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Förstärkningslagermaterial av krossade betongslipers.

Erfarenheter från provsträckor på väg 869 vid Stenstorp.

Del 2: Resultatrapport hösten 1999

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 6.0 till 7.0 meter beroende på förekomst av vägräcke eller ej.

Objektet fick tidigt en återvinningsprofil 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.
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Bild Ban/gyllning av basses en

 

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 Upg a krosae btngslrs. .

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 form av forskarrapport eftersom det i vägbyggnads-

sammanhang handlade om ett relativt okänt material. VTI flck 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 (t.o.m.2001). I VTI:s
uppdrag ingår att leverera byggnadsrapport, lägesrapporter samt slutrapport. Detta
notat utgör första lägesrapporten och beskriver mätningar och dokumentation från

första mätning på färdig väg s.k. nollmätning i september 1998 samt mätning i

juni1999.

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

Referenssträckan 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 berg-

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

100 mm bitumenbundet material. På provsträckorna har det ordinarie förstärk-

ningslagermaterialet bytts utmot 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 mmABT 11.

Den krossade betongen har tillverkats av kasserade järnvägsslipers vilka i

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

Gnejsen 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 sträckomas 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 exceptionella högvatten i det närliggande vattendraget Pösan -

skall komma i kontakt med vatten.
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Figur 1: Schematz'sk bild av referens- samtprovsträckornas uppbyggnad

Laboratorieundersökningar samt fältmätningar och provtagningar under

byggskedet har tidigare redovisats i VTI notat 5-1999. I denna resultatrapport

redovisas mätningar utförda under 1999 av bärighet (fallviktsmätning) jämnhet
(tvärproñl) samt sättningar (höj davvägning).

Mätningar på färdig väg
Fallvikt

Mätning med fallvikt på färdig väg har hittills utförts vid två tillfällen, dels i slutet

av september 1998 i samband med trañkpåsläpp och dels i juni 1999.

Mätpunktemas antal och läge framgår av bilaga 2.
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Fallviktsmätm'ngen syftar till att studera överbyggnadskonstruktionemas

styvhet eller bärighet vilken t.ex. kan beskrivas som de olika lagrens styvhet

uttryckt som E-modul.

I tabell 1 och 2 nedan redovisas resultaten av utförda modulberäkningar för

respektive mättillfalle.

- Tabell 1 Lagermoduler beräknadefånfallviktsmätning 98-09-29.

 

Lagermoduler (MPa)

         

Lager Sträcka 1 Sträcka 2 Sträcka 3

Beläggning 4500-5000

Kalksten Krossad betong Gnejs

Eiar' ..+ . 250 170 180
forstarknmgslager

Kalksten Bassesten Bassesten

Underbyggnad 170 95 220

 

Vid mätning i september 1998 uppgick den beräknade modulen för

beläggningen (AG + slitlager) till ca 4500-5000 MPa vilket generellt är ett något
lågt värde med tanke på den vid mättillfället rådande asfalttemperaturen ca 12°C,

men kan förklaras av att beläggningen var nylagd och därmed fortfarande relativt

mjuk och elastisk.

Modulen för de obundna överbyggnadslagren (bär- + förstärkningslager)

visade godtagbar nivå på sträcka 1 men var något låga på sträcka 2 och 3.

Den framräknade modulen för underbyggnaden visade att denna var mycket

styv särskilt på sträcka 1 och 3.

Tabell 2 Lagermoduler beräknadefrånfallviktsmätning 99-06-07.

 

Lagermoduler (MPa)

          

Lager Sträcka 1 Sträcka 2 Sträcka 3

Beläggning - 2700-3200

Kalksten Krossad betong Gnejs

Enar' ..+ . 340 225 240
forstarknmgslager

Kalksten Bassesten Bassesten

Underbyggnad 200 130 220

 

Vid mätning i juni 1999 erhölls en beräknad modul hos beläggningen på ca

3000 MPa vilket får anses rimlig med tanke på den nu betydligt högre

beläggningstemperaturen ca 29°C.
För obundet bär- och förstärkningslager kan en viss liten ökning i E-modul

konstateras vilken kan förklaras av efterpackning och konsolidering. Den kraftiga

ökning i E-modul hos krossad betong som kunnat konstaterats på några andra

liknande försökssträckor har emellertid uteblivit.

Undergrundsmodulen är fortsatt hög.
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Spårdjupltvärprofil
För kontroll av konstruktionemas ytjämnhet i tvärled har ett antal tvärprofillinjer

per provsträcka lagts in för mätning av spårtillväxt.

Mätutrustningen som används är en laserprofllometer kallad PRIMAL och

mätning görs i båda körfälten med start från vägmitt och ut mot belägg-

ningskanten. Mätlinjemas antal och placering inom resp. provsträcka framgår av

bilaga 2.

Hittills har två mätningar gjorts, dels i samband med trafikpåsläpp i september

1998 och dels i juni 1999. Resultaten redovisas i tabell 3 och 4 nedan. Riktning l i

tabellerna är riktning från Stenstorp, och riktning 2 följaktligen mot Stenstorp.

