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Förstärkningslagermaterial av krossade betongslipers.

Erfarenheter från provsträckor på väg 869 vid Stenstorp.

Del 1: Byggrapport

av Krister Ydrevik, VTI

Bakgrund
I samband med utförande av planskilda korsningar längs västra stambanan har

Banverket hos Vägverket beställt ombyggnad av Väg 869 norr om Stenstorp, se

bilaga 1. Som entreprenör för bygget har PEAB anlitats.

Ombyggnaden omfattar knappt 900 meter ny vägsträckning med bro över

järnvägen och intilliggande påfarter. Vägen har en varierande körbanebredd

mellan 60 till 7.0 meter beroende på förekomst av vägräcke eller ej.

Objektet fick tidigt en återvinningsproñl då det beslutades att bankfyllnaden

skulle utföras av sk. bassesten vilken i stor mängd i många år legat i upplag vid

närbelägna Stenåsen där tidigare kalkbränning bedrivits. Bassesten utgörs av

skrotsten från kalkbränning och består av kalksten och alunskiffer.

Provgrävningar hade gett sådana resultat att materialet bedömdes lämpligt ur

vägteknisk synpunkt, och Falköpings kommun hälsoskyddskontoret gav klar-

tecken efter miljöteknisk prövning.

   

 

- V

Bild 1 Ban llning av bassesten .

Efterhand väcktes också förslag om att som ersättning till ordinarie

förstärkningslagermaterial (krossad kalksten) till Viss del använda krossad betong

av järnvägsslipers Vilket fanns att tillgå i ett närliggande upplag vid Brobacken till

en mängd av ca 4000 m3. Betongen ägdes och hade krossats av Skaraborgs Grus
AB.
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Bild 2 Upplg av krossade betongslrs. I

Förslaget gillades och godkändes av inblandade parter och det beslutades att

VTI skulle beredas möjlighet att delta för dokumentation och utvärdering och

också avleverera någon formav forskarrapport eftersom det i vägbyggnads-

sammanhang handlade om ett relativt okänt material. VTI fick därför i uppdrag av

Vägverket VVÄ att medverka vid planering och utförande av tre provsträckor

(egentligen två provsträckor samt en referenssträcka) samt att följa tillstånds-

utvecklingen på dessa sträckor under en period på tre år (tom. 2001). I VTI:s

uppdrag ingår att leverera byggnadsrapport, lägesrapporter samt slutrapport. Detta

notat utgör byggnadsrapporten och beskriver mätningar, provtagning och

dokumentation under byggskedetfram t.o.m. första mätning på färdig väg s.k.

nollmätning .

Beskrivning av provsträckorna
Provet består av två egentliga provsträckor samt en referenssträcka. Referens-

sträckan utgörs av den konstruktion som var projekterad, dvs. den konstruktion

som hade varit gällande om inget prov skulle ha utförts. Den består av 650 mm

förstärkningslager av ortens material , i detta fall krossat bergmaterial av

kalksten, överlagrat av 80 mm bärlager av krossad diabas samt 100 mm

bitumenbundet material. På provsträckorna har det ordinarie förstärknings-

lagermaterialet bytts ut mot material av krossad betong respektive krossat

bergmaterial av gnejs. Provsträckan med gnejs tillkom på önskemål från

beställaren (VV) i ett senare skede och var ej planerad från början.

Det bitumenbundna lagret består på alla sträckor av nominellt 65 mm AG 22

samt 35 mm ABT 11.

Den krossade betongen har tillverkats av kasserade järnvägsslipers vilka i

krossad form legat i upplag några år före användning för vägbyggnadsändamål.

Gnej sen har hämtats från Vägverkets täkt vid Floby.

För samtliga överbyggnadsmaterial gäller krav enl. VÄG 94.

Undergrundsmaterialet har i bygghandlingar bedömts vara av materialtyp 3.
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Överbyggnadstypen utgörs av GBÖ med en total tjocklek av 700 mm varav

förstärkningslagret utgör 520 mm. På grund av praktiska förenklingar vid

utläggningen och speciella ekonomiska förutsättningar har förstärkningslagrets

verkliga tjocklek blivit 650 mm och den totala överbyggnaden 830 mm. En bild
över sträckornas uppbyggnad visas i figur 1.

