossas i nämnvärd grad under trafi-

kens inverkan eller vittrar sönder.
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Är det material som.finnes att tillgå ej av tillräckligt god be-

skaffenhet måste det förbättras_t.ex. genom sandavskiljning, sten-

tillsättning eller stabilisering med.cement eller bitumen° Även om

goda material användes skall normalt en sådan stabilisering utföras,

då trafiken är mycket stor.

Innan bårlagret utlågges skall underlaget för detsamma vara avjåm-

nat och tätat samt ha föreskriven längd- och tvärlutning samt vara'

packat på föreskrivet sätt.

.Ioloâ-l åäslaszeâslullåssnins
Transport av bårlagermaterial (liksom andra tunga transporter) får

ej ske på de delar av vägen där endast förstårkningslager finnes utw

lagt,om genom.tran8porterna skador kan uppstå. TransPorter får ej

heller ske på det färdiga bårlagret på sådant sätt, att skador upp-

står i detta, exempelvis genom upprivning eller genom att olämpligt

material drages in°

Z.- li3l2_3årlasrsta maskaiss.-
Bårlager skall normalt packas med.minst 3 tons vibrationsvals eller'

annan maskin som ger lika god effekt.

Packningen skall fortgå till dess ytterligare sättningar ej kan iakt-

tagas når redskapet passerar och så att lagret blir fast och jämnt.

Utföres bårlagret vintertid skall den slutliga packningen utföras

när tjålen såvitt möjligt helt gått ur marken.

Bårlager skall utföras så att föreskrivna längd-och tvärlutningar era

hålles och så att ytan blir så jämn som.möjligt.

Jämnheten skall vara sådan att högst 12 mm svackor eller ryggar kan

uppmätas med 5 m lång råtskiva.

Skall vågen förses med grusslitlager kan dock 20 mm ojåmnheter tillåtas.l

loi-Ã-â ääälåâårlal §25...
Gruset skall ha sådan sammansättning att dess siktningskurva överallt

faller inom i fig.21 angiven zon. Siktningskurvan skall vara så jämn-

löpande som möjligt med grånskurvorna och får ej mot finjordsregistret

stiga, så att den skär över mer än högst två av de i zonen markerade
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parallellinjerna. Dessutom skall siktningskurvan ha ett någorlunda

kontinuerligt förlopp utan tvära kastningar.

Det är av särskilt stor betydelse att bärlagret ej i något parti har

högre finkornhalt (material mindre än 0,07h mm) än vad gränskurvan

medgiver, emedan materialet annars blir alltför instabilt och sviktan-

de vid vattenanrikning. Man bör därför från början gå in för en så

lågt liggande siktningskurva hos bärlagermaterialet, att ett nöjak-

tigt resultat erhålles även vid de växlingar i materialtäkten som i

regel är oundvikliga. Det måste vidare tillses att materialet ej se-

parerar vid utläggningen, så att anhopningar av fint material uppstår.

På ovanstående fordringar medges ingen tolerans. Om material påträffas

på vägen, som ej uppfyller kraven, skall det sålunda normalt avlägs-

nas och ersättas med fullgott material. Endast om byggherren så med-

givit får materialet på enstaka mindre ytor genom tillsättning och

iblandning av annat material direkt på platsen förbättras, så att kra-

ven blir uppfyllda. Härvid måste tillses att lagret blir väl genom-

arbetat, så att materialet blir homogent.
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Största stenstorleken skall normalt vara mellan 30 och 50 mm. För att

möjliggöra en nogrann hyveljustering av ytan utan att för mycket sten

upprives och för att få ytan bättre bunden, är det lämpligt om sten-

storleken ej är större än 30 mm i bärlagrets övre 5 cm. Bärlagergruset

i sin helhet skall alltid innehålla viss mängd krossat material, så att

det binder väl och har god stabilitet. Skall stor trafik framgå på bår-

lagret innan det belägges eller om ytan skall impregneras kan det vara
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nödvändigt med en tunn pågrusning med krossgrus Ö -16 a 18 mm. Fin-

kornhalten i detta material får ej heller under några omständigheter

vara högre än 10 % om vägen skall beläggas. Det skall tillses, att

genom.hyveljusteringar oad. anhOpningar av sådant fint material ej

uppstår på någon del av vägytan. Har så skett skall materialet avel

lägsnas.

lol-âoâøl Htiässsiaslay_ ereseêáäleser_
Vid utläggning av bärlagret skall tillsesa att det blir homogent och

så beskaffat, att varje enstaka prov9 som sedermera uttages, upp-

fyller föreskrivna fordringar. Sådana provningar bör bl.a. ske ome«

delbart innan beläggningen utföres och skall då ytlagret till ca 5 cm

djup provas för sig.

Utläggningen av grusbärlagret skall helst ske i flera skikt direkt i

' samband med bärlagermaterialets tippning från transportfordonet. Av-

jämning, justering och eventuellt ytterligare blandning sker sedan

med hyvel eller annan lämplig maskin. Bärlagret får ej tippas i hö-

gar direkt pä underlaget och sedan utbredaso Man erhåller då lätt

en ojämn struktur genom att materialet separerar, så att anhOpningar

av grovt eller fint material uppstår.

7.1.3.h Bärlager av sandfylld makadam

Krossytegraden får normalt ej vara lägre än 20/20: Makadamen skall

 

dessutom vara sådan att förhållandet mellan längd och tjocklek hos

minst 90 % av stenarna är mindre än 3:1. Makadamens undre storleks-

gräns bör ej vara mindre än 35 mm (helst ca 50 mm) och den övre högst

2/3 av lagertjocklekeno

.Lindell däaámeasluâläsanina
Makadambärlagret skall normalt utläggas med bandgående utläggare.

Utläggning på annat sätt, toex. med hyvel eller släpa, kan medgivas

i första hand vid.mindre arbeten - om.redan vid utläggningen så till-

fredsställande jämnhet kan erhållas, att några nämnvärda efterjuste-

ringar ej erfordras. Jämnheten på det utlagda och packade makadam-

lagret bör vara lika god som kräves för det färdiga bärlagret.

7.2 Utdrag ur av Gatukontoret i Stockholm är 1962 utfärdade Tekniska

 

bestämmelser för byggnadsavdelningens arbeten .

 

7.2.1 Underbyggnaden
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l-åolol :vilaiasJangramasaor
Jord får fyllas i högst 50 cm.tjocka skikt, sam packas med.minst

3,5 tons vibrerande envalsvålt. Vålten skall göra minst h överfarter.

Sker utplaneringen.med minst 10 tons bandtraktor och i högst 20 cm

tjocka skikt behöver packning.med 3,5 tons vibrerande envalsvält

endast utföras för varje höjdmeter. Den färdiga ytan skall vara jämn

och fast, varvid tillåts högst 50 mm stora ojämnheter på 5 m.långd.

10.2-loå fyllaiag_mad_sieamas§°:
StorSten får fyllas till 30 cm.under terrasseringshöjden. Banden

packas genom våltning med.minst 3,5 tons vibrerande envalsvält. Vål-

ten skall göra minst h överfarter.

Bankens Övre del uppbygges av stenskårv och makadam.med successivt

avtagande kornstorlek uppåt. Ytlagret vältas med minst 10 tons slät-

valsvält.

