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FÖRORD

Många grusvägar i vårt land anses behöva en standard*

förbättring i form av en enkel beläggning, genom Vilken

vägytans jämnhet kan bevaras bättre och trafiksäker-

heten höjas. För en avsevärd del av dessa gäller emel-

lertid att de på grund av låg bärighet kräver en viss

förstärkning innan beläggningen kan utföras. I arbetet

på att utveckla nya förstärkningsmetoder för grusvägar

har tidigare anlagts ett flertal provvägar, där man

_studerat förstärkningseffekterna av markinblandning av

cement direkt i den justerade grusvägens ytlager. Dessa

försök har väl belyst denna arbetsmetods fördelar, men

även dess nackdelar, främst i form av svårigheterna att

med utgång från det befintliga materialet i vägens

översta lager, med dess ofta inhomogena uppbyggnad med

växlande stenhalt och finjordshalt, kunna skapa ett

förstärkande lager med tillräckligt hög, jämn och var-

aktig kvalitet. _

VFAC har som en alternativ förstärkningsmetod, fort-

farande baserad på cementstabilisering, lancerat an-

vändningen av verkblandat material, framställt i en

enkel kontinuerligt arbetande blandare och utlagt på

grusvägen med en speciellt konstruerad släpa. Vid ett

sådant förfarande har de nyssnämnda svårigheterna med

basmaterialets växlande sammansättning undanröjts.

Sommaren 1975 provades denna alternativa metod för

första gången på en del av E79 i länet.

I samband med detta förstärkningsarbete anlades 5 prov-

sträckor, som projekterades av VTI i samarbete med

CF/TVb. Syftet är att studera dels problemet med sådana

krympsprickor i cementstabiliserade lager, som går

igenom ett relativt tunt slitlager av asfaltbetong,

vilande direkt på det stabiliserade lagret, dels bety-

delsen av cementhalten för det stabiliserade lagrets

kvalitet och funktion i det aktuella, förhållandevis

hårda klimatet. I
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I föreliggande rapport har återgivits erfarenheterna

från provvägens byggande och de material- och utföran-

deprovningar, som företogs härvid. Resultatet av en

undersökning av det stabiliserade lagrets bärighets-

egenskaper i initialskedet ingår även i denna rapport.

Förutom bärigheten avser institutet att studera belägg-

ningsytans jämnhet i längd- och tvärled samt tjälens

nedträngning och urgång. Resultaten härav har meddelats

i lägesrapporter (VTI Meddelande nr Zl resp 68).

Denna rapport är författad av 5-0 Hjalmarsson, som del-

tog såväl i förprovningarna, som i arbetet på prov-

vägen. Dessutom har K Ydrevik och undertecknad medver-

kat vid rapportens utarbetande.

Linköping i februari 1978

?§%
"rn Örbom
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Definitioner

 

I denna rapport har nedannämnda begrepp använts med

angivna definitioner.

Vattenhalt: Vattnets vikt i materialet i pro-

cent av det uttorkade materialets

vikt.

Cementhalt: Cementens vikt i blandningen i

procent av det torra basmaterialets

Vikt.

Vattenmättnadsgrad: Vattnets volym i det packade mate-

rialet i procent av vattnets och

hålrummets sammanlagda volym.
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SAMMANFATTNINGV

På väg E79 (delen Granölund-Lillsele) utförde VFAC

sommaren 1975 ett förstärkningsarbete innebärande ut-

läggning av ett lager verkblandat cementstabiliserat

material på den befintliga vägen, sedan den justerats,

samt härefter oljegrus som slitlager. I samband härmed

utfördes 5 provsträckor (totalt 750 m) enligt samma

princip, men med oljegrusslitlagret utbytt mot asfalt-

betong. Planeringen, materialkontrollen och uppfölj-

ningen utfördes av VTI på uppdrag av CF/TVb.

Avsikten med provvägen var att praktiskt studera

- om den s k vattenmättnadsgraden hos det nylagda lag-

ret var betydelsefull för den senare uppkomsten av

tvärgående krympsprickor i det hårdnande lagret, så-

som det hävdas från visst utländskt håll, samt

- hur cementstabiliserade lager av olika sammansätt-

ning klarar sig i längden i det aktuella förhållande-

vis hårda klimatet.

För en av provsträckorna (referenssträcka) utfördes det

cementstabiliserade lagret på samma sätt som för för-

stärkningsföretaget. För de övriga 4 sträckorna vari-

erades förutom vattenmättnadsgraden - även cementhal-

ten (5 respektive 10% cement). Det stabiliserade lag-

rets tjocklek var i samtliga fall 15 cm.
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II

Det stabiliserade materialets framställning i ett kon-

tinuerligt arbetande verk samt utläggning med en spe-

ciellt konstruerad CVFAC) släpa efter transportfor-

donet, en metod som användes för första gången i Vårt

land, fungerade utmärkt.

De avsedda vattenhalterna kunde sålunda innehållas väl.

Kontrollen på vägen visade, att det stabiliserade lag-

ret blivit välpackat, men att den framräknade vatten-

mättnadsgraden hade en avsevärd spridning. I sistnämnda

avseende uppnåddes emellertid huvudsyftet, så att 2 av

provsträckorna hade en vattenmättnadsgrad under det

kritiska Värdet (80%), medan 2 låg över detta värde.

Enligt den framförda hypotesen skall frekvensen krymp-

sprickor i det förra fallet bli avsevärt lägre än i

det senare.

Kontrollprovningar av det utlagda materialets tryck-

hållfasthet, bestämd på tillverkade provkroppar efter

7 dygn, visade att de avsedda materialhållfastheterna

enligt förprovningen på laboratoriet i de flesta fall

hade uppnåtts med god marginal.

En knapp månad efter provvägens färdigställande utför-

des den första provbelastningen med fallviktsapparat.

Genom jämförelse med resultaten från en motsvarande

provbelastning i samma punkter före cementstabilise-

ringens utförande, har själva det cementstabiliserade

lagrets E-modul i provvägens inititalskede kunnat här-

ledas approximativt. Den framräknade E-modulen (lager-

modulen) låg för de olika provsträckorna mellan 11 000

och 15 000 MPa (för referenssträckan 5 000 MPa). Lager-

modulen ökade med lagrets tryckhållfasthet. Vid lägre

tryckhållfasthet förefaller lagermodulen väl stämma

med vad man kunde förvänta sig vid en materialprov-

ning (på provkr0ppar). Vid högre tryckhållfasthet blir

ökningen av lagermodulen icke lika stor som den normala

ökningen hos E-modulen vid materialprovning.
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1. INLEDNING

I samband med ett förstärkningsarbete i egen regi (VF

AC) avseende verkblandad cementstabilisering på väg

E79 (delen Granölund-Lillsele) i juni 1975 har Statens

Väg- och trafikinstitut på uppdrag av Statens vägverk

(TVb) medverkat vid utförandet av särskilda provsträc-

kor. Provvägen innehåller 5 sträckor, varav en refe-

renssträcka, av olika utförande och den benämnes av

VTI "Vännäs-75". Trafik: 800 axelpar/ÅMD (1975).