Underbyggnaden varierar i mäktighet från ca 2 meter på sträcka 1, 1-2 meter
på sträcka 2 till 1-6 meter på sträcka 3.

Underbyggnaden består på sträcka 2 och 3 av sk. bassesten . På sträcka 1 har

denna ersatts med kalksten. Detta för att bassestenen , som innehåller oljehaltig

orsten, ej - vid exeptionella högvatten i det närliggande vattendraget Pösan --

skall komma i kontakt med vatten.

 

 

      

Q Q Q Q Q
5 Referens '3 8 3 8
O O O O O

Stracka

100 mm

80 mm

Förstarkningslager Förstarkningslager Förstarkningslager

650 mm av i ; av av

krossad kalksten krossad betong gnejs

Underbyggnaa
av Kalksten Bassesten Bassesten

Figur 1.' Schematisk bild av referens- samt pr0vsträck0rnas uppbyggnad

Laboratorieförsök

Kulkvarnsvärde

Kulkvarnsvärdet på betongen har bestämts av VV Konsults laboratorium i

Kungälv. Bestämningen är utförd enligt metod FAS 259-97. Resultatet uttryckt

som medelvärde av två delprov blev 29.6(%). Resultatet av respektive delprov

uppgår till 28.8% respektive 30.3%.

Enligt uppgift från VV Konsult siktades analysfraktionen (11,2-16) fram ur ett

inskickat prov 0-100 mm. Detta innebär att kulkvarnsvärdet enligt senare fast-

ställda bestämmelser i VVMB 610 skall korrigeras med faktorn 0.8 och det

korrekta kulkvarnsvärdet blir 23.7. Kravet enligt VÄG 94 på material till
förstärkningslager är <30 och alltså uppfyller betongen kravet.

Uppgift om kulkvarnsvärde för aktuell kalksten och gnejs saknas.
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Dynamiskt treaxialförsök

Dynamiska treaxialförsök är en laboratoriemetod som syftar till att studera ett

materials mekaniska egenskaper (styvhet och stabilitet) under pulserande

(dynamisk) last. Provningen görs på inpackade cylindriska provkroppar vilka

utsätts för upprepade vertikala belastningar av varierande kraft. Den resulterade

vertikala deformationen - både elastiska och plastiska - registreras och härur

kan styvhet och stabilitet bestämmas. Styvheten uttrycks vanligen som materialets

E-modul och genom att jämföra E-modulen hos olika material - kända med

okända - kan ett nytt materialsegenskaper värderas.

I diagram 1 redovisas E-modulen för krossad betong från jämvägsslipers

tillsammans med motsvarande värden på E-modul för några andra material av

krossad betong samt ett referensmaterial med krossat berg av hög kvalité
(granit).

 

E-modul bestämd genom treaxialförsök
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Diagram I E-moduler bestämda med dynamiskt treaxialförsök. Tre olika
varianter av krossad betong samt referensmaterial av krossat berg.

Som framgår har betongen tillverkad av järnvägsslipers liknande egenskaper

som Övriga material av betong. Upp till en brytpunkt vid spänningsnivå 1000 kPa

(summa huvudspänningarl) har materialen av betong högre E-modul än referens-

materialet. Normala spänningsnivåer i förstärkningslager (orsakade av en

10 tons axel) kan för denna konstruktion i diagrammet sägas ligga mellan 400 och
600 kPa.

Den provade betongen kan med ledning av resultatet från treaxprovningen, från

styvhetssynpunkt bedömas som mycket lämpligt att använda i förstärkningslager.

 

1 Summan av vertikalspänning och horisontalspänning i två riktningar. Detta uttryck för

spänningstillståndet är vanligt förekommande vid beskrivning av treaxialförsök.
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Även stabilitetsegenskapema - motstånd mot permanent deformation - är

likvärdiga med referensmaterialet.

Gnejsen från Floby använd som förstärkningslagermaterial på sträcka 3, har

också testats i treaxialutrustningen och resultatet redovisas i diagram 2. Även den

testade gnejsen ger resultat som visar att den vid normala spänningsnivåer har
mekaniska egenskaper som kan mäta sig med referensmaterialet av krossad granit.