Den färdiga ytan skall vara jämn och fast, varvid tillåtes högst

20 mm stora ojämnheter på 5 m längd.

lag-_2_ .... ...Fiârâtêrkninaslaaea
Förstärkningslagret utföres av förstärkningsgrus eller krossat berg-

material. Där undergrundenbestår av jordarter, som är finkornigare

än sand, utföres förstårkningslagrets nedre del av ett tätningslager

av sand. Tätningslagrets tjocklek skall vara minst 20 cm.

Förstärkningslagret utlägges i skikt med sådan tjocklek, att effek-

tiv packning erhålles enligt nedan. Är förstårkningsgruset ej så

bindande, att förstärkningslagrets yta kan hårdgöras genom packning,

påföres stenmjöl och vattnas, så att ytan blir hård och jämn.

Förstärkningslagret skall normalt packas med minst 3 tons vibrerande

2-valsvält. Kring brunnar o.d. utföres packningen med minst 0,h tons

vibrationsslåde.

Största tillåtna lagertjocklek vid packning:

2,5 - 3,5 tons vibrerande 2-valsvält ho cm

3,5 tons vibrerande envalsvålt 50 cm

0,h tons vibrationsslåde 20_cm

Packning skall ske med.minst h överfarter.
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Förstärkningslagrets överyta i körbana och i gångbana skall vara så

jämn, att högst 20 mm stora ojämnheter kan uppmätas på 5 m längd.

l-åvâv_ âääleser..
Till packningen av bärlagermaterialet kan anVändas vibrerande

2-valsvält med vikt minst 2,5 ton, slätvalsvält, vikt minst 10 ton.

Vältning skall för varje arbetsmoment ske med minst h överfarter.

7.3 Utdrag ur Arbetsbeskrivning för flygfältsarbetenw utfärdade

 

åren 1965-66 av sektionen för flygfältsprojektering vid Kungl. For-

tifikationsförvaltningens väg och vattenbyggnadsbyrå.

7.3.1 Underbyggnaden

>Sortering av uttaget material, så att maximalt tillåtenstenstor-

lek ej överskrides för respektive fyllnadsskikt, skall ske innan

materialet tranSporteras till fyllnadsområdet.

Vintertid skall is och snö bortskaffas från aktuellt fyllnadsomräde.

Fyllning med jordmassor skall ske under beaktande av att det ur kva-

litetssynpunkt bästa materialet (minst tjälfarligt, grovt och väl-

graderat) användes. Med hänsyn till att blivande sättningar och tjäl-

lyftningar skall bli så jämna som möjligt skallfyllnaderna utföras

lagervis med likvärdigt material i varje lagero

Vid såväl jord- som bergfyllning får största stenstorleken ej över-

stiga 2/3 av lagertjockleken.

Fyllningsmaterialet får icke innehålla snö, is eller tjälad jord.

Fyllningsmassor får ej innehålla matjord, ris, stubbar, rötter, torv9

mossa eller annat material, som kan ge upphov till framtida sättningar.

Låtl'l fyllaiaslmedlåermemo:
Fyllnad skall utföras i lager om högst 50 cm.

Största stenstorleken får ej överstiga 2/3 av lagertjockleken.
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Varje lager skall efter justering till godtagbar jämnhet ges fullgod

och över hela ytan likvärdig packning. Vid friktionsjordar packas

med vibrerande envalsvält, vikt minst 3 ton, och vid plastiska ko-

hesionsjordar med tung gummihjulsvält eller bandtraktor. Minsta an»

tal passager skall vara h. Stenar i skiktets övre del, som hindrar

fullgod packning9 borttages i samband.med första passageno

l-.âol-.ê fyllaias_madlberamasaor
Bergfyllnad pä lerjord skall utföras påett 30 cm tjockt undre tät-

ningslager av icke eller måttligt tjälfarlig morän, sand eller grus.

Material till tätningslagret tages från tillgängliga schakter. Ingen

extra ersättning utgår för detta tätningslager.

Bergmassor får fyllas i ändtipp till full höjd. Stenstorleken får

ej överstiga halva fyllnadshöjden. Bergfyllnad må. utföras upp till

50 cm under färdig beläggningsyta.

_Lai-.a Eeärâsåea
Den färdiga terrassytan skall om ej annat angives ä gällande normal-

sektioner ges samma tvärfall som beläggningsytan och får ingenstä-

des ligga högre än teoretiskt plan. Jämnheten skall vara sådan att

vattensamlingar med större djup än 3 cm.ej kan bildas.

10.3.»2. försaääkaiaaalasar
Förstärkningslagret utföres helt av grus, grusig sand eller sand°

Materialet skall vara av god hällfasthet och icke vittrande. Om

undergrunden består av lera eller mycket tjälfarligt material får

ej hela förstärkningslagret utföras av mycket stenigt material. Den

undre delen av förstärkningslagret skall i dessa fall till minst

15 cm tjocklek bestå av ett tätningslager av sand, som innehåller

minst 20 % material mindre än 1 mm.

Största stenstorlek i förstärkningslager får ej uppgå till mer än

halva lagrets tjocklek. Om förstärkningslagret uppbygges av flera

skikt får dessutom steneni varje skikt ej vara större än 2/3 av resp.

skikts tjocklek° Av material mindre än 50 mm får högst 10 vikt-% pas-

sera sikt 0,07h mmo

Sortering av uttaget material9 så att maximal stenstorlek för olika

fyllnadsskikt ej överskrides9 skall utföras innan materialet transpor-

teras till utläggningSplatsen.
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1- 3.:..2.:.1_Färatår.12ninsslasr§.ts.. stlässaiasyghmacknins
Materialet till förstårkningslager skall utläggas i skikt om högst

50 cm tjocklek°

Materialet till varje skikt bör ha möjligast homogena sammansättning.

Om.material av olika sammansättning användes, Skall de utbredas på

ett sådant sätt, att stora sammanhängande ytor av likartat material

erhålles. AnhOpning av enbart grovt eller fint material får således

ej förekomma.

Varje utlagt skikt skall efter justering till godtagbar jämnhet ges

fullgod och över helaytan likvärdig packning medelst vibrerande ,g

vålt, vikt minst 3 ton. Minsta antal passager skall vara h, samti-

idigt som.packningsgraden - där denna kontrolleras - enligt metod

Proctor modifierad eller motsvarande ej får understiga 95 %. Om så

erfordras för packningsresultatet skall bäddmaterialen genom vatt-

ning ges Optimal vattenhalt. Stenar i skiktets övre del sam hindrar

fullgod packning, borttages i samband med första våltpassagen.

Utföres förstärkningslagret vintertid, skall ytterligare packning

företagas sedan tjälen helt gått ur marken.

Förstårkningslagrets yta skall vara så fast att ingen nämnvärd spår-

bildning uppstår vid trafikering och får ickepå något ställe lig-

ga högre än teoretisk ytao

7.3.3 Grusbärlager

 

Material till grusbärlager skall framställas genom krossning av icke

 

vittrat, stenigt grus, så att materialet kommer att innehålla en

viss mängd krossad sten (krossgrus), vilket år erforderligt för bär-

lagrets stabilitet. 0m.utgångsmaterialets sammansättning är sådan,

att det har överskott inom sandregistret (0,2 - 2 mm), måste i sam-

band med uttagningen så mycket sand avskiljas,.att kraven på korna

storleksfördelningen enligt nedan uppfylles.