Avsikten med provvägen är i första hand att söka klar-

lägga hur den s k vattenmättnadsgraden vid detstabi-

liserade lagrets utförande respektive cementhalten hos

det stabiliserade materialet inverkar på uppkomsten av

sådana tvärsprickor i det stabiliserade lagret, som

relativt snabbt går igenom ett slitlager av asfaltbe-

tong vilande direkt på det stabiliserade lagret. Möj-

ligheterna att undersöka inverkan av dessa två fak-

torer föreföll vara mycket goda, eftersom i detta fall

det stabiliserade materialet framställdes i fast verk

under mycket god kontroll.

2. BESKRIVNING AV PROVSTRÃCKORNA

 

2.1 Förberedande arbeten

Provvägen är belägen på väg E79 (delen Granölund-Lill-

sele) (bilaga l)° Provsträckorna har en sammanlagd

längd av 750 m och ligger mellan sektionerna 38/720-

39/470. I bilaga 2 visas provsträckornas principiella

uppbyggnad.

Inom Vägföretaget hade VFAC förelstabiliseringsarbe-

tet utfört en justering av den ursprungliga grusvägens

profil. I samband härmed hade en undersökning av grus-

vägens uppbyggnad genomförts som grund för fastställ-

ande av överbyggnadstjocklekar för den justerade vägen.
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På profilritningen, bilaga 3 (efter AC 2503 - E79, rit-

ning nr PR 02-03), har profilerna för såväl denur-

sprungliga grusvägen som den justerade vägen angivits,

liksom resultatet av markundersökningen.

I bilaga 3 har undergrunden angivits som icke tjälfar-

lig inom områdena för provsträckorna 1 (sand-mo I),

2 (mo I) och 4 (sand), delvis måttligt tjälfarlig för

sträcka 3 (mo I och mo II) samt tjälfarlig för sträcka

0 (referenssträcka) (mo III). I sistnämnda fallet hade

erforderlig överbyggnadstjocklek fastställts till 70

cm, medan den för de övriga sträckorna valts till 30

cm (50 cm på sträcka 4 och delvis på sträcka 3, som en

direkt följd av profillyftningen) jfr bilaga 3).

3° FÖRPROVNING

3.1 Proportionering

 

Basmaterial för framställning av den verkblandade sta-

biliseringen togs ur en grusgrop benämnd 1412 vid Vid-

strandsnäs inom Vindelns Arbetsområde. I april 1975

uttogs från grOpen ett prov om ca 170 kg, uppdelat i

fraktionerna 0-8 mm samt 8-32 mm, och insändes till

VTI för laboratorieundersökning.

Materialet behandlades på följande sätt:

De två fraktionerna 0-8 mm och 8032 mm blandades i

proportionerna 88% och 12%. Denna fraktionssammansätt-

ning hade varit gällande för'VFAC:s ordinarie för-

stärkningsarbete på platsen.

Därefter siktades hela materialet på 20 mm sikt varvid

erhölls att 4% av materialet var större än 20 mm. Korn-

storleksfördelningen bestämdes med avseende på material

0-20 mm (se figur 1).
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Humusgraden hos blandningen kontrollerades genom nat-

ronlutprov och befanns vara 0 enligt SV. Cementföre-

ningens skala (humusfritt prov).

LER MJÄLA MO SAND GRUS STEN
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Figur 1. Basmaterialets kornstorleksfördelning
(mat. <20 mm)°

Den bortsiktade materialmängden 20-32 mm (4%) ersattes

i enlighet med de av VTI tillämpade prOportionerings°

reglerna med en lika stor mängd material av fraktionen

5,6u20 mmc Det på så sätt preparerade, sammansatta

materialet med max kornstorlek 20 mm användes till alla

följande provningaro

Den maximala skrymdensiteten och optimala vattenhalten

utan cementinblandning bestämdes genom instampningsför-

sök enligt den modifierade proctor-metoden, AASHO

T-l80. Maximal torr skrymdensitet erhölls härvid lika

med ca 2,11 kg/dm3 och Optimal vattenhalt lika med

8,25%.

Den cementhalt, som erfordras för en 7 dygns-hållfast-

het av 35 kg/cmz, uppgår vid denna skrymdensitet nor-
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malt till 5%, Och denna mängd fick representera den

planerade lägre cementhalten. För attpå den färdiga

provvägen om möjligt få en klar indikation på cement-

haltens inverkan på sprickbildningen i det stabilise-

rade lagret, valdes den högre cementhalten så hög som

10%. Packningsförsök med det preparerade materialet

och dessa två cementhalter gjordes enligt den modifie-

rade proctor-metoden. De erhållna proctorkurvorna för

blandningarna med 0, 5 respektive 10% cement har an-

givits i figur 2. Kompaktdensiteten hos basmaterialet

bestämdes och erhölls lika med 2,67. Med ledning härav

kunde sambandet mellan vattenmättnadsgrad, vattenhalt

och skrymdensitet anges i figur 2.

Ur figur 2 kunde vattenhalter representerande hög och

låg vattenmättnadsgrad (dvs >80% respektive <80%) för

de två cementhalterna framtagas, varvid hänsyn togs

till önskemålet att de vid viss cementhalt valda två

vattenhalterna skulle ge ungefär samma torra skrym-

densitet hos det packade materialet, vilket är ett

Villkor för att det hårdnade materialets tryckhållfast-

het vid de två vattenhalterna skall bli ungefär den-

samma. De enligt dessa principer valda vattenmättnads-

graderna var 87% och 70%. De fullständiga utgångsdata

för proportioneringen av blandningarna på provsträckor-

na har angivits i tabell 1.
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Figur 2. Sambandet mellan vattenhalt, torr skrymdensi-'
tet och vattenmättnadsgrad vid packning enligt
AASHO T-180 av det preparerade materialet med
0, 5 respektive 10% cement.