Vägens belagda bredd är ca 6 meter och längs provsträckoma är vägräcken till

stor del uppsatta. Detta tillsammans med att vägavsnittet består av relativt skarpa
kurvor gör att spårbilden i framtiden troligen blir något komplicerad. Sannolikt

kommer - om traflkbetingade spår uppstår - endast tre spår uppträda dvs. ett i

vardera körfält och ett gemensamt i vägmitt. (Normalt utvecklas fyra spår - två

i vardera riktning.) Vid utvärdering av de här aktuella tvärprofllerna kan det därför

vara lämpligt att framför allt studera höger hjulspår i respektive körfält

  

B5 atmngå . 77dåäi a' PRIMAL, i
bakgrunden bärighetsmäming medfallvikt.
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Beräknade r i båda ar
Spårdjup (mm), höger enl. trådprincipen

Sträcka ri i n-99

1 2.7 4.7

1.1 2.8

Tabell 3          

 

   

1.8 3.3
1.4 1.4

2.0 4.0
1.8 1.7

är r i båda körriktnin
Spårdjupsförändring (mm), höger

Sträcka riktn 98-99

1 2.0
1 .7

1.9

1 .5

Tabell 4

 

0.0
0.8

2.0
-O.1
1.0

Redovisade spår från mätning i september 1998 är ej spår i egentlig mening

orsakade av trafik, utan beskriver en viss naturlig ojämnhet hos den nylagda

vägen. Det förefaller som om körfältet i riktning från Stenstorp (riktning 1) är

något mer ojämnt än det andra mot Stenstorp. Denna skillnad kvarstår även vid

mätning i juni 1999. Ojämnheterna har också som regel ökat något men om denna

Ökning enbart beror av trafik är svårt att säga. Ojämnhetema är totalt sett små och

vägen upplevs inte på något sätt som ojämn eller spårig.

Sättningar
För kontroll av eventuella sättningar i vägkroppen utförs höjdavvägning i ett antal

punkter per provsträcka. Senaste mätning är utförd i juni 1999 och till dess har

inga sättningar kunnat konstateras.

Skadekartering

Vägytan kontrolleras genom okulär besiktning. Fram till tidpunkten för senaste

besiktning -juni 1999 - har inga skador upptäckts.
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Kommentarer

Huvudsyftet med provstråckorna är att värdera krossad betong tillverkad av

jämvägsslipers ur ett vägtekniskt perspektiv ställt mot material av krossad

kalksten respektive gnejs.

Utförda laboratorieförsök på den krossade betongen, vilka redovisats i

byggrapporten VTI notat 5-1999, visar att materialet har mekaniska egenskaper

som väl kan mäta sig med ett referensmaterial av krossad granit. Styvheten (E-

modulen) hos betongen är vid normala påkänningar högre än för detta

referensmaterial och kulkvamsvärdet på betongen är godkänt enl. VÄG 94. Detta

innebär att gjorda undersökningar på laboratorium visar att den aktuella betongen

är godkänd att användas som bär- och förstärkningslagermaterial. Några

laboratorieförsök på aktuellt material av kalksten har ej utförts men däremot på

gnejs.

Mätning av styvheten i fält med fallviktsapparat visar emellertid vid första

mättillfallet i september 1998 en lägre E-modul för betong än för referenssträckan

utförd med kalksten (se tabell 1). 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. Bortsortering av armeringsjärn vid krossningen genom tex. magnet-

separering hade varit önskvärd. Den kvarblivna vajerarmeringen orsakar en

fjädring i lagret vid belastning vilket ger en låg lagermodul.

 

 

 

ild 6 Utbredninav krossad betongpå sträcka 2.
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3 * .år
Frdzgpackad i ocsteád yta av kros javägsslipers.
Vajerarmering syns i ytan. Ytan någotjusterad med bergkross.

 

Fallviktsmätning i juni 1999 visar att styvheten i de obundna överbyggnads-

lagren generellt har ökat något vilket kan förväntas som en följd av materialens

efterpackning och konsolidering med tiden. En mera markant Ökning av styvheten

i den krossade betongen på sträcka 2 hade också kunnat förväntas men sådan
ökning har hittills uteblivit. Erfarenheter från tidigare försök, både svenska och

utländska, har nämligen visat en kraftig tillväxt av krossad betongs styvhet redan

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.
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Att denna styvhetstillväxt uteblivit på provsträckan vid Stenstorp kan troligen

förklaras av den rikliga förekomsten av armeringsmaterial. En annan bidragande

orsak kan vara det faktum att betongen låg krossad i upplag flera år före

utläggning och packning, vilket kan medföra att bindningsprocessen går

långsammare än i färsk krossad betong.

Styvheten i juni 1999 är dock av sådan storlek att skador på grund av bristande

bärighet hos betongen ej förväntas eller befaras.

Referenssträckan utförd med kalksten visar hög styvhet och provsträckan med

gnejs är för tillfället jämförbar med betongsträckan.

Framtida mätningar
Uppföljning av provsträckoma 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 dvs. fem år.

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

(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 (VVÄ). Nästa mätning är planerad

att utföras i juni är 2000.

Tidigare rapporter
VTI notat 5-1999, Förstärkningslagermaterial av krossade betongslipers.
Erfarenheter från provsträckor på väg 869 vid Stenstorp. Del 1: Byggnadsrapport.
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Bilaga 1

Stenstorp väg 869

Prov med krossad betong. Lägesbeskrivning.
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Bilaga 2

           

db STENSTORP väg 869 Bilaga:

vi mätningsplan för resp. provsträcka
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