Material till grusbårlager kan även utgöras av krossad sprängsten

(berggrus), om materialet uppfyller nedanstående fordringar på korn-

storleksfördelning°

Material till grusbärlager skall ha sådan sammansättning, att dess
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maximala stenstorlek är högst 50 mm och dess korngraderingskurva är

jämn och faller inom i fig.21 . angiven zon samt är någorlunda jämn-

löpande med gränskurvorna, vilket skall anses vara fallet om.den skär

högst två av de i zonen markerade parallellinjernae Med hänsyn till

att viss grad av bindighet hos materialet eftersträvas, bör detta

innehålla minst 2 vikt-% finjord (material 0,07h mm). Å andra sidan

får materialet - med hänsyn till dess vattenkänslighet - icke under

några omständigheter innehålla högre mängd finjord än 10 vikt/procent.

Sistnämnda krav gäller materialet - förutom vid.materialtäkten -

även inom varje del av det utförda bärlagret; Kraven på bärlagergru-

sets kornsammansättning överensstämmer med VVS:s Bya,l963.

l-â-.â'l 2133.8bårlaarsta atläaaaiauswacknina
Innan bärlagermaterialets utläggning påbörjas, skall underlaget vara

justerat och avjämnat till rätt höjdläge samt packat. På underlaget

får icke förekomma lera eller annat finkornigt material, som t.ex.

indragits av byggnadstrafiken, utan sådant material skall borthyvlas.

Utläggningen av bärlagermaterialet skall ske i flera skikt genom sprid-

ning direkt i samband med tippningen från tranSportfordonet, varvid

tillses att materialet icke separerar. På grund av separationsrisken

är det ej tillåtet att tippa materialet i hög på underlaget och se»

dan utbreda det över ytan.

Det utbredda.materialets blandning samt dess justering och avjämning

utföres med hyvel.

Bärlagrets packning skall utföras med vibrerande vält, vikt minst

3 ton, och skall forgå till dess lagret blir fast och inga nämnvärda -

sättningar kan iakttagas i ytan vid vältens passage. Antalet erfor-

derliga vältpassager kan - om så anses erforderligt - bestämmas ge-

nom nedgrävd deformationsmätare eller genom kontrollavvägning.

Jämnheten hos den färdiga bärlagerytan skall vara sådan att vatten»

samlingar med större djup än 15 mm teoretiskt ej kan bildas samtidigt

som ytan icke på något ställe får ligga högre än teoretisk yta.

Kontroll av bärlagermaterialets sammansättning skall utföras såväl

före utläggningens påbörjande som efter bärlagrets färdigställande

genom provtagning i detta.
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8. Västtyskland

 

 

Nedanstående utdrag ur av västtyska.myndigheter utfärdade bestämmelser

angående vägbyggnadsmaterialens kvalitet, utläggning och packning har

gjorts ur dels "Deutsche Norman DIN 18300, Verdingungsordnung für

Bauleistungen, Teil C, Allgemeine Technishe Vorschriften, Erdarbeiten",

av är 1958, dels Zusätzliche Technische Vorschriften und Richtlinien

für Erdarbeiten im.Strassenbau" (ZTVE - St B 65) av är 1965, dels

"Richtlinien für die Ausführung des Unterbaues bituminöser Fahrbahn-

decken" (RU bit 60) av år 1960. De två sistnämnda har av Bundesminister

für Verkehr utgivits i samförstånd med vägmyndigheterna i förbunds-

repüblikens 10 förvaltningsenheter.

8.1 Undergrunden och underbyggnaden

De jordmaterial som ingår i vägkonstruktionen måste behandlas med största

omsorg under hänsynstagande till vart och etts egenart.

8.1.l__Underbyggnadens utförande

 

Underbyggnaden utföres i överensstämmelse med föreskrifterna i arbetsbe-

skrivningen. De kohesionära jordmaterialen utlägges om möjligt i den

nedre och friktionsmaterialen i den övre delen av underbyggnaden.

Alla material skall läggas i lager, om möjligt över hela bankbredden och

padkas. Kohesionära material skall packas så snart som möjligt. Något

sättmätt för bankfyllnaden kan icke anges.

Fyllningen och den färdiga terrassytan måste vara jämn och äga för avb

vattning nödvändig lutning.

Terrassytan på av kohesionära material upplagda fyllningar skall ges en

sidolutning av minst h %. Vid slutet av dagsarbetet eller om nederbörd

väntas skall fyllningen packas jämn så att dagvattnet obehindrat kan avs

rinna.

Avledningen av dagvattnet i vägens längdriktning mäste godkännas av upp-

dragSgivaren.

Om fyllningsmassorna är uppblandade med större stenar eller stora jord-

klumpar skall dessa om möjligt fördelas, så att de tillsammans icke

bildar skadligt hälrum i fyllningen.
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Stenigt och grovkornigt material, som efter packningen på grund av brist

på finkornigare fraktioner alltjämt innehåller stort hålrum, får endast

förekomma i underbyggnaden upp till 2 m.under färdig vägyta. I området

mellan 2 m nivån och överbyggnaden mäste hålrummet i sådant material

tätas med finkornigare material. Övergången mellan hålrumsrik och hål-

rumsfattig fyllning skall utföras på sådant sätt, att det finkornrika

materialet icke kan Vandra ner i det undre öppnare lagret när fyllningen

färdigställts. Vittringsbenäget.grovkornigt material får endast användas

och packas om dess hålrumshalt är låg. Om en fullgod packning skall kunna

garanteras får stenens diameter icke överstiga två tredjedelar av den

för tillfället rådande fyllningshöjden.

Fyllningsmassorna skall hållas fria från stoff, som.kan multna eller

ruttna. I fyllningsmassor får vattenhällande jordmaterial endast användas

när uppdragsgivaren givit tillstånd.

Byggaren har att vidtaga alla erforderliga åtgärder för att förhindra

erosionsskador på och ras i fyllningen. Eroderingar skall snarast avh

hjälpas, genom att återfyllning utföres varvtals med tillräckligt torkat

material av samma jordartstyp, som sedan packas. Rasskador skall avb

hjälpas..

 

§;1lz Undergrundens och underbyggnadens packning

Packningen kan utföras med alla metoder, som ger materialen den skrymden-

sitet (i bestämmelserna hänvisas till "Merkblatt für bodenphysikalische

Prüfverfahren" utgiven av "Forschungsgesellschaft für das Strassenwesen'

e;V.) och bärighet, uttryckt i Eumoduler, som anges här nedan. De insatta

packningsmaskinernas arbetsvolym.måste svara.mot jordtransportarbetets

volym.

Lagertjocklekarna och antalet överfarter med packningsmaskinerna mäste

anassas efter typen och storleken hos maskinerna, jordarten och den

fordrade skrymdensiteten hos materialet. Inom.resp. zon skall jordma-

terialet genomgående packas likformigt.

Packningsarbetet på underbyggnaden skall påbörjas vid kanterna och avs

slutas i bankmitt.
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§.l.3 Krav på undergrundens och underbyggnadens packning

 

Skrymdensiteten i underbyggnadsmaterialet måste uppgåtill.minst;

a) i det översta 20 cm.tjocka lagret (mätt från överbyggnadens resp.

betongbeläggningens underkant) 103 % såväl när vägen omgående skall

förses med betongbeläggning som hos vägar med.medelstark till.mycket

stark trafik, annars 100 % av maximala skrymdensiteten enligt metod

Proctor standard.