Tabell 1. Utgångsdata för markblandningarnas proportio-

  

nering.

Prov- Cement- Vatten- Motsvarande
sträcka halt halt Torr skrym- Vattenmätt-

densitet nadsgrad
(Vikt-%) (vikt-%) (kg/dm3) (%)

l 5 6,0 2,16 70

2 10 5,0 2,24 70

3 5 7,6 2,15 87

4 10 6,3 2,23 87 
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3.2 Tillverkning av provkroppar i laboratorium

För kontroll av det hårdnade, cementstabiliserade maten

rialets tryckhållfasthet vid 7 och 28 dygns lagring,

instampades provkrOppar med de enligt tabell 1 för

provsträckorna aktuella cementhalterna, vattenhalterna

och vattenmättnadsgraderna.

Provkroppar instampades även vid optimal vattenhalt,

vilket i detta fall motsvarar ca 80% vattenmättnads-

grad (jfr figur 2). Samtliga provkroppar instampades

enligt den modifierade proctor-metoden (AASHO T-l80).

Resultatet redovisas i tabell 2.

Som synes av tabell 2 har genomgående en kraftig höj-

ning av tryckhållfastheten erhållits vid cementhaltens

ökning från 5 till 10%. Däremot har ingen ökning av

tryckhållfastheten med stigande ålder uppkommit för

flertalet provkroppar, vilket är onormalt. Förklaringen

härtill kan vara brister i provkropparnas konditione-

ring. Ett välkänt förhållande är att om tryckprovkrOp-

par genom felaktig konditionering t ex torkar ut under

lagringens slutskede, uppkommer krympdragspänningar i

provkroppens yttre skikt, som vid den följande bestäm-

ningen av tryckhållfastheten ger ett sänkt värde på

denna.

Värt att observera ur värdena i tabell 2 är vidare att

blandningarna med den lägsta vattenhalten, motsvarande

70% vattenmättnadsgrad, har gett markerat högre tryck-

hållfastheter vid 7 dygn än blandningarna med optimal

vattenhalt. Resultatet kan tolkas så att den ökning av

tryckhållfastheten som normalt erhålles vid sänkning

av vattenhalten i en blandning innehållande cement

(dvs sänkning av vattencementtalet) i detta fall vida

har överstigit den minskning av tryckhållfastheten, som

normalt följer av minskad skrymdensitet t ex till följd

av sänkt vattenhalt, som i detta fall.
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Tabell 2. Sammanställning över tryckhållfasthet för
' instampade (AASHO T-180) provkroppar.

 

Prov- Cement Vatten Vatten- Lagringstid Tryc ll Medel-
kropp halt halt mättnads ,. fasthet värde

rad 8
Nr Vikt-Z Vikt-Z Z MPa MPa

1 I 5
2 6,0 70 6 5,8

        

 

21
5,0 70 22

1

7,6 87

6,3 87

6,8 80

5,4 80

6,0 70

5,0

7,6

6,3

6,8

5,4

Om det generellt vore så att man för sandiga-grusiga

basmaterial erhåller avsevärt högre tryckhållfasthet

vid en vattenhalt, som är något lägre än den för pack-

ning optimala, t ex vid en vattenhalt motsvarande 70%

vattenmättnadsgrad, så borde man grunda proportione-

ringen på denna och inte på en bestämning av optimala

vattenhalten vid packning såsom nu sker. En proportio-

nering grundad på en Önskad vattenmättnadsgrad i

stället för Optimal vattenhalt skulle avsevärt minska
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det erforderliga arbetet vid pr0portionering av cement-

stabiliseringar.

4. ARBETSORGANISATION

Statens Vägverk, (VFAC), har byggt provvägen i egen

 

regi och utfört cementstabiliseringen under medverkan

av personal från VTI.

Statens Vägverk (VFAC) har Vidare inhyrt erforderliga

maskiner och upphandlat material (cement etc) samt

kontrollerat och utfört slitlager av AB.

 

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) har i samråd med

Statens Vägverk (TVb) utarbetat ett PM över målsätt-

ningen för provvägen, utfört erforderliga förprovw

ningar, kontrollerat materialen under byggnadstiden,

samt efter vägens färdigställande utfört efterprovning

på VTI:s laboratorium. VTI har vidare bestämt vägens

bärighet före och efter cementstabiliseringens ut-

förande samt påbörjat en mätserie för bestämning av

vägytans jämnhet i längd- och tvärled.

5. UTFÖRANDE

5.1 Tidpunkten för utförandet

 

Utläggning av det verkblandade, cementstabiliserade

materialet utfördes under vecka 24-25 1975°

Tiden för det cementstabiliserade materialets utlägg-

ning på de olika provsträckorna framgår av tabell 3.

Slitlager på samtliga provstärkcor (80 ABl6t) utfördes

1 vecka efter stabiliseringens avslutande.
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Väderlek ochtemperatur under byggnadstiden

 

Rådande Väder inkl lufttemperatur vid de stabiliserade

lagrens utförande framgår av tabell 3.

 

Tabell 3. Tidpunkter för stabiliseringens utförande
* Och väderleken härvid. '

      

 

  

 

  

 

 

1 st sorteringsverk

2 st hjullastare (Cat 920)

Datum ?Cement- Väderlek Lufttemperatur .Neder-
stab. börd
utlagd
på str:

11/6 å Klart Min +5 Max +21 0

Mulet, en-
12/6 2 staka regn- Min +5 Max +13 0

skurar

13/6 3 H Plet' all' Min +5 Max +14 30 mm
mant regn

\ 14/6 - - -

15/6 - Klart Min +5 Max +20 0

1 3 V u
v 16/6 4 vaXlênde Min :0 Max +21 0

molnlghet

5.3 Maskiner oeh manskap

A. I blandarverket.

för materialtransport

från materialhögar i grusgropen till blandar-

verket

2 st blandare från oljegrusverk

VTI

transportband,

(typ OREDSON)

3 lagrinsfickor (Lucksta),

vattentank med pump och spridare (ordinär 16 m

Vägoljetank), cementsilo

MEDDELANDE 83
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10

1 st cylindrisk lagringssilo (25 m3) för färdigt,

stabiliserat material

B. På vägen

3 st lastbilar för transport av färdigt material

från verket

1 st fördelningssläpa för utläggning av stabiliserat

material. Modell AC

1 st vibrerande slätvält Dynapac cc 40, 10 ton,

midjestyrd

1 st gummihjulsvält Hatra GW 22, ca 20 ton

1 st klisterspruta Salco (trehjulig "moped")

1 st bogserad vibrerande slätvält Dynapac 6 ton

vid justering av befintlig grusvägbana

1 st hjullastare, BM, bl a för bogsering av slät-

vält

1 st väghyvel, för justering av befintlig grusväg

1 st lastbil med vattentank, dzo

 

Ö

Arbetsstyrka vid verket 3 man (1 man skötte verket,

2 st maskinförare)c

Arbetsstyrka på vägen 10 man.

