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av Einar.Lindh ooh Krister Ydrevik
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581 01 LINKÖPING

REFERAT

Rapporten behandlar sönderdelningsgradens (pulverise-

ringens) betydelse vid kalkstabilisering. _

Resultatet redovisas_dels av en litteraturstudie dels

av en.laboratorieundersökning utförd av väg- ochtrafik-

institutet (VTI).

Både de i litteraturen redovisade, och de vid labora-

torieundersökningen på VTI erhållna resultaten visar

att sönderdelningsgraden har en väsentlig betydelse för

kalkstabiliseringsresultatet.

För praktiskt utförande av kalkstabiliseringar föreslås

klart definierade krav på minsta mängd material passe-

rande viss sikt och en övre gräns för tillåten aggregat-

storlek.
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AInverkan av jordmaterialets sönderdel-
ningsgrad vid kalkstabilisering

av Einar Lindh och KriSter Ydrevik
Statens vägá och trafikinstitut (VTI)_

SAMMANFATTNING

Föreliggande rapport behandlar inverkan av jordmateria-

lets sönderdelningsgrad vid kalkstabilisering;

I rapporten redovisas resultatet av en litteratur-sök-

ning och -studie i syfte att påvisa förekomsten av

publicerade Undersökningar som behandlar sönderdel-

ningens betydelse vid kalkstabilisering.

I rapporten redovisas också resultatet av en labora-

torieundersökning gjord av VTI på en lera för att på-

visa eventuella skillnader i stabiliseringseffekten

Avid bättre eller sämre sönderdelning av leran vid

kalkinblandning.

,Litteratursökningen som gjordes via litteraturbasen

IRRD*) gav till resultat fyra rapporter som behandlar

sönderdelningens betydelse. De i rapporterna redovisade

 

undersökningarna visar samtliga att dåliggsönderdelning

inverkar negativt på stabiliSeringsresultatet.

I två av undersökningarna har även diffusionSteSt ut-

förts vilka i båda fallen påvisade att kalken genom

.jonvandring sprider sig in i leraggregaten och delvis

kan stabilisera dessa.

I den ena rapporten anses att den negativa effekten

av dålig sönderdelning därigenom kan minska med tiden

efter stabiliseringen.

Slutsatsen i den andra rapporten är däremot att storle-

ken och effekten av diffusionen är försumbar och att

totala ökningen av tryckhållfastheten är en följd av

puzzolana reaktioner i den finpulveriserade delen av

blandningen.

* n

)IRRD : International Road Research Dokumentation
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I den förstnämnda rapporten påpekas även det förhållan-

det att vattenrörelser förmodligen-kan underlätta kal*

kens rörelser i jord-vattensystemet genom att vattnet

utgör ett medium för kalkdiffusionen.

Det bör dock speciellt påpekas att de slutsatser om

.sönderdelningens betydelse som grundar sig på de här

redovisade undersökningarna och avser "torrskorpeleror"

inte direkt kan överföras och tillämpas på leror med i

mycket höga vattenkvoter.l

Visserligen kan man med användning av hög kalkkvotl>

i många fall omvandla en sådan leras konsistens från

flytande till fast och därefter pulverisera leran vil-

ket kan ge mycket gott stabiliseringsresultat (jfr VTI

meddelande nr 42) men det bör också i vissa fall vara

möjligt att uppnå god stabiliseringseffekt hos sådana

leror utan pulverisering men genom homogen inblandning

av osläckt kalk. Metoden används för övrigt redan vid

djupstabilisering av leror.

VTI:s laboratorieundersökning har utförts på en lera

 

med 72% ler (<:0,002 mm) och en naturlig vattenkvot

av 44%.

Provkroppar har tillverkats av leran efter inblandning

av 4% respektive 8% kalkhydrat och i samband med kal-
kens inblandning har materialet pulveriserats till tre

olika grader av sönderdelning. Dessa har definierats

med övre aggregatstorleksgränserna 64 mm, 20 mm och

5,6 mm. ProvkrOpparnas tryckhållfasthet har bestämts

efter respektive 7, 28 och 90 dygns lagring varvid

halva antalet vattenlagrats de sista dygnen före prov-

tryckningen.