 

E-modul bestämd genom treaxialförsök
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Diagram 2 E-moduler bestämda med dynamiskt treaxialförsök. Gnejs Fan
Floby, krossad betongfi'ånjärnvägsslipers samt referensmaterial av
krossad granit.

Mätningar i fält under byggskedet

Lagertjocklekar

Verkliga lagertjocklekar på respektive bär- och förstärkningslager har kontrol-

lerats genom höjdavvägning. Härvid har ett rutnät av punkter vägts av på

respektive provsträcka och lageryta från terrass och till och med obundet bärlager.

Avvägning har gjorts på var 20:e meter i tre punkter, vägmitt och höger resp.

vänster 3,0 alt. 2,5 meter (12 punkter per sträcka). Arbetet har utförts av

entreprenören.

Resultatet redovisas i tabell 1.
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Tabell 1 , Medelvärde för lagertjocklekar bestämda genom hojdavvägning.
(Nominell tjocklekförstärkningslager = 65 cm.)

     

(Nominell tjocklek bärlager = 8 cm.)

Medeltjocklek
f-Iager bärlager

sträcka (Om) (Om)
str 1 64 8

str 2 65 8

str 3 65 8

     

Som framgår Överensstämmer verklig tjocklek på bär- och förstärkningslager

väl med de nominella.

Materialkontroll (Kornfördelning)
Provtagning och bestämning av komkurva har utförts av VV Konsult i Kungälv.

Från provsträckor samt referenssträckan har ett prov per sträcka tagits ut från

förstärkningslagret. Resultatet från denna provtagning redovisas i figur 2 tom. 4.

  

  

så

med uta'ggning av

 

Provtagning av förstärkningslager samtidig;

bärlager.
led å

Från bärlagret uttogs fem prover från hela vägföretaget. Resultatet redovisas ej

här men samtliga prov var godkända enl. kraven i VAG 94.
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Figur 2 Första'rkningslagerpå sträcka 1 , kalksten (referens).
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Figur 3 Första'rkntngslagerpå sträcka 2, krossad betong.
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Figur 4 Förstärkningslagerpå sträcka 3, gnejs.

Statisk plattbelastning

Statisk plattbelastning och bestämning av ytmoduler2 (Ev2) har utförts av VV

Konsult i Kungälv. Varje provstr'acka samt referenssträckan har härvid behandlats

som ett kontrollobjekt och således har fem kontrollpunkter per yta slumpats ut.

Mätning har utförts dels på terrassyta och dels på yta av obundet bärlager.

Resultaten redovisas i diagram 3 och 4.

 

Statiskplattbelastningpå terrassryta.

 

2 thodul (EV2) = Elasticitetsmodul för det mätta lagret + ev. underliggande lager inklusive

underbyggnad/undergrund.
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Stenstorp väg 869

Statisk plattbelastning på terrass
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Redovisada_ Ev2 = mv av 5 mätningar

Krav enl. VAG 94: Mv av Ev2 > 25 + 0.68 5

    

  

Diagram 3 Uppmätta Evg-medelvärden för terrassytan.

Som framgår av resultaten i diagram 2 så är underbyggnaden/terrassen mycket

styv och bärig med genomgående höga ytmoduler och klarar kravet i VÄG 94 på

terrassbärighet med mycket god marginal. Värdena överstiger till och med kravet
för bärlageryta.

Resultaten av plattbelastningar på obundet bärlager redovisas i diagram 4. Som

framgår är Väg 94:as krav på ytmodul (Evz) uppfyllt för sträcka med kalkstensgrus

(str 1)och gnejs (str 3) som förstärkningslager men inte för sträcka 2 utförd med

krossad betong. thodulen för sträcka med krossad betong uppgår till ca 50 resp.

70% av ytmodulen för Övriga material beroende på vilket som används som
jämförelse.