5.4 Tillverkningav cementstabiliserat material

i fast blandarstation

 

Det osorterade grusmaterialet lastades i grusgropen ut

ur schaktväggen med hjullastare och transporterades

till ett sorteringsverk (figur 3,A). Här passerade

grusmaterialet först ett grovsåll där de största ste=

narna sorterades bort (uppskattningsvis sten >200 mm).

Materialet fördes sedan Via transportband till en skak-

sikt (figur 3,B), där det uppdelades i fraktionerna

O=8 mm, 8-32 mm och >32 mm. De tre fraktionerna lades

i upplag direkt på marken. Vid tillverkning av det

stabiliserade materialet användes endast de två finare
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Blandarstation. A: Sorteringsverk för ramaterial, B: skaksikt för uppdelning i 0-8 mm,
8-32 mm och >32 mm, C: matningsfickor, D: transportband med bandvåg, E: blandare 1
(för torrblandning), F: cementsilo, G: cementmatning genom skruvrör, H: blandare 2
(för vatteninblandning), I: vattentank, K: lagringssilo för färdig blandning.



  

   

    
  

   

  

  

Figur 4. I främre änden

av blandare l (i bakgrun-

den) tillsättes basmate-

rialet från bandtranspor-

tören. Strax framför ut-

mynnar cementtillsätt-

ningsröret. Det torrblanda-

 

de materialet faller ned i

främre änden av blandare 2

 

(tvärställd i förgrunden),

där vatten tillsättes från

3 munstrycken (under skydds-

huven).

. ' 1 -

.LGaddaw \_ Å'

 

Figur 5. Bandtransportören från lagringssilosen för upp

den färdiga blandningen på transportfordonet.

Observera att ingen separation uppkommit på

bilflaket.
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fraktionerna. De två fraktionerna 0-8 mm och 8-32 mm

fördes med hjullastare över till tre materialfickor

vid blandarstationen (figur 3,C). Eftersom fördel-

ningen mellan de två fraktionerna vid tillverkning av

stabiliseringsmassorna var 88% av 0-8 mm och 12% av 8-

32 mm, lastades två av de tre fickorna med material 0-

8 mm och den återstående med material 8-32 mm.

Viktfördelningen mellan de två fraktionerna reglerades

medelst en ställbar lucka som var monterad på var och

en av de tre fickornas tömningsöppningar. Viaen mat-

ningsanordning, som var monterad under grusfickorna,

föll den inställda mängden material per sekund ner på

ett transportband (figur 3,D) för vidare transport till

blandare l (figur 3,E). På detta transportband var en

bandvåg monterad. Vågen registrerade passerande mate-

rialmängd i ton/tim. Denna våg användes på följande

sätt vid kontroll av de inställda materialmängderna.

Först bestämdes en lämplig produktionstakt, t ex

lOO ton/tim, varefter luckan på materialfickan med ma-

terial 8-32 mm stängdes helt. Verket startades, och

luckorna på grusfickorna justerades så att bandvågen

gav ett utslag på 88 ton)tim (88% av 100 ton/tim).

Sedan öppnades luckan för material 8w32 mm och juste-

rades så att vågen visade lOO ton/tim. Med kännedom

om ursprungsmaterialets vattenhalt kunde den passerande

mängden torrt material beräknas.

I blandare l tillsattes cement. Cementen matades från

en silo (figur 3,F) fram till blandaren genom ett rör

med en roterande skruv, driven av en elmotor (figur

3,G). Tillsatt cementmängd reglerades genom justering

av skruvens rotationshastighet. Med kännedom om den

mängd torrt material som per timme passerade verket

kunde erforderlig cementmängd per timme beräknas. För

inställning av rätt utmatad cementmängd, hölls en hink

under matningsrörets mynning i exakt 10 sekunder. Tiden

mättes med stoppur. Hinken med cement vägdes och ut-

matad cementmängd per timme beräknades och justerades
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vid behov genom ändring av rotationshastigheten. Denna

metod användes även vid stickprovskontroll av cement-

mängden.

I blandare 2 (figur 3,H) tillsattes erforderligt vat-

ten, som förvarades i en vattentank (figur 3,I) för-

sedd med en elektrisk pump, och genomströmningsmätare

graderad i m3/tim. Vattenhalten hos den färdigblandade

massan kontrollerades på prov, som torkades ut genom

uppvärmning. Den totala blandningstiden, dvs den tid

det tog för materialet att passera genom blandare 1

och 2 uppgick, till ca 1 minut. Från mynningen på

blandare 2 fördes den färdiga blandningen med tran-

sportband upp till en 25 m3 lagringssilo, (figur 3,K),

samt från botten av denna med transportband över till

- den väntande lastbilen (figur 5).

5.5 Det stabiliserade materialets transport och

 

utläggning

 

Efter det att blandarverket hade ställts in med rätt

matning av cement och vatten påbörjades produktionen

av stabiliserat material. Tre lastbilar körde ut det

stabiliserade materialet på vägen. Produktionen var

inställd för i runda tal lOO ton/tim.

På vägen utlades materialet först på ena körfältet, se-

dan detta avstängts från trafik. Trafikvakter erfordra-

des hela tiden eftersom trafiken bara kunde släppas

fram från ett håll i taget. I direkt anslutning till

utläggningen arbetade först en vibrerande slätvält av

typ Dynapac CC 40 (figur 6) och därefter en gummihjuls-

vält typ Hatra GW 22. Den vibrerande slätvälten gjorde

4-6 överfarter och gummihjulsvälten 6-8 överfarter. Då

hela sträckan var vältad, spreds asfaltlösning (0,8

kg/m2 RAK) över ytan, för att motverka fuktavgång

(figur 7). Härefter påsläpptes trafiken omedelbart och

utläggningen av stabiliserat material kunde påbörjas
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Figur 6. Packning av det utlagda cementstabiliserade

material med 10 tons vibrerande slätvält.

 
Figur 7. Det färdigpackade cementstabiliserade lagret

täckes med asfaltlösning (RAK), som sprids

med s k mopedsPridare.
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på motsatta körfältet.