Resultaten visar att tryckhållfastheten blev betydligt

högre vid högre sönderdelningsgrad (mera finpulverise-

l) Kalkkvot = kalk i vikts-% av jordmaterialets torra

vikt. Benämningen kalkkvot har använts i analogi med

benämningen vattenkvot.
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ratl. Detta var särskilt tydligt vid den lägre kalk-

halten 4% där hållfastheten efter såväl 7, 28 som 90
dygns lagring var cirka 50-lOO% högre hös provkroppar

av det mest finpulveriserade materialet (max 5,6 mm)'

jämfört med det grövsta (max 64 mm).

Mot bakgrund av tidigare utförda fältförsök (som redo-

'visas i rapporten), för bedömning av rimliga krav på

jordmaterialens sönderdelningsgrad vid kalkstabilise-

ring av lerterrasser föreslås att kraven bör sättas

vid lägst 90 vikts-% (fuktigt material) passerande 20

mm sikt.och 100% passerande 64 mm sikt. I den mån det

visar sig möjligt bör efter en försöksperiod kraven

skärpas men i så fall inte i högre grad än att till-

gängliga maskiner och känd teknik möjliggör att kra-

ven medsäkerhet kan uppfyllas.

Litteraturstudierna och laboratorieundersökningen har

av VTI utförts på Vägverkets (VV/TUb) uppdrag.
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1. BAKGRUND TILL UNDERSÖKNINGEN

I samband med utförandet av kalkstabiliseringar betonas.

ofta betydelsen av att en god sönderdelning av jord-

aggregaten erhålls före packning. Det anSes allmänt att_

en god sönderdelning är nödvändig för att erhålla maxi-

mal stabiliseringseffekt. _

I Statens vägverks verksamhetshandbok, del II, Byggande,

kap. 6.8,304 anges beträffande kalkstabilisering:
"Blandningsarbetet pågår tills blandningen blivit homo-

gen och tills materialet är finpulveriserat". I PM ang.

kalkstabilisering daterad 1973-04 av G Olsson, Statens

vägverk anges; "Jordaggregatens storlek bör ej över-

stiga 6 mm när blandningen är färdig".

Påståenden om betydelsen av god sönderdelning har i

sverige, ibland gjorts med en hänvisning till en tysk

(DDR) undersökning av Grossman [1]. Undersökningen är

begränsad till tre aggregatfraktioner kalkblandat mate-

rial nämligen <2 mm, 2-5 mm samt 5-8 mm. Resultatet

från undersökningen viSar att tryckhållfastheten på

provkroppar med 6% kalk lagrade il30 dygn är dubbelt så

stor för prov med aggregatstorlek mindre än 2 mm än för

prov med material 5-8 mm.

Den i [1] redovisade undersökningen är ej detaljerat

beskriven men gäller tydligen enbart nämnda rena aggre-

gatfraktioner 2-5 respektive 5-8 mm och inte - som i

praktiken - sammansatta material med alla fraktioner.

Tolkningen försvåras därigenom.

Av dessa skäl har det därför bedömts angeläget att

ytterligare dokumentera inverkan av sönderdelningsgra-

den på kalkstabiliseringsresultatet dels genom en

litteratursökning och begränsade litteraturstudier av-

sedda att påvisa eventuell förekomst av ytterligare

publicerade undersökningar i ämnet, dels genom att ut-

föra en laboratorieundersökning (på VTI).
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2. , UNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE

2.1 ' Litteratursökning och -studier.

Förteckning över, samt kortfattad sammanfattning av

rapporter som kunnat erhållas via IRRD och som behand-

lar sönderdelning av materialet vid jordstabilisering

med kalk:

[1]. W GrOssman: "Die Kalkstabilisierung bindiger

Erdstoffe". Artikeln publicerad i: "Erdstabili-

sierung in Theorie und Praxis", utgiVen av VFB

Verlag.Für Bauweisen, Berlin 1966.

För att påvisa betydelsen av noggrann sönderdelning av

materialet redovisas resultatet från ett försök där

provkroppar tillverkats av ett jordmaterial med in-

blandning av 6% kalkhydrat och med sönderdelnings-

graderna mindre än 2 mm, 2 till 5 mm samt 5 till 8 mm.