För att ytterligare beskriva ytmodulen på betongsträckan har i diagrammet

också lagts in medelmodul för höger resp. vänster väghalva eftersom mätningarna

visade på en klar skillnad. Som framgår visar vänster väghalva lägre ytmodul än

höger. thodulen för höger väghalva ligger nära godkänd nivå enl. kraven i VÄG
94.
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Stenstorp väg 869

Statisk plattbelastning på obundet bärlager
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Krav enl VAG 94: Mv av Ev2 > 150 + 0.68 3 Str 3 = GneJS

          

Diagram 4 Uppmätta Evg-mea'elvärden för bärlagerytan.

Fallvikt
Mätning med fallviktsdeflektometer (fabr. KUAB) har under byggtiden utförts vid

ett tillfälle och då på förstärkningslageryta. Mätpunktemas antal och läge framgår

av bilaga 2.

Resultatet i form av ett index (SCI=Surface Curvature Index) för ytans

krökning vid belastning redovisas i diagram 5. Ett högt värde på index indikerar

stor krökning och därmed låg bärighet. Belastningens storlek har valts till 30 kN

(mot normalt 50 kN vid mätning på färdig väg).

Resultat redovisas för respektive provsträcka med höger och vänster körbana

var för sig. Som framgår visar resultaten från betongsträckan betydligt lägre

bärighet än Övriga och då särskilt vänster sida. Bärigheten för kalkstens- och

gnejssträckan är relativt lika både inbördes och jämfört med varandra. Resultaten

från fallviktsmätningen stämmer i stort med erhållna resultat från mätning med

statisk plattbelastning på obundet bärlager (diagram 4), dvs. sämre bärighet hos

den krossade betongen än hos kalkstenskross och gnejs. Inom betongsträckan

visar vänster sida (körfält mot Stenstorp) särskilt låg bärighet.
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Stenstorp väg 869 l

Mätning med fallvikt på förstärkningslageryta (belastning 30 kN)
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SträCKaJSida Sträcka 1 = kalksten
Sträcka 2 = krossad betong

Sträcka 3 = gnejs

  

SCl: Högt värde = stor krökning = låg styvhet

    

Diagram 5: SCI-värden (do-d450) beräknade från fallviktsmälning på förstärk-
ningslageryta.

Ett annat sätt att utvärdera uppmätta sjunktrattar från fallviktsmätning är att
med sk. bakåträkningsteknik söka lagermoduler som ger en teoretisk sjunktratt
som stämmer Överens med den i fält uppmätta. En skattning av lagermoduler med
hjälp av datorprogrammet ITERCHEV ger resultat enl. tabell 2.

Som framgår är underbyggnaden genomgående mycket styv vilket ju också
kunnat konstateras med statisk plattbelastning. Underbyggnaden består på sträcka
1 av kalksten och på sträcka 2 och 3 av bassesten . Skillnaden i modul för
underbyggnaden på sträcka 2 och 3, trots att det rör sig om samma material,
förklaras troligen av skillnad i mäktighet (se avsnitt Sträckornas uppbyggnad ).

Inte på någon sträcka när den skattade E-modulen för förstärkningslager
samma nivå som underbyggnaden. Modulen för kalksten och gnejs är relativt lika
och ligger på någorlunda normal nivå, medan E-modulen för krossad betong är
låg.

Tabell 2 Skattade lagermoa'uler efter fallviktsmätning på förstärknings-

   

lagen/tan.

Skattad modul för Skattad modul för

förstärkningslager underbyggnad

(E1) (E2)
Sträcka 1, förstärkningslager av kalksten 176 MPa 276 MPa
Sträcka 2, först.lager av krossad betong 82 MPa 180 MPa
Sträcka 3, förstärkningslager av gnejs 163 MPa 429 MPa
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Mätningar på färdig väg
FaIIVi kt
Mätning med fallvikt på färdig väg har hittills utförts vid ett tillfälle, nämligen i

slutet av september 1998 i samband med trañkpåsläpp. Mätpunktemas antal och

läge framgår av bilaga 2.

På motsvarande sätt som vid mätning på förstärkningslager redovisas resultaten

från denna mätning dels som SCI-värden i diagram 6 och dels som skattade lager-

moduler. i tabell 3.

 

Stenstorp väg 869

SGI-värden beräknade från fallviktsmätning 1998-09-29

0.45

  

0.4

0.35

03

E 025 IdO-d900
5 02 Id200-d900
w ' EldO-d200

0.15

 

1mv 2mv 3mv

Provsträcka (nr)

 

[Högt SCl = stor deformation = låg bärighetJ

    

Diagram 6 Krökningsindex för hela överbyggnaden, förstärkningslager samt
beläggning + bärlager.