Under första arbetsdagen utlades först materialet i

vägens vänstra körfältpå sträcka 1 och 0 och härefter

i högra körfältet på samma sträckor.

Materialet utlades på sträcka 2 som de båda tidigare

sträckorna, men på grund av ett fel på vattenmatnings-

anordningen i verket medhanns endast sträcka 2 andra

dagen.

Då materialet skulle läggas ut på sträcka 3 på morgonen

den tredje arbetsdagen började det småregna och då

regnet tilltog avbröts läggningen då högra körfältet

var färdigt. Mellan sektionerna 38/950-38/970 måste

materialet bortgrävas på grund av vattenövermättning

och ersättas med torrare, stabiliserat material.

Det vattenövermättade materialet kunde ej vältas med

tillgängliga maskiner. Vid tillverkningen av lagret på

sträcka O inträffade en mindre störning av vattentill-

sättningen i verket (blandningen blev för torr).

Läggningen fortsatte två dagar senare med att sträcka

4 höger körfält färdigställdes, varefter sträcka 3 och

4 vänster körfält slutligen kunde utläggas i ett drag.

Sammanfattningsvis visade sig den här beskrivna, nya

läggningsmetoden mycket fullgången och uppvisade få

s k barnsjukdomar.

Några observationer gjordes dock, som möjligen kan ge

anledning till förbättringar vad gäller utrustning

eller metod.

u Vid utläggningen av det stabiliserade materialet i

2:dra arbetsbandet blev utmatningen av material i den

ränna, som uppkommer bakom meden närmast det 1:a

arbetsbandets kant, något för knappt. Av denna anled-

ning utbildades här en längsgående svag svacka i det

stabiliserade lagrets yta. Härtill bidrog även att
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den intilliggande kanten av 1:a arbetsbandet ofta vi-

sade tendens till nedtryckning, uppkommen vid dess

vältning tidigare.

- I det 1:a arbetsbandets kantparti utmed vägmitt fanns

tendenser till försämrad bindning genom att materia-

let torkade innan 2:dra arbetsbandet hann utföras.

Försök gjordes att skära bort det översta lagret i

kanten innan läggningen av 2:dra arbetsbandet på-

börjades.

- Då släpan stod stilla och materialet tippades från

flaket ned i dess materialficka, packades materialet

extra hårt, så att en svagt utbildad rygg tvärs över

arbetsbandet kvarstod i lagrets yta även efter vält-

ningen. Detta var speciellt framträdande då material

med den högre cementhalten (10%) användes.

5.6 Teknik vid det stabiliserade materialets

utläggning

 

Efter det att en noggrann justering av denbefintliga

grusvägen var gjord, utlades det verkblandade materia-

let, i två arbetsband om 3,55 m bredd (halva vägbred-

den).

Lastbilen med det stabiliserade materialet spändes för

fördelningssläpan (bilaga 4) med hjälp av dragbom och

kättingar och bogserade denna i låg hastighet under

successiv tippning av detstabiliserade materialet i

släpans materialficka (figur 8 och 9).

Med hjälp av två man, som befann sig på släpan, för-

delades materialet jämnt i fickan (figur 8).

Materialfickan vars botten var öppen, kunde med hjälp

av domkrafter ändras i höjdled så att önskad tjocklek

kunde erhållas (figur 9). Fickan tjänstgjorde i sig

själv som avjämnare då man ställt in önskad tjocklek,

i detta fallet 20 cm (opackat mått). Längst bak på

släpan var monterat en liten snedplog, som skulle dra
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tömmer successivt det stabiliserade materialet

i släpans ficka. I förgrunden ett färdigt

arbetsband, som täckts med asfaltlösning.

745.4 V

 

_ .

r. b.*trigga-:y: 1 'o
r! * r'

'z

 

KFigur 9. Fickan på fördelningssläpan är reglerbar i

höjdled och tjänstgör samtidigt som avstrykare.

T h på släpans ände har en anordning monterats

för utmatning av material i rännan mellan de

två arbetsbanden (jfr figur 6).
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som uppkom mellan de

stabiliserade lagren i de två arbetsbanden (figur 9).

Ytterligare en man behövdes då här för att tillse att

det hela tiden fanns extra material framför plogen.
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Figur 10. Korngradering hos två vid verket uttagna prov

på det blandade basmaterialet (utan cement).

Tabell 4. De färdiga blandningarnas vattenhalt vid
verket.

Prov från Eftersträ- Bestämd vattenhalt
mat° avsett vad vatten-
för Provstr. halt Antal Medel Standard

best. varde aVV1kelse

Vikt-% - vikt-% Vikt-%

1 6,0 12 6,0 :0,3
0 5,0 6 5,2

2 5,0 10 5,3 :0,3

3 7,6 ll 7,6 :0,4

4 6,3 12 6,3 :0,4
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6. MATERIALKONTROLL

Vid stabilisering enligt verkblandningsprincipen er-

fordras för en fullständig materialkontroll provningar

av materialet såväl vid verket som på utläggningsstäl-

let.

6.1 Kontroll vid verket

 

Då materialtillverkningen för viss provsträcka starta-

de, gjordes kontroller av cement- respektive vattenhalt

under den kontinuerliga processen genom uppsamling av

cement under viss tidsperiod på tidigare beskrivet

sätt respektive uttorkning av uttagna prov på färdig

blandning. Vid avvikelse från avsedd cement- respektive

vattenhalt justerades matningen. De under dettaintrim-

ningsskede framställda massorna, som icke höll denav-

sedda sammansättningen, lades icke ut påvägen. Under

den fortsatta produktionen utfördes stickprovskontrol-

ler av materialsammansättningen. Speciellt vattentill-

förseln måste justeras ofta under dagen beroende på

variationer i det tillförda basmaterialets vattenhalt.

Resultaten av vattenbestämningarna har angivits i

tabell 4,

Från bandet mellan prOportioneringsfickorna och blanda-

ren uttogs prov på det sammansatta basmaterialet och

siktningskurvorna kontrollerades (figur 10),

6,2 Kontroll på vägen

 

På vägen utfördes, sedan vältningen av det utlagda,

stabiliserade materialet avslutats, packningskontroll

med hjälp av VTI:s 3,5 l vattenvolymeter. Det i sam-

band härmed utgrävda stabiliserade materialet instäm-

pades omedelbart i en cylindrisk form enligt AASHO T-

l80-förfarandet med användning av en fältutrustning,

varjämte den i materialet rådande vattenhalten bestäm-

des. Som packningsgrad i den undersökta punkten har här
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angivits den enligt ovan bestämda i lagret rådande

torra skrymdensiteten som procent av den vid instamp-

ningen erhållna torra skrymdensiteten. Packningsgraden

enligt denna definition kan bli högst någon procent-

enhet högre än om beräkningen av packningsgraden på

normalt sätt skulle ha baserats på det uttagna provets

maximala skrymdensitet (vid den optimala vattenhalten).

i "U 9) grund av omständligheten hos den använda metoden

för packningskontrollen medhanns endast två kontroller

per provsträcka. Resultaten har sammanställts i tab. 5.