Tryckhållfastheten har bestämts efter 20 dygns lagring

och givit följande resultat:

 

Kornstorlek Tryckhållfasthet
' mm - kp/cm '

<2 I 8,1

2-5 6,1

5-8 4,2

  

Försöket visar en nästan 50-procentigt lägre tryckhåll-

fasthet för provkroppar av material 5-8 mm jämfört med

provkroppar av material <2 mm. Med hänvisning till

ovanstående resultat betonas betydelsen av en effektiv

sönderdelning i samband med stabilisering av kohesionära

jordarter. Vad man eventuellt skulle kunna invända mot

undersökningens tekniska utförande, är att man för till-

verkning av provkrOppar siktat fram några få aggregat-

fraktioner, 0-2 mm, 2-5 mm samt 5-8 mm, och därigenom

jämfört materialsammansättningar som normalt inte före-
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kommer i praktiken.

Av.rapporten framgår inte heller klart hur man.fram4

ställt materialet till provkrOpparna, men det verkar

sannolikt att man till en viss given mängd jordmaterial

tillsatt 6% kalk och sedan blandat detta till dess att

allt materialpasserat 8 mm sikt och sedan fraktionerat

upp det kalkinblandade materialet på 2, 5 och 8 mm sikt

för tillVerkning av proVkroppar av reSpektive storleks-

grupp. I så fall får man med säkerhet procentuellt

större mängd kalk i delen 0-2 mm än i delen 5-8 mm

vilket naturligtvis får en stor betydelse för den

konstaterade skillnaden i hållfasthetstillväxt.

'[23. Transportation Research Circular Nr 180 September

1976 Lime Stabilisation.

Rapporten är sammanställd av Transportation Research

Board, National Academy of Science, Washington. Rappor-

ten ger en allmän översikt av kalkstabilisering och

kalkstabiliseringsteknik baserad på praktisk erfarenhet

och teknisk litteratur i ämnet. Rapporten är ett samman-

drag av 114 Rapporter (företrädesvis amerikanska) om

kalkstabilisering.

Beträffande sönderdelning säges i rapporten att kraven

vanligen är uttryckta som gränsvärden (viktprocent) för

material passerande 1%" eller 1" sikt (38,1 mm respek-

tive 25,4 mm) samt sikt nr 4 (4,76 mm). Typiska krav

:är 100% passerande 1" sikt och minst 60% passerande

sikt nr 4, exklusive ickesläckande fraktioner (varmed

förmodligen menas grus och sten). Emellertid är kraven

i Vissa stater något lägre. Enligt t ex South Dakota

Department of Transportation krävs endast att allt ma-

terial passerar 1%" sikt. Andra bestämmelser kräver

endast att 40 till 50 vikt-% av materialet skall passe-

ra sikt nr 4. I vissa byggnadstekniska anvisningar

finns inga krav alls beträffande sönderdelningen upp-
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ställda; Man konstaterar endast att "inblandningsar-

betet skall pågå till dess att materialet är väl sönder-

delat och kalken homogent inblandad" (jfr formuleringen

i VV verksamhetshandbok).

I rapporten redoVisas inga undersökningar där betydel-

sen av sönderdelningsgraden med avseende på hållfast-

hetstillväXten påvisas. Det verkar alltså som om de

redovisade kraven på sönderdelning är mer empiriskt'

grundade än baserade på faktiska försöksresultat.

[3]. Highway Research Record Nr 92, 1965.

Davidson, Demirel and Handy: Soil Pulverization

and Lime Migration in Soil-Lime Stabilization.

Undersökningens syfte har varit att studera effekten av

olika grader av sönderdelning före packning.

För jordstabilisering anges som typiska krav följande:

60-70% material exklusive grus och sten skall passera

sikt nr 4 (4,76 mm) och 100% av materialet skall passe-

ra 1" sikt (25,4 mm); En del byggnadstekniska anvis-

ningar anges ha som krav att 100% material exklusive

grus och sten skall passera sikt nr 4 före packning

(således ett mycket strängt krav). Preliminär inbland-

ning av kalk och packning samt därefter en kort tids

uppehåll före den slutliga blandningen och packningen

anses påverka sönderdelningen positivt men man har

funnit att denna arbetsmetod också har en negativ effekt

på reaktionen mellan kalken och jordmineralen orsakad

av luftens innehåll av koldioxid.