Tabell 3 Lagermoduler beräknadefrånfallviktsma'tning 98-09-29.

 

Lagermoduler (MPa)

       

Lager Sträcka 1 Sträcka 2 Sträcka 3

Beläggning 4500-5000

Kalksten Krossad betong Gneis

Elm' ..+ . 250 170 180
forstarknlngslager

Kalksten Bassesten Bassesten

Underbyggnad 170 95 220

   

Den beräknade modulen för beläggningen (AG + slitlager) uppgår till ca

4500-5000 MPa vilket generellt är ett något lågt värde med tanke på den vid

mättillfället rådande asfalttemperaturen, men kan förklaras av att beläggningen

var nylagd och därmed fortfarande relativt mjuk och elastisk.
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Modulema för de obundna överbyggnadslagren (bär- + förstärkningslager)

visar godtagbar nivå på sträcka 1 men är något låga på sträcka 2 och 3.

De framräknade modulema för underbyggnaden visar att denna är mycket styv

särskilt på sträcka 1 och 3.

Spårdjup PRIMAL
För kontroll av konstruktionemas stabilitet har ett antal tvärproñllinjerlinjer per

provsträcka lagts in för mätning av spårtillväxt. Hittills har endast en mätning

gjorts och då i samband med trañkpåsläpp. Denna mätning utgör underlag till den

utgångsprofil mot vilken senaremätningar kommer att jämföras, och är ännu så

länge inte intressant att redovisa.

Mätning görs med laserprofilometer kallad PRIMAL. Mätlinjemas antal och

placering inom resp. provsträcka framgår av bilaga 2.

 

Bild 5 i Mätning på färdig väg. I förgrunden sprmätnin med PRIMAL, i
bakgrunden bärighetsmätning medfallvikt.

Kommentarer

Som konstaterats genom mätning med både statisk plattbelastning och

fallviktsapparat är underbyggnaden av bassesten liksom av kalksten mycket

styv, och materialen förefaller från bärighetsteknisk synpunkt vara väl lämpade

för detta ändamål.

Huvudsyftet med provet är att värdera krossad betong tillverkad av

järnvägsslipers ur ett vägtekniskt perspektiv. De utförda laboratorieförsöken på

materialet visar att det har mekaniska egenskaper som väl kan mäta sig med ett
referensmaterial av krossad granit. E-modulen för betongen är vid normala

påkänningar högre än för referensmaterialet och kulkvarnsvärdet är godkänt enl.

VÄG94
Vid mätning av styvheten i fält med statisk plattbelastning och fallviktsapparat

visar resultaten emellertid en lägre E-modul för betong än för referenssträckan
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utförd med kalksten. Förklaringen härtill är utan tvekan den stora mängd av

vajerarmering som - trots försök till bortsortering både vid krossning och

utläggning - kommit med i den krossade betongen och illustreras av bild 6 och

7. Magnetseparering vid krossningen hade varit önskvärd. Denna kvarblivna

vajerarmering orsakar en fjädring i lagret vid belastning vilket visar sig i en låg

lagermodul. Effekten kan liknas vid belastning av en resärmadrass. Vad resultatet

blir av denna madrasseffekt kommer att visa sig genom. den tillständsupp-

följning av provsträckoma som är planerad under de närmaste åren.
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Genom den relativt låga styvheten hos lagret av krossad betong kommer det

asfaltbundna lagret på denna sträcka i förhållande till referenssträckan att utsättas

för stora påkänningar vid belastning av tung trafik. Risk för sprickbildning och

krackelering av beläggningen föreligger. Nu är dock den tunga trafiken inte av

sådan omfattningen att risken för skador bör överdrivas. Ett annat förhållande som

kan minska denna risk, är den förväntade ökningen av styvhet i betonglagret

genom betongens efterbindning med tiden. Erfarenheter från tidigare försök, både

svenska och utländska, har visat på en kraftig tillväxt av krossad betongs styvhet

inom en period av tre månader från utläggning och packning. Denna

styvhetstillväxt förklaras med att kalk frigörs vid krossningsproceduren som sedan

i kombination med vatten utvecklar ett svagt kalkbruk som binder partiklarna till

varandra.