Tabell 5. Kontroll av det färdiga stabiliserade lagrets

 

packningsgrad och vattenmättnadsgrad.

    

Prov- Nom. Bestämn. på vägen- -Instampning Pack- Vatten-
. d - ,V 0 00 1

str. :âåçpf Vatten_ Torr skrym_ âåiiosäiåå_ :iåås mattnadsgraa

halt halt denSLtet «' densitet ,I . Best. Avsedd

vikt-Z vikt-Z ,kg/dm3 lkg/dm3 Z  AZ Z

1 6,0 5,1 2,11 2,10 100,5 51 70
5,3 2,27 2,24 101,5 80 70

0 5,0 3,4 2,11 2,10 100,5 - -
4,4 2,22 2,13 104,0 - -

2 5,0 4,7 2,25 2,27 99,0 76 70
5,0 2,27 2,25 101,0 67 70

3 7,6 6,5 2,29 2,16 106,0 100 87

4 6,3 6,0 2,32 2,26 102,5 94 87
5,5 2,31 2,22 104,0 100 87

 

 

     

 

Som framgår av tabell 5 var de uppnådda packningsresul-

taten mycket goda och relativt jämna.

Med hjälp av de vid packningskontrollen på vägen er-

hållna värdena på rådande vattenhalt och torr skrym-

densitet har vattenmättnadsgraden beräknats och an-
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givits i tabell 5. Som synes är avvikelserna i erhållna

vattenmättnadsgrader i förhållande till de avsedda ofta

stora. Detta antyder således att vattenmättnadsgraden

t o m vid verkblandning kan vara en vid tillverkningen

ganska svårstyrd faktor.

Standardavvikelsen hos de uppmätta vattenmättnads-

graderna för provsträckorna 1 och 2 (avsedd låg vat-

tenmättnadsgrad) enligt tabell 4 var il3 procenten-

heter. Med utgång från det i "sprickbegränsningshypo-

tesen" angivna kritiska gränsvärdet på vattenmättnads-

graden, dvs 80%, borde man således vid proportionering

av cementstabiliserade blandningar, avsedda att produ-

ceras i verk, ange den vattenhalt, som motsvarar högst

65% vattenmättnadsgrad hos den packade blandningen, om

man med viss sannolikhet (ca 89%) skall kunna undvika

delytor där vattenmättnadsgraden är högre än 80%. Vid

markblandning bör sannolikt en ännu lägre vattenmätt-

nadsgrad väljas för beräkning av lämplig vattenhalt om

sprickbegränsningshypotesens krav skall uppfyllas.

Väsentligt för den framtida utvärderingen av denna

provväg är emellertid att de avsedda skillnaderna i

provSträckornas vattenmättnadsgrad har åstadkommits,

nämligen att två av provsträckorna, sträcka 1 och 2,

har en vattenmättnadsgrad under 80% medan denna för de

två övriga, sträcka 3 och 4, ligger klart över 80%.

För kontroll av det cementstabiliserade materialets

tryckhållfasthet tillverkades i samband med ovannämnda

provtagning för packningskontroll cylindriska prov-

kroppar genom instampning enligt AASHO-T lSO-förfaran-

det. Det instampade materialet (provkrOppen) trycktes

omedelbart ut ur instampningsformen och förvarades

härefter i fuktmättad luft samt provades med avseende

på tryckhållfastheten efter 7 dygn. Vid provningen an-

vändes 2 mm tjocka gummiplattor som tryckutjämnande

mellanlägg på provkroppens ändytor. Tryckhållfasthets-
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bestämningen utfördes vid Statens Provningsanstalt i

Stockholm. Provningsresultatet har redovisats i tabell

6.

Tabell 6. Tryckhållfasthet vid 7 dygn hos fukthärdade

 

provkrOppar tillverkade av material från
vägen, som instampats enligt AASHO-T l80.

   

 

 

  

  

  

  

 

 

_ h Material från vägen Material vid förprovn. (tab 2).

Prov- Nomin. Vatten- Torr Tryck- Cement- Vatten- Tryckhåll-
sträc- cem.- halt skrym- håll- halt halt fasthet
ka halt densi- fast-

tet het

vikt-Z vikt-Z kg/dms_ MPa vikt-Z 'vikt-z MPa

(1) (2) (3) .(4) .(5) (6)_ (7)_ (8)

1 5,0 5,1 2,11 5,2 5,0 6,0 5,8
5,3 2,27 7,1

0 4,51) 3,4 2,11 _ 4,51) 5,01) 4,51)

4,4 2,22 4,5

2 _ 10,0 4,7 2,25 12,6 10,0 5,0 20,3
5,0 2,27 11,8

3 5,0 6,5 2,29 3,8 5,0 7,6 3,9
- - 5,3

4 10,0 6,0 2,32 15,1 10,0 6,3 16,5
5,5 2,31 16,3 3

1)
Hämtat ur [1].

De i tabell 6, kol (5), redovisade värdena på tryck-

hållfastheten efter 7 dygn för de på vägen utlagda

 

olika cementstabiliserade materialen visar för de

flesta provsträckorna mycket god överensstämmelse med

motsvarande tryckhållfastheter vid förprovningen, kol

(8). Eftersom hållfastheten hos cementstabiliserade ma-

terial ökar med packningsgraden, kan man sluta sig till

att tryckhâllfastheterna i det färdigpackade lagret på

vägen (med packningsgrad som regel >lOO% enligt tab 5)
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i de allra flesta fall var högre än de hållfasthets-

värden, som anges i tabell 6, kol (5), som alla avser

material med packningsgraden 100% vid tillverkningen.

Kontroll av det färdigpackade, cementstabiliserade lag-

rets tjocklek utfördes genom håltagning och mätning.

Tack vare materialets mycket goda fördelning vid lägg-

ningen (genom användningen av släpan) blev tjockleken

mycket jämn och de uppmätta avvikelserna från den av-

sedda tjockleken (15 cm) uppgick högst till ca il cm.