0m.det övre lagret blir behandlat med bindemedel, så skall det dess-

förinnan packas till en skrymdensitet av 100 % Proctor standard.

b) för den under det övre lagret liggande delen av banken till 2 m.under

färdig vägyta fordras en skrymdensitet som för friktionsmaterial upp-

går till 100 % och för kohesionsmaterial till 97 % av maximala skrym-

densiteten enligt metod Proctor standard.

o) i den undre delen av underbyggnaden från undergrunden till 2 m under

färdig vägyta fordras för friktionsmaterial packningsgraden 95 % och

för kohesionsmaterial packningsgraden 92 % Proctor standard. I bankar

av kohesionsmaterial med en tjocklek överstigande 6 m och med normala

släntlutningar fordras packningsgraden 95 % Proctor standard.

Undergrunden skall packas innan underbyggnaden utföres för såvitt den

icke uppfyller de i följande under a) och b) angivna fordringarna. Om

åtgärderna skall överenskommelse ske.

Under bankar måste undergrunden till ett djup av 50 cm.ha uppnått en

skrymdensitet av minst:

a) 100 % för friktionsmaterial och 97 % för kohesionsmaterial när bank-

tjockleken uppgår till högst 2 m.

Kan dessa vården icke uppnås genom.packning skall överenskommelse träffas

om Vilka åtgärder, som.måste vidtagas för förbättring av undergrundens yt-

lager;

b) när banktjockleken överstiger 2 m behöver undergrunden packas endast

när den består av kohesionsmaterial vars densitet understiger 92 %

Proctor standard.
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Kan denna densitet icke uppnås genom packning skall överenskommelse

träffas om vilka åtgärder som.skall vidtagas för förbättring av bärig-

heten hos undergrundens ytlager och för säkrandet av bankens hållfasthet.

Undergrunden i skärning eller i marknivån skall före överbyggnadens ut-

förande packas om den i avseende på skrymdensiteten icke uppfyller föl-

.jande fordringar.

Om.inget förstärkningslager utlägges skall;

a) i det översta 20 cm.tjocka lagret (mätt från överbyggnadens eller be-

tongbeläggningens underkänt) skrymdensiteten uppgå till minst 103 %

såväl när vägen omgående skall förses med betongbeläggning som hos

vägar med medelstark till mycket stark trafik, annars 100 % av maxi-

mala skrymdensiteten enligt metod Proctor standard.

Om det övre lagret blir behandlat med bindemedel, så skall det dessför-

innan packas till en packningsgrad av 100 % Proctor standard.

b) till 50 cm.under avtäckt yta skall undergrunden ha uppnått en pack-

ningsgrad, som för friktionsmaterial uppgår till100 % och för kohe-

sionsmaterial till 97 % Proctor standard.

Om förstärkningslager utlägges skall;

a) i det översta 20 cm.tjocka lagret de under a) i ovanstående angivna

packningsgraderna ha uppnåtts.

b) materialet från 20 cm.nivån till undergrunden ha uppnått packninga-

graden 100 % Proctor standard.

c) packningsgraden i undergrunden till 50 om under avtäckt yta uppgå

till 100 % i friktionsmaterial och till 97 % Proctor standard i

kohesionsmaterial.

Om de för undergrunden fordrade värdena icke kan uppnås genom packning,

måste överenskommelse träffas 0m.vilka åtgärder, somskall vidtagas för

förbättring av undergrunden.

Luftvolymen i packad kohesionsjord, som.har en vattenhalt under den op-

timala enligt Proctor standard, får icke vara högre än 12 volymprocent.
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Genom packningen skall resp. material uppnå minst följande E-modulvärde

(E2),som medelvärde av minst två plattbelastningsförpsök.

a) kohesionsmaterial

för 92 % Proctor standard E 3.; 200 kg/cm2
2

'i % _N_ _N_ _N_

N % _11_ m". _M_

på terrassyta utgörande
underlag för. förstärka
ningslagret' E2 2._ hSO -"-

b) i friktionsmaterial

för 95 % Proctor standard E2 2; 1:50 kg/cm2

" få _19_ _N_ 4"_

ic) såväl när betongbeläggning utlägges direkt som på gator med medel-

stark till stark trafik måste' förstärkningslagret eller, när sådant

-.

p-

. .. o 2
icke skall utlaggas, terrassen ha uppnatt E2 > 1200 kg/cm .

Om visshet föreligger för att förstärkningslagrets bärighet förbättras

så mycket under utförandet av bärlagret, att det fordrade värdet E22,

1200 kg/cm2 därunder uppnås, kan vid kontrollen på förstärkningslagret

värdet Egå 1000 kg/cm2 godkännas.

d) på väg med svag till mycket svag trafik som bygges tjälsäker, måste,

för' såvitt icke en .betongbeläggning*omedelbart utlägges, förstärk-ii

ningslagret eller när sådant icke skall utläggas, terrassen ha upp-

nått värdet E2 2 1000 kg/cm2.

Om visshet föreligger för att förstärkningslngrets bärighet förbättras

så mycketunder utförandet av bärlagret att det fordrade värdet Ezå

1000 kg/cm2 därunder uppnås, kan vid kontrollen på förstärkningslagret

värdet E2 ?_- 800 kg/cm2 godkännas.

Om den fordrade packningsgraden skall kunna uppnås, får den övre grän-

sen för vattenhalten icke överskridas under packningen av kohesionsjor-

dar. Av denna anledning är det nödvändigt, att långtgående anpassa ut-

läggnings- och packningsåtgärderna till lämpliga väderleksförhållanden.
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Om icke vattenhalten genom inblandning av lämpligt material ( t.ex.

bränd kalk) kan nedsättas till lämplig halt måste arbetet inställas. Vid

torr och varm.väderlek måste friktionsmaterialen före och under packningen

genom vattenbegjutning hållas vid lämplig fukthalt.

Ligger vattenhalten i fyllningsmaterialet så mycket över den tillåtna

övre gränsvattenhalten, att materialet icke utan föregående upptorkning

kan uppnå den fordrade packningsgraden, bestämmer byggherren om materia-

let får användas eller icke°

Genom.regn uppblött och genom arbetstrafik ävjat kohesionärt material får

icke bli överlagt. Det måste packas på nytt så snart vattenhalten genom

materialets torkning blivit lägre än den övre gränsvattenhalten. Inträf-

far.icke detta måste materialet avlägsnas.

För material såsom flodgrus, stenigt grus, rasmaterial, stenigt förvitt-

ringsmaterial o.s.v. vars packning till följd av den höga stenhalten icke

kan kontrolleras, måste byggaren vid val av packningsförfarande ha bygg-

herrens samtycke.

I de fall man kan anta, att terrassen icke kan uppnå bärighetsvärdet E2

EEHSO kg/cm2,så är i arbetsbeskrivningen lämpliga åtgärder Såsom korn-

förbättring, tillsättning av kalkeller cement, utbyte av material och

liknande åtgärder redan förutsedda.