Som exempel på effekten av denna efterhärdning kan nämnas att vid ett

fullskaleförsök på väg 109 vid Ekeby utanför Helsingborg uppskattades initialt

lagermodulen hos krossad betong till ca 200 MPa, vid mätning efter ca tre

månader till 600 MPa och efter 9 månader till ca 700 MPA. Motsvarande värden

för referensmaterial av krossat berg uppskattades till 200, 250 respektive

300 MPA under samma period.

Hur denna förväntade efterhärdningsprocess påverkas i fallet Stenstorp av den

rikliga förekomsten av armering samt det faktum att betongen legat krossad en

längre tid före utläggning och packning på vägen är svårt att förutsäga. Framtida

fallviktsmätningar kommer att ge svar.

Betongen bör, för att så hög kvalité som möjligt skall erhållas, i största möjliga

mån rensas från främmande material som armering, tegel, lättbetong, trärester

mm. och armeringen borde i detta fall genom exempelvis magnetseparering ha

tagits bort i samband med krossningen och återvunnits som metallskrot.

Utifrån den gjorda fallviktsmätningen på färdig väg kan töjningar i underkant

av bitumenbundet lager vid belastning teoretiskt beräknas och utifrån denna

töjning också ett tillåtet antal passager med en referensaxel (N100) under vägens
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livslängd (fram till sprickstadiet). Olika modeller förekommer men här har valts

att använda ett svenskt asfalttöjningskriterium baserat på fältstudier.

Tillåtet antal N100 beräknade med svenskt asfalttöjningskriterium {Djärf L.,

Notat V191, 1994] ger följande resultat:

str 1 kalkstensgrus 238 000 N100

str 2 krossad betong 143 000 N100

str 3 gnejs 157 000 N100

Detta är emellertid ingen fullständig livslängdsberäkning eftersom de

beräknade N100 endast är baserade på en temperatur i asfalten och alltså bara

representerar en period av året. Siffrorna kan dock säga någonting om en relativ

livslängd om antagandet görs att sträcka 1 med flest antal tillåtna standardaxlar

håller i t.ex. 20 år (den vanligen antagna tekniska livslängden för bitumenbundna

lager enl. VÄG 94). Då skulle sträcka 2 (betong) hålla i 12 år (60%) och sträcka 3
(gnejs) i 13 år (66%).

Töjningarna i underkant av bitumenbundet lager, vilka styr livslängden hos

detta lager med hänsyn till utmattning, påverkas av de i konstruktionen ingående

lagrens tjocklek och styvhet (E-modul). Provsträckoma vid Stenstorp är lika vad

avser beläggningen (tjocklek och sammansättning) samt tjocklek hos obundna

lager. Även underbyggnaden kan i detta sammanhang betraktas som relativt lika.

Skillnaden i beräknad töjning och uppskattad livslängd hos de provade

konstruktionema styrs därmed i hög grad av de obundna överbyggnadslagrens

styvhet. Det förefaller alltså som om den krossade kalkstenen - åtminstone

initialt - har bättre vägtekniska egenskaper än den aktuella krossade betongen

samt gnejsen vilket också belyses av beräknade lagermoduler (tabell 3).

Framtida mätningar
Uppföljning av provsträckorna är i första hand planerade att pågå under tre år

fram till och med år 2001. Därefter kommer beslut att tas om en eventuell

förlängning under ytterligare två år och i så fall skulle uppföljning pågå under
hela garantitiden för objektet.

De mätningar som är planerade att utföras är fallviktsmätning, tvärprofrl-

(spårdjups-) mätning, avvägning samt skadekartering genom okulär besiktning.

Mätning kommer att göras en gång per år under sommarsäsong och resultaten

kommer årligen att rapporteras till beställaren (VVÃ).
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Bilaga 1

Stenstorp väg 869

Prov med krossad betong. Lägesbeskrivning
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Bilaga 2

 

STENSTORP väg 869 Bilaga:

mätningsplan för resp. provsträcka
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