7. PROVNINGAR EFTER VÄGENS FÄRDIGSTÄLLANDE

I början av juli, 3-4 veckor efter de cementstabilise-

rade lagrens färdigställande, utfördes provbelastning

på beläggningsytan för utvärdering av vägkonstruktio-

nens bärighet i begynnelseskedet. För att ur belast-

ningsresultaten lättare kunna särskilja själva det

stabiliserade lagrets bärighetsegenskaper, hade redan

strax före stabiliseringsarbetets påbörjande en prov-

belastning utförts på underlaget för det stabiliserade

lagret - den profiljusterade ursprungliga grusvägen.

Varje sträcka provbelastades i 4 punkter, som hade

samma läge vid bägge provningstillfällena.

Provbelastningarna utfördes med 5 tons fallviktsapparat

med automatisk registrering av markens momentana elas-

tiska sjunkning underbelastningsplattan (diam 30 cm).

Ur belastningens storlek, anliggningstryckets medel-

värde och den uppmätta sjunkningen har den s k dynami-

ska medelmodulen för den belastade konstruktionen be-

räknats (dvs en "genomsnittlig" E-modul för överbygg-

nad och undergrund). Resultaten har angivits i bilaga

5 och 6.

Som synes av redovisade medelvärden i bilaga 5 var (1)

medelmodulens medelvärde för de olika sträckorna genom-
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gående påtagligt högre efter stabiliseringen än före.

Vidare hade (2) sträckorna med den högre cementhalten

(10%) något högre medelmodul än sträckorna med den

lägre cementhalten (5%). Slutligen hade (c) sträckorna

med hög vattenmättnadsgrad (VMG) något högre medelmodul

än sträckorna med låg VMG. För att undersöka om dessa

nämnda skillnader i modulvärden är signifikanta i sta-

tistisk mening har ett t-test med 5% risknivå genom-

förts och resultatet redovisats i bilaga 5. Testet vi-

sade, att skillnaden i vägens medelmodul på grund av

a) det stabiliserade lagrets utläggning på vägen var

signifikant,

b) ändring av cementhalten vid utförandet ej var

signifikant,

c) ändring av vattenmättnadsgraden vid utförandet ej

var signifikant.

För bedömning av det stabiliserade lagrets kvalitet ur

bärighetssynpunkt bör man försöka härleda dess E-modul

(lager-modul) ur de vid belastningsprovningarna er-

hållna resultaten, vilket i detta fall är möjligt att

genomföra med uppskattningsvis god noggrannhet med led-

ning av de före stabiliseringen erhållna provbelast-

ningsresultaten.

Ur resultaten från provningarna på den justerade grus-

vägen före det stabiliserade materialets utläggning

skulle E-modulerna för de två aktuella lagren, nämligen

grusöverbyggnaden och undergrunden, kunna härledas om

man förutsätter att modulen för den obundna grusöver-

byggnaden står i en viss relation till modulen för

undergrunden, beroende enbart på det övre lagrets

tjocklek [2]. I tabell 7 har angivits, dels grusöver-

byggnadens tjocklek, härledd ur uppgifterna om den

ursprungliga och den justerade profilen för provvägen

samt överbyggnadens tjocklek i den ursprungliga vägen
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enligt bilaga 3, dels medelmodulerna enligt bilaga 5.

Av värdena är det tydligt, att grusvägens medelmodul

för provsträckorna 0-3 i mycket liten grad påverkats

av grusbärlagrets varierande tjocklek (10-50 cm), vil-

ket starkt antyder att lagermodulerna för grusöverbygg-

naden endast kan vara obetydligt högre än motsvarande

undergrundsmoduler. Det finns då ingen anledning att

vid beräkningen av det stabiliserade lagrets modul

(vid åldern 3-4 veckor) uppställa någon annan beräk-

ningsförutsättning än att det stabiliserade lagret vi-

lar på ett l-skiktat underlag med de medelmoduler som

anges i tabell 7.

Tabell 7. Grusöverbyggnadens tjocklek enligt bilaga 3
samt medelmoduler enligt bilaga 5.

  

 

  

Sektion Prov- _Grusöver- Medel-
sträc- byggnad modul,
ka (h) -

E

km/m nr cm _ MPa

39/400 1 10 195

39/320 0 50

39/230 0 50 200
39/160 2 10

39/080 2 10 192
39/000 3 35
38/920 3 45 193
38/840 4 50
38/760 4 40 261

    

 

Under denna förutsättning kan man beräkna de stabili-

serade lagrens E-moduler med utgång från de medelvär-

den som anges i bilaga 5, [3]. De funna värdena på de

cementstabiliserade lagrens E-moduler har återgivits i

tabell 8.
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Tabell 8. De cementstabiliserade lagrens E-moduler (la-
germoduler) beräknade med utgång från värdena
i bilaga 5.

    

 

 

 

 

   

     

    

Prov- Nomin. Vatten-l) Skrymden- Tryckhåll- E-modul

sträc- cement- halt sitet fasthet (lagermo-
ka halt Mdv Mdv Mdv dul)

nr vikt-Z Vikt-Z kg/dm3 MPa MPa

1 5,0 6,0 2,19 6,2 11 000

0 4,5 5,2 2,16 4,5 5 000

2 10,0 5,3 2,26 12,2 14 000

3 5,0 7,6 2,29 4,6 15 000

4 10,0 6,3 2,31 15,7 15 000

l) .
Enligt tabell 4.

40% 0;
/5 °. O//

,/
/

C)

5 A/ T"\** *(15) Aläfcmoba/f
0 :7 966m. /73/2*

0 0 Z'Juêrgmdans.
4 s'

3
49. /5 . 20 .2.5' .30 »69/0977

Figur 11. Samband mellan det cementstabiliserade lag-

 

rets torra skrymdensitet och materialets

tryckhållfasthet vid 7 dygn för låg respekti-

ve hög cementhalt.
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De beräknade värdena på det cementstabiliserade lagrets

E-modul ligger på denna provväg avsevärt högre än vad

som framräknats för markblandade cementstabiliseringar

(jfr VTI Meddelande 72). Av tabell 8 framgår att det

mellan skrymdensitet och tryckhållfasthet tycks ha rått

det normala sambandet, så att Ökad skrymdensitet med-

fört ökad tryckhållfasthet (vid samma cementhalt).

Detta gäller samtliga provsträckor utom provsträcka 3,

där detcementstabiliserade materialets tryckhållfast-

het enligt tabell 8 blivit alldeles för låg i förhåll-

ande till värdena för de jämförbara provsträckorna 1

och O (jfr figur ll).