§:l. h Underbyggnaden intill broar, stödmurar, kulvertar me,

Om i arbetsbeskrivningen föreskrivits bak- och/eller överfyllning av

byggnadselement är det av vikt, att fyllningen utföres mycket omsorgs-

*fullt med friktionsmaterial. Materialet skall utläggas i skikt om högst

30 cm och packas med lätta.maskiner. Materialet i fyllningen får icke

innehålla stenar över 10 cm diameter. Fyllningen skall i området mellan

landfästenas vingmurar till hela sin tjocklek packas till 100 % Proctor

standard. Packning för hand är endast tillåten i utrymmet under bygg-

nadselementets "sneda" ytor. Utlägges inget förstärkningslager ställes

på fyllningens översta 20 cm samma krav som på förstärkningslagrets

översta 20 om. Om med byggherrens tillstånd kohesionsmaterial undantags-

vis användes, får det icke utläggas i vått tillstånd eller vid fuktig

väderlek

Materialet i släntkonen mot brovingen och i lagret under återfyllningen
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måste hauppnått samma packningsgrad, som den angränsande delen av under-

byggnaden.

När byggnadselement överfyllas, skall fyllningen ske samtidigt från båda

sidorna. Till fyllning användes, till minst 1 m över elementets krön,

stenfritt friktionsmaterial, som packas i 20 - 30 cm.tjocka lager med

lätta maskiner. Lagret måste uppnå samma packningsgrad, som angränsande

delar av underbyggnaden. När föreskriven överfyllningshöjd uppnåtts, kan

packningen utföras på samma sätt, som för underbyggnaden i övrigt.

8.2 Förstärkningslager

 

§;2. l Krav på materialets kvalitet och utläggning

 

Hmterialet i förstärkningslagret måste vara tjälsäkert, väderleksbestän-

digt och hållbart, så att det tål trafikbelastningen. Det får, Oberoende

av sin korngradering, icke innehålla mer än 3 viktsprocent korn.<10,02 mm.

Materialet kan lämpligen bestå avsand, grus, krossmaterial (gebrochenes

Gestein) eller masugnsslagg. Maximala kornstorleken får icke överstiga

60 mm, för masugnsslagg 70 mm. Valet av materialmåste godkännas av

byggherren.

Materialet till förstärkningslagret måste sammansättas, så att det kan

uppnå den packningsgrad och det E -värde sam angivits under h.8.l.3.
2

Kan det fordrade bärighetsvärdet icke uppnås trots effektiv packning,

måste antingen en kornförbättring eller en till de ovanpåliggande lagren

anpassad stabilisering am'minst 12 cm av förstärkningslagrets ytskikt

utföras. Förstärkningslagrets nedre del måste vara så tätt, att det icke

uppblandas med underliggande tjålkänsligt material. Öppna material måste

därför utläggas på ett på det tjälkänsliga materialet utlagt isolerings-

lager.

På vägar med.medelstark till mycket stark trafik ooh på vägar där betong-

beläggningen utlägges direkt på förstärkningslagret får i förstårknings-

lagrets övre 20 cm.andelen korn större än 2 mm i okrossat material icke

vara mindre än 30 % och icke större än 75 % (85 % för krossat material)

av totala mängden. Desutom måste materialet ha en ojämnkornighetsgrad

av minst 7.

Förstårkningslagret skall, om icke annat föreskrivits, utläggas kort

före utförandet av bärlagren och beläggningen för att terrassen skall
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vara upptorkad när dessa arbeten påbörjas. Förekommer likväl uppblött ma-

terial skall detta avlägsnas och ersättas med lämpligt material som packas.

Förstärkningslagrets jämnhet får icke avvika från den teoretiska med mer
+

an - 2 cm.

Under och efter frost får arbeten utföras endast under iakttagande av

fastställda försiktighetsåtgärder. Fruset material får icke inbyggas i

underbyggnaden eller förstärkningslagret. Om.kohesionära fyllningsmassor

fryser i fyllningen får de icke packas och icke överfyllas förrän de ti-

nat upp. Varken is eller snö får förekomma i fyllningsmassorna. Genom frost

avbrutet arbete får icke återupptas förrän byggherren givit sitt tillstånd.

§:2. 2 Krav på förstärkningslagrets_packning

 

Är redovisat under h.8.l. 3 "Krav på undergrundens och underbyggnadens

packning".

8.3 Kontrollen av undergrunden, underbyggnaden och förstärkningslagret

Under utförandet av underbyggnaden och förstärkningslagret skall kontrol-

leras,

a) materialets lämplighet till fyllning respektive förstärkningslager,

b) materialets vattenhalt under packningen i förhållande till gränsvatten-

halterna,

c) packningsgraden i undergrundens ytskikt, underbyggnaden och förstärk-

ningslagret,

d) fyllningens, terrassytans och förstärkningslagrets bärighetsvärden.

Kontrollen skall bedrivas kontinuerligt. Den skall anassas, så att det

går attfastställa om respektive lager erhållit en jämn ochgod packning

och uppnått den föreskrivna bärigheten. Antalet provningar må anpassas

efter såväl jordmaterialets art och beskaffenhet som.byggnadsmetoden.

Kontrollpunkterna utses icke efter en i förväg uppgjord plan, utan väl-

jes efter de lokala förhållandena.

Packningsgraden - fältskrymdensiteten uttryckt i procent av den på labo-

ratoriet erhållna maximala skrymdensiteten enligt metod Proctor standard

- bestämmes genom.densitetsmätningar på uttagna fasta provkroppar eller

enligt återfyllningsmetoden med sand, gips, olja eller liknande. För

bestämning av packningsgraden måste antingen den för materialet i kont-
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rollpunkten gällande skrymdensitetskurvan framställas eller också kan, om

noggrannheten bedöms tillfredställande, någon för materialet tidigare

framställd kurva användas. Packningskontrollen måste omfatta hela tjock-

leken hos varje packat lager.

E2 -värdet bestäms genom plattbelastningsförsök (se 3.2.h). I varje

kontrollpunkt utföres belastningsförsök i två nära varandra liggande punk-

ter.

§;3. l Kontrollen av underbyggnaden

 

Det åligger byggaren att när arbetet påbörjas, såvida icke annat före-

skrivits i arbetsbeskrivningen, undersöka vilken packningsgrad fyllningen

kan uppnå.med.det valda arbetsförfarandet (maskintyp, utförande, fyll-

ningshöjd mnms). Uppnås en lägre packningsgrad än den föreskrivna måste

byggaren ändra sitt arbetsförfarande. Särskilt noggrant måste packningen

kontrolleras, när det, på grund av växlande jOrdartsförhållanden, ogynn-

sam väderlek eller ändringar i arbetsförfarandet, finns anledning anta

att packningsresultatet är otillfredställande.

När materialet har så grov kornsammansättning,att skrymdensiteten icke

går att bestämma, skall överenskommelse träffas om.plattbelastningsmeto-

den får användas för bestämning av om det valda arbetsförfarandet är lämp-

ligt och för kontroll av packningsarbetet på fyllningen. Stenfria kohe-

sions- och friktionsmaterials packning kan i viss utsträckning kontrolle-

ras med slagsond (3.2.8).

8.3. 2 Kontrollen av terrassen

 

Terrassen skall kontrolleras i avseende på packningsgraden och bärigheten.g

Avståndet mellan kontrollpunkterna skall anpassas efter de lokala förhål-

landena. Avståndet får vid likartade förhållanden icke överstiga 200 m.

På sträckan där vägen omväxlande ligger på bank och i skärning skall

kontrollen skärpas.