Generellt gäller att E-modulen för cementbundna materi-

al specielllt vid lägre hållfasthet (rel låg cement) i

hög grad varierar med hållfastheten. I figur 12 har E-

modulen för tryckspänning vid provning av ordinär be-

tong återgivits som funktion av tryckhållfastheten

(prismahållfastheten) (a). I samma figur har återgivits

E-modulen för böjning vid provning av balkar av cement-

stabiliserat sandigt grus som funktion av tryckhåll-

fastheten (b) [4]. Slutligen har sambandet mellan la-

germodulens värden från provvägen och motsvarande

tryckhållfasthet inlagts i figur 12. Givetvis kan man

inte räkna med att kurvorna (c) och (b) skall samman-

falla trots att materialen är snarlika eftersom E-mo-

dulerna i de bägge fallen erhållits på olika sätt. Vad

som är intressant i sammanhanget är emellertid att E-

modulens ökningmed materialets hållfasthet har varit

exakt densamma vid provningarna enligt (a) och (b)

(jämnlöpande kurvor).Även för det stabiliserade lagret

på vägen (c) ökade E-modulen vid lägre hållfastheter på

samma sätt som för de två tidigare nämnda fallen, medan

däremot det stabiliserade lagrets E-moduler vid de hög-

re hållfastheterna som synes av figur 12 (streckade

kurvan) är avsevärt lägre än vad de skulle ha varit, om

det stabiliserade lagrets E-modul hade varit beroende

av materialets tryckhållfasthet på motsvarande sätt som
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Figur 12. Samband mellan materialets eller provkroppens

tryckhâllfasthet och dess E-modul (a). Ordi-

när betong - tryckprovning (b) cem.stab.

grusig sand - böjbalkar, (c) framräknade law

 

germoduler för provsträckorna.

gäller för provningarna enligt (a) och (b) (heldragna

kurvan). Det förefaller således ganska uppenbart att
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själva det hårdnade, ostörda materialets E-modul i

varje fall vid högre cementhalt blivit reducerad när

det lagts ut på vägen och hårdnat efter vältningen.

Det ligger då nära till hands att peka på uppkomsten av

sprickor i det hårnande materialet på vägen som en för-

klaring till reduktionen av E-modulen. Rimligtvis kan

denna förmodade sprickbildning icke i någon högre grad

ha framkallats av trafiken, eftersom i så fall reduk-

tionen borde ha blivit större för lagren med den lägre

cementhalten (dvs med den lägre hållfastheten) i stäl-

let för motsatsen, som inträffade i verkligheten. Den

troliga förklaringen torde i stället vara att den för-

modade sprickbildningen i lagret uppkommit vidlagrets

krympning i samband med cementens bindning. Att sprick-

bildningen då blivit mera utbildad för lagren med den

högre cementhalten skulle kunna bero på att (1) vatten-

halten varit något högre vid den högre cementhalten

(tabell 8) och förorsakat större krympningstendenser

och att (2) friktionen mellan det krympande stabilise-

rade lagret och underlaget ökat med stigande hållfast-

het hos lagret. Att den ökade cementhalten i Och för

sig skulle ha lett till starkare krympningstendenser

förefaller mindre troligt med kännedom om egenskaperna

hos ordinär betong i detta avseende.

Sammanfattningsvis skulle man om det cementstabilisera-

de lagrets härledda E-modul i initialskedet kunna säga

att den vid "normal" cementhalt ca 5 Vikt-% uppvisat

värden (storleksordningen 10 000 MPa) som tycks stämma

väl med vad man känner till om cementstabiliserade

 

materials egenskaper i detta avseende. Om man ökar lag-

rets cementhalt avsevärt (till ca 10 vikt-%) ökar även

värdet på lagrets E-modul, men icke lika mycket som

man kunde förvänta sig, om man jämför med hur E-modulen

för cementstabiliserade material (i provkrOppsform)

stiger vid motsvarande ökning av cementhalten.

De fortsatta mätningarna på provvägen får utvisa om och

i så fall i vilken utsträckningdet cementstabiliserade

VTI MEDDELANDE 8 3
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lagrets E-modul förändrar sig under inverkan av tiden,

trafikbelastningarna samt "väder och vind". Detta har

en avgörande betydelse för utvärdering av cementstabi-

liserade konstruktioners bärighetsegenskaper och deras

värde ur praktisk synpunkt.
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Bilaga 5

Resultat av bärighetsmätningar med fallviktsapparat på

provväg "Vännäs-75"den 7 juni (före stab) respektive

8 juli 1975 (efter stab).

  

Dynamisk E-modul (medelmodul), MPa

 

Mätpunkt

   

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1 2 A3 4 MV

_ Sträcka 1 Före

5% cement stab, 224_ 170 .208 177 195i26_

Låg VMG Efter 7 i l 5
stab _867 _600_ 867 __ 600 _735i154

Sträcka 0 Före

4,5% cement stab 226 177 203 195 200i20

5,0% vatten Efter 'ANH i ' i m A i
I stab 504 624 650, Af411M7 -_547i111

Sträcka 2 Före

10% cement stab 170 170 233 195 192i30

Låg VMG Efter 3 V V 0.'
stab 743. 743 A 867 781 784i58f H

Sträcka 3 Före

5% cement stab 155 á 214 184 217 ' 193i29

Hög VMG Efter i '8 D 4 H ' i U 8

Å stab '918_ 822 710 i r743. 798i93

Sträcka 4 Före

10% cement stab kg' 265 260 29574 224 \_ 261i29jHög VMG Efterrl _ _ _.ff_.,m. V__ ta. i

: stabg 743 _ 1115 1115 _918 _ 973i179.

 

(a) Var skillnaden mellan E-modulens medelvärde före

 

och efter stabilisering signifikant? (t-test 5%
risknivâ).

5%
29

(b) Var skillnaden mellan E-modulens medelvärden för

hög respektive låg cementhalt signifikant?

5%
t = 1,58 <t7 = 2,365

(0) Var skillnaden mellan E-modulens medelvärden för

hög respektive låg vattenmättnadsgrad signifikant?

5%
5 = 1,83 <t7 = 2,365

t = 8,89 >t = 2,045 ä JA

= NEJ

ä NEJ
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VÄNNÄS-75

BÄRIGHETSMÄTNING MED FALLVIKI

' n .. . "
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a . .

1100

1 0(1)

900
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