När underbyggnaden är utförd av kohesionära.material skall den upptorkade

terrassens bärighet undersökas med en lastbil av minst 6 tons totalvikt,

som med låg och jämn hastighet överfar hela sträckan. Därefter bestämmes

skrymdensiteten, vattenhalten och E -värdet inom främst de områden där
2

den största Spårbildningen och den minsta förändringen iakttagits.
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8.3. 3 Kontrollen av förstärkningslagret

 

Förstärkningslagret kontrolleras i avseende på sin bärighet och i före-

kommande fall på sin packningsgrad i överensstämmelse med 8.1.3, Bil. 8:5

Avståndet mellan kontrollpunkterna anpassas efter de lokala förhållandena,

bl.a. till terrassens bärighet, materialets beskaffenhet m.m., och får

icke överskrida 200 m.

8.3; h Bedömning av vid kontrollen erhållet resultat

 

Det i respektive kontrollpunkt erhållna värdet på packningsgraden får

icke understiga det föreskrivna värdet med.mer än 3 %. Modelvärdet av

högst 5 värden från varandra närbelägna kontrollpunkterfår icke vara

lägre än den föreskrivna packningsgraden. E2 -värdet av ett enstaka

plattbelastningsförsök på förstärkningslagrets överyta får icke med mer

än 10 % understiga det föreskrivna E2 -Värdet.

Kan de föreskrivna värdena icke uppnås måste byggaren omedelbart vidtaga

lämpliga åtgärder, exempelvis öka antalet överfarter med packningsmaskinen,

avlägsna material, som har för hög fukthalt, vattna när materialet är för

torrt, förbättra materialets kornsammansättning, utföra ny fyllning o.s.v.

I de fall efterpackning måste utföras kan byggaren belastas med provningen

av huruvida packningen givit tillfredställande resultat.

Kontrollpunkterna inlägges på en planritning. Provningsprotokollet under-

tecknas av såväl byggherren som.byggaren. I protokollet skall i före-

kommande fall även införas byggarens avvikande mening. Kontrollverksam-

heten skall noteras i byggnadsdagboken.

I arbetsbeskrivningen är bestämt vem som skall utföra provningen. Bygg-

herren förbehåller sig rätten, att genomföra kontrollprovningar. Byggaren

har att på anmodan deltaga i kontrollprovningen.

8.h Bärlager

 

§:h. 1 Allmänt om bärlagermaterialen,_deras utläggning och packning

Bärlagermaterial av makadam eller krossad sten (schotter 25 - 65 mm och

Splitt 2 - 25 mm) måste vara fritt från skiffriga och vittringsbenägna

beståndsdelar. Halten finkornigt material (mjäla och ler) får uppgå till

högst 3 viktsprocent. Stenmaterialet måste vara skarpkantigt, kanthållbart I

och ha kompakt kornform.
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Bärlagermaterial av grus och sand.måste vara väder- och frostbeständigt

samt fritt från skiffriga, vittringsbenägna, organiska och humnsartade

beståndsdelar. Halten finkornigt material (mjäla och ler) får uppgå till

högst 3 viktsprocent. Det finkorniga materialet måste vara jämnt fördelat

och får vid torkning icke bilda klumpar.

Alla arbetsmoment skall i möjligaste mån mekaniseras. Bärlagret skall

packas likfonmigt och till föreskriven skrymdensitet. För att makadam,

bärlagret skall uppnå god stabilitet skall det kilas eller skall dess

hålrum om möjligt till hela sin volym utfyllas.

Makadam- och grusmaterialen kan utbredas med hyvel, planeringstraktor

eller utläggare. Packningen kan utföras med vibrerande maskiner (vibre-

rande valsar eller vibrerande plattor) eller med statiskt verkande vältar.

' Före byggnadsarbetenas igångsättning skall genom förförsök kontrolleras,

att de föreskrivna värdena uppnås med den valda utförandemetoden.

Hos de flexibla konstruktionerna kan.tillåtas att stabiliteten hes de

enskilda skikten i bärlagret avtaga mot djupet. Stabiliteten skall dock

i det understa skiktet alltid vara större än stabiliteten i underlaget

vare sig detta utgöres av undergrunden, underbyggnaden eller förstärk-

ningslagret.

§lh. 2 Kontrollen av bärlagret

 

När osäkerhet råder beträffande stenmaterialets lämplighet måste byggaren

anskaffa ett av statlig myndighet utfärdat utlåtande om materialets kva-

litet. Utlåtandet får ej vara äldre än två år.

Det levererade materialet skall i tvivelaktiga fall kontinuerligt under-

sökas i avseende på renhet, kornstorlek, kornform och kornsammansåttning

Makadam? och grusbärlagrens bärighet och stabilitet kontrolleras genom

plattbelastningsförsök i punkter på lämpligt avstånd från varandra. Ma-

kadambärlagrets skrymdensitet bestäms genom dels att den till visst av-

snitt avsedda mängden makadam och fyllningsmaterial till makadamens hål-

rum vägs före utläggningen, dels att det färdigställda makadambärlagrets

tjocklek kontrolleras. Grquärlagrets packningsgrad kontrolleras i lag-

rets olika skikt enligt vedertaget provningsförfarande.
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Det färdiga bårlagrets längd- och tvårprofil får ej avvika från börvår-

det med mer än i 1,5 cm. Lagrets jämnhet kontrolleras med en h m.lång

rätskiva eller annan lämplig mätutrustning. På intet ställe får ojämn-
+

heten vara större än - 1,5 cm.

E2 -vårdet bestäms genom belastningsförsök med 30 cm platta.

BLÅ. 3' åårlager av makadam

 

Beroende på utförandesåttet göres åtskillnad mellan våltmakadam- och

vibrerat makadambårlagerw I det förra fallet packas makadamen med slät-

vältar i det senare fallet med vibrerande maskiner. I båda fallen vibre-

ras det för hålrummet avsedda materialet ned i makadamen. Makadambärlager

kan också framställas av en blandning av grovmakadam, finmakadam och

krossand (Brechsand 0/5 mm) till ett hålrumsfattigt lager.

Makadambårlager utföres i ett eller flera skikt vanligen i följande komp

binationer,

l) bårlager som till hela sin tjocklek består av makadam

2) ett undre bärlager av makadam och ett övre av bitumenstabiliserad

makadam

3) ett undre bårlager av en blandning av finmakadam och krossand eller

grusig sand och ett övre bärlager av makadam.

På gator med.stark och mycket stark trafik måste ett övre bitumenstabi- -

_liserat bårlager av'minst 6 cm.tjocklek utlåggas.

Makadambårlagret framställes av makadam 35 mm. Vanligtvis användes korn-

_ storleken 35/55 till 35/75 mm.(maskvidden hos sikten). Kornsammansått-

ningen skall vara graderad. Makadamstorleken måste anpassas till skikt-

tjockleken. Också hårdheten och segheten hos stenmaterialet år av be-

tydelse. Större skikttjocklek medger större makadamstorlek. Andelen

"överkorn" får uppgå till högst 10 % och andelen "underkorn" till högst

15 %. Förhållandet längd/tjocklek hos stenarna skall vara mindre än 3:1.

Flisiga och spetsiga korn är icke tillåtna. Tåtningsmaterialet skall

vara välgraderat, skarpkantigt och torrt. Det kan lämpligen bestå av

finmaterialfattig krosSand O*5 mm, Även grusig sand 0.7'mm.kan tillåtas.

Den erforderliga mängden tätningsmaterial uppgår normalt till omkring

1/3 av makadammångdens vikt.
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Det undre bärlagret av en blandning av finmakadam « krossand eller

grusig sand bör bestå av korn av storleken 0/25 till 0/h5 mm och av

masugnsslagg av storleken 0/30 w 0/50 mm.

För att förhindra att makadambärlagret uppblandas med finkornigt

material i underlaget kan ett 2 - 3 cm tjockt.tätningslager utläggas

som mellanskikt.

Makadamen utlägges i ett .eller flera skikt beroende på vilken pack-

ningsmetod som tillämpas. Lagret utlägges i sådan tjocklek,att det

efter packningen håller den föreskrivna tjockleken.

När makadamen packas med icke vibrerande slatvält skall det packade

lagrets skikttjocklek vara 1,5 till 2 gånger större än de största

makadamkornen, det skall dock i packat skick icke vara tjockare än

15 cm. Skall det packade bärlagret ha större tjocklek än 15 cm.mâste

det utföras i två lager. Lagret bör då utföras som.vibrerat makadam-

bärlager. Packas makadamen.med vibrerande maskiner skall lagrets

tjocklek i packat tillstånd vara minst 15 om .

Det är lämpligt att makadamen, när vibrerande packningsmaskiner skall

'användas, först packas något med en icke vibrerande slätvält.

Under paCkningen.skall nödvändiga lokala förbättringar utföras bl.a.

där undeqkesPektive överskott på.material föreligger..Tätningsmateriam

let utlägges för hand eller med utläggare i tunna lager som.vibrerasimx

i hålrummet på.makadamen med.flera överfarter med vibrationssläde eller

vibrationsvält.

Vid kontroll av makadambärlagrets -bârighet och stabilitet genom

plattbelastningsförsök får icke i någon punkt E mvårdet understiga
2

1 500 kg/cm2 och icke 2 000 kg/cm2 när bärlagertjockleken överstiger

25 cm.

Av makadamen och tätningsmaterialet uttages såväl under.leveransen som

under utläggningen prover ur varje leverans om 3 000 ton makadam och

stenblandning och ur varje leverans och 1 000 ton tätningsmaterial.

Proverna bevaras.nnderwgarantitiden.
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8.ü.h Rärlager av grus

 

Bärlager av grus (grusig sand och krossgrus) utföres i ett eller flera

skikt vanligen i följande kombinationer,

l) bärlager till sin helhet bestående av grus,

2) ett undre bärlager av krossmaterial eller grus och ett övre bärlager

av makadam,

3) ett undre bärlager avgrussand-blandning och ett övre bärlager av

verksblandat bitumenstabiliserat material.

Grusbärlager utföres av material med kornstorlek mellan 0 - 50 mm. Korn-

kurvan för materialet skall ligga mellan gränskurvorna i diagrammet i

fig.22 . Kornkurvan skall var jämnt graderad. Ojämnkornighetsgraden skall

uppgå till minst l5.

Materialet skall genom tillsättning av felande mängd sand, grus (2 - 63 mm)

eller fraktioner under 0,09 mm sammansättas till ett lämpligt grus-

material. Materialets tjälfarlighet skall undersökas.

LLS. :fundera Har [3 Håldiamder för så", mm
nr: 50 7 lå 5040 60 60
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Fig.22 . Gränskurvor för

bärlagergrus.
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Grusmaterialet utlägges i flera skikt som vart och ett packas. Tjock-

leken hos varje skikt skall färdigpackat uppgå till minst l5 cm. Mate-

rialet bör helst utbredas med utläggare. Om grusbärlagermaterialet skall

sammansättas av flera olika material, skall dessa likformigt fördelas

över ytan i föreskrivna mängdförhållanden och blandas med lämplig maskin-

utrustning. Varje skikt packas med vibrationsslädar, vibrationsvältar

eller gummihjulsvältar. Vibrationssläden måste vara tillräckligt tung

och vara försedd med en bred och jämn bottenplatta. Varje skikt skall
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packas vid blandningens optimala vattenhalt tills den föreskrivna

packningsgraden, bärigheten och stabiliteten uppnåtts.

Genom.kontinuerliga mätningar skall kontrolleras att grusbärlagret

uppnått likformig bärighet. Genom plattbelastningsförsök erhållna

Eg-varden får icke vara lägre än 1 200 kg/cm2. Varje skikt skall ha

uppnått packningegraden 103 % Proctor standard. Beträffande bärlag-

rets nivå och ytjåmnhet gäller de under h.8.h.l redovisade fordringar-

na.
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9 USA

Här redovisadeuppgifter om packningskraven i USA.har hämtats ur "Fact-

ors That Influence Field Compaction of Soils" av A. W. Johnson och J. R.

Sallberg / 65 /, vari i tabellform gjorts sammanställningar över data,

som.ingår i av USA:s 51 stater utfärdade specifikationer beträffande bl.a;

de i underbyggnaden, terrassen och överbyggnaden ingående jordmaterialen.

Uppgifterna grundar sig på det material, som författarna efter skriftlig

framställan hos varje stats highway departments erhöll under månaderna

februari och mars 1960.

Beträffande u n d e r b y g g n a d e n anges i flertalet stater i vilka

lagertjocklekar materialet får utläggas; löst utfyllt vanligtvis i lager

om 15-20 om men även i lager om hS cm förekommer. I några stater anges

lagertjockleken i packat mätt, min. 10 cm.max. 20 cme

I en del stater anges vilken eller vilka maskiner, som skall användas

vid packningen och i flera fall anges också hur många överfarter som.

skall utföras. Beträffande vattenhalten anges i några stater gränsvatten-

halter, t.ex. :10% eller :2%, 65 till 110% av Optimum etc., i andra hän-

visas till vad kontrollanten bestämmer eller till den vattenhalt som er-

fordras för att föreskriven täthet skall kunna uppnås. Ibland anges en-

dast att vattenhalten skall vara tillfredsställande eller tillräcklig.

I flertalet stater har packningsgrader specificerats, vanligtvis i pro-

cent av maximala skrymdensiteten enligt metod AASHO standard (T99), 90-

102 %, men även enligt metod AASHO modifierad (T180), 90-102 %,m.fl.

metoder

I Michigan t.ex. föreskrives att underbyggnadsmaterialet skall utläggas

i lager om.23-h5 cm löst utfyllt, att skrymdensiteten skall uppgå till

min° 95% T99 På material passerande sikt 25,h mm eller 95% Michigan Cone

Method, att vattenhalten i underbyggnadens första 120 cm.icke får över-

stiga den optimala och att vattenhalten i materialet därovan icke får

överstiga den Optimala med mer än 2% när packningen skall utföras.

I Wisconsin föreskrives att underbyggnadsmaterialet skall utläggas i lag-

er om.max. 30 cm löst utfyllt, att standardpackning skall utföras med

transportfordon och vältar till dess ingen ytterligare sammantryckning

är märkbar. Denna metod användes såvida icke speciell packning fordras i

kontraktet. Erfordras speciell packning skall materialet utläggas i lager
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om max. 20 cm löst utfyllt och packas till min. 95% T99. Lagertjocklekar

om 30 cm.får utläggas om materialet består av grus°

För t e r r a s s e n har liksom för underbyggnaden i Övrigt föreskrivits

vissa packningsgrader i procent av maximala skrymdensiteten_enligt metod-

erna T99, T 180 eller andra metoder. Även CBR-värden har specificerats.

De fordrade packningsgraderna varierar mellan 90 och 102 % bl.a° beroen-

de på vilka jordartstyper som.avses. I några stater har föreskrivits med'

vilka maskiner packningsarbetet skall utföras och hur många överfarter

som.erfordras. I flertalet stater har föreskrivits till vilket djup

terrassen skall ha uppnått den föreskrivna packningsgraden, 10-15-30-h5

cm.

I lüchigan föreskrives att terrassen i skärning till ett djup av 20 cm

i kohesivt material och till ett djup av h5 cm.i grusigt material skall

ha uppnått packningsgraden min. 95% T99 eller min. 95% Michigan Cone Mer

thod. I "original ground" föreskrives 90% T99 eller 90% Michigan Cone Me-

thod till ett djup av 20 omm Materialet skall hålla den vattenhalt som

erfordras för att föreskriven skrymdensitet skall kunna uppnås.

I Wásconsin föreskrives endast att tillfredsställande packning skall ut;

föras genom användning av 3-5 tons vältar till dess likformig skrymdensu

itet uppnåtts° Materialet skall hålla den vattenhalt, som.kontrollanten

fordrar.

För g r u 8 b ä r l a g r e t aanges lagrens tjocklek dels och vanligt-

vis i packat mått, 7,5;30 cm, dels i löst mått, 13-30 cm° PackningSgrad-

er anges i flertalet stater, 90-105% vanligtvis enligt metoderna T99 eller

T 180 men också enligt andra metoder. I några stater föreskrives endast

typ av packningsmaskin och antalet överfarter. Beträffande vattenhalten

hänvisas i allmänhet till kontrollantens direktiv°

I Michigan får materialet icke utlåggas i större lagertjocklek än att

lagret kan uppnå den föreskrivna skrymdensiteten, min° 100% Michigan

Cone Method. Materialet skall hålla den vattenhalt, som erfordras för att

föreskriven densitet skall kunna uppnås.

I Wisconsin får lagrets tjocklek i packat tillstånd uppgå till 7,5-13 cm.

Bärlagergrus och krossad sten packas med tran5portfordon och våltar till

dess ingen ytterligare sammantryckning Sp? är märkbar. Krävs special-

packning föreskrives 95% T99. Materialet skall hålla den vattenhalt, som

erfordras för att föreskriven densitet skall kunna uppnås.
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10 Österrike

Nedanstående uppgifter om motorvägsbyggnad i Österrike har hämtats ur ett

av Oberbaurat, Diplomingenjör, Dr.tech. E. Kodrie, Wien i Dansk Ingenjörs-

förening, vej- och byplaneföreningen den 29 mars 1966 hållet föredrag.

Underbyggnaden utföres normalt i lager om.vardera ca 30 - MO cm.och i undan-

tagsfall, när förhållandena är särskilt gynnsamma, i lager om ca 50 cm.

Varje lager skall packas omsorgsfullt, särskilt underbyggnadens Översta

30 cm.och terrassytan skall vältas jämn, så att regnvattnet snabbt kan rinna

av och icke ansamlas på ytan° Underbyggnaden skall utföras av material, som

mot ytan ges allt högre kvalitet. Det är viktigt att detta beaktas vid under-

byggnadens utförande. Där det lokalt påträffas olika jordmaterial blir ut-

förandemetoderna olika och valet av maskiner måste kontinuerligt anpassas

till de växlande villkoren,om.arbetet skall bli ändamålsenligt och ekono-

náskt.

Kohesiva jordmaterial bör packas med gummihjuls- eller fårfotsvältar, gärna

vibrerande sådana. Friktionsmaterial skall företrädesvis packas med vibra-

tionsvältar eller vibrationsplattor av lämplig storlek. I underbyggnads-

materialet får icke ingå sten eller block större än 1/32 m3.

Under byggnadsarbetena sker en fortlöpande provning av jordmaterialen på jord-

och betongprovningsanstalten i St° Pölten, där även prover av bituminösa

beläggningar undersöks. Vid jordprovningsanstalten framställes företrädes-

vis de geotekniska data, som ledningen på respektive arbetsplats behöver

för sina bedömningar. Dessutom utföres undersökningar för planläggning och

ändring av olika vägprojekt samt utföres rekognosceringar efter sidotag

och i anslutning härtill erforderliga jordprovningar°

Till de viktigaste undersökningarna under byggnadsarbetena hör kontrollen

av såväl jordpackningen som materialens tjälfarlighet. Packningen av under-'

byggnaden men också i vissa fall av undergrunden i skärning kontrolleras

främst genom.plattbelastningsförsök. Försöken utföres vanligen i överens- I

stämmelse med de regler, som föreskrivits i de schweiziska normerna.-I stort

ställes samma kvalitetskrav som i Schweiz, minsta M -värde för underbyggna-
E

den lSQ,för förstärkningslagret ÄOO och för bärlagret 1000 kg/cm?° Därut-

över har man som eftersträvade värden satt ME-värdena 200 - 300 kg/cm? för i
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underbyggnaden varav 300 för underbyggnadens topplager 0m.30 cm, 500-

600 för förstärkningslagret och 1200-lh00 kg/cm? för bärlagret.

För de sandiga och grusiga materialen föreskrives liksom.i Tyskland att '

två upprepade på- och avlastningar skall utföras i varje försökspunkt

och att kvottalet för M -värdet av andra belastningen och ME-värdet av
E

första belastningen, ME : ME , icke får vara större än 2,2.
2 l

Principiellt godkännes icke ett lager förrän de erhållna'bärighetsvärdena

och packningsvärdena svarar mot varandra. Blott på detta sätt uppnås ho-

mogena lager och uppnås en tillfredsställande säkerhet, för att de före-

skrivna plushöjderna för vägen kan hållas.

Även om underbyggnaden utföres med största omsorg uppkommer sättningar,

lokalt eller i större utsträckning, som.förorsakas av jordmaterialets

eller undergrundens beskaffenhet. Vid fyllningshöjder över 5 m.utföres

därför dels sättningsmätningar dels s.k. undergrundspejlingar, förrätt

sättningarnas omfattning i såväl underbyggnaden som undergrunden skall

kunna bestämmas. I bankar om 25 m tjocklek har uppmätts naturliga sätt-

ningar på ca 60 cm. Enär dessa sättningar utvecklas relativt snabbt har

vid fyllningars utförande plushöjden anpassats härtill, varigenom.utlägg-

andet av nya massor kunnat undvikas och därmed också ytterligare sätt-

ningar.

Jordmateriallagrens sammanlagda tjocklek i överbyggnaden skall uppgå till

h0-60 cm , 20-30 cm.förstärkningslager och 20-30 cm.bärlager, under för-

utsättning att de därpå liggande lagrens tjocklek uppgår till 25 cm. Även

om de båda jordmateriallagren principiellt skall utföras av icke tjälfar-

liga material ställes de största kraven på förstärkningslagermaterialet,

som ligger närmast underbyggnaden eller undergrunden i skärning. Då emel-

lertid vissa material, t.ex. ensartad sand eller ren skärv, kan vara helt

ofarliga ur tjälfarlighetssynpunkt men sakna erforderlig stabilitet, är

det lämpligt, att utföra bärlagret av mekaniskt stabiliserat grus. Detta

lager får hålla en något högre halt av kohesivt jordmaterial men halten

måste dock ligga innanför gränserna för tjälsäkerheten. Halten av mate-

rial«10,06 mm får sålunda icke överstiga 648% och plasticitetstalet för

material« 0,h mm får icke överskrida värdet6.