Fältobservationer på icke sönderdelade jordklumpar in-

packade i ett kalkinblandat material har visat att fri

kalk kan migrera in i och stabilisera klumparna. Målet

för denna studie var att försöka värdera effekten och

storleken av denna migration med en eventuell möjlighet

att kunna dämpa kraven på sönderdelning i samband med

kalkstabilisering.
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Som undersökningsmaterial har använts en lera med 35%

ler (<0,002 mm) och P.I = 20,2. Det dominerande lermi-

neralet var montmorillonit. Den använda kalksorten var

släckt kalk Ca(OH)2;

Provmaterialet behandlades på följande sätt. Hälften

nerdelades för hand i naturfuktigt tillstånd till

klumpar mindre än 1" (25,4 mm) men större än sikt nr 4

.(4,76 mm); Dessa klumpar (lumps) förvarades sedan i en

förseglad behållare i fuktrum. Den andra hälften av

materialet lufttorkades i flera dagar och krossades

sedan så att allt material passerade sikt nr 4. Denna

del av provet förvarades sedan torrt fram.till använd-

ningen.

Den optimala vattenkvoten och maximala skrymdensiteten

bestämdes på det nedkrossade materialet efter inbland-

ning av 6% kalk genom inpackning i cylindrar (h = 2",

diam = 2"). Packningsarbetet motsvarade AASHO T99. Den

optimala vattenkvoten befanns vara 23,2%.

Tillverkning av provkroppar för hållfasthetsbestämning.

För att få ett mått på sönderdelningens betydelse för

hållfastheten tillverkades prov innehållande 80, 60,

40, 20 OCh 0% klumpar (lumps). I

Först blandades klumpar och torrt krossat lermaterial i

rätt avvägda mänder enligt ovan. Sedan tillsattes kalk

och materialet torrblandades för hand varefter vatten

tillsattes i sådan mängd att blandningen erhöll Opti-

mal vattenhalt. Slutligen blandades materialet med en

handspade i 6% minut. Blandningarna instampades med ett

packningsarbete motsvarande AASHO T99. De härvid er-

hållna provkrOpparna (h = 4,6", diam = 4") förseglades

i plastfolie och lagrades i fuktrum. Lagringstiden var

7-270 dygn. Efter lagringstidens slut trycktes proven

till brott. Belastningshastigheten var 1 inch/minut.
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Studier av jonvandringen.

 

För Studium av jonvandringen inpackades chindriska

prover (h = 2", diam = 2") av lufttorkad krossad lera

med kornstorlek mindre än 4,76 mm (sikt nr 4). Pack-

ningsarbetet motsvarade AASHÖ T99. '

Proven placerades i plexiglachlindrar med innerdia-

meter 2" och höjden 6". Ovanpå proven hälldes sedan

- till ett djup av 1%" - en kalkvälling bestående av 7

viktdelar vatten Och 5 Viktdelar kalk. Plexiglasrören

med innehåll av lerprovkrOpp och kalkvälling försegla-

_des med plastfolie och förvarades i fuktrum med 95%

relativ fuktighet och temperaturen 210C (7OOF).'

Vid förutbestämda lagringstideruttogs två plexiglas-

tuber och ett prov uttogs från kalkvällingen i varje

tub. Resterande kalkvälling togs bort. Jordprovet dela-

des i 8 cylindriska skivor, ca 1/4" tjocka med hjälp av

en pianotråd. På dessa delprover bestämdes - efter

torkning - kalkhalten genom kemisk analys. Distribu-

tionen av hydroxidjoner mättes genom bestämning av pH-

värden på delproverna sedan dessa slammats upp i vatten.

Kalcium-koncentrationen i de olika delproven bestämdes

genom titrering.

För att påvisa eventuell förekomst av produkter från

puZzolanreaktioner (kalciumsilikathydrat, kalciumalu-

minathydrat) gjordes en röntgenundersökning av utvalda

prover från tryckhållfasthetsförsöken och diffusions-

försöken.

Resultat

Resultaten av tryckhållfasthetsprovningarna, figur 1

och 2, visar att förekomst av ostabiliserade klumpar i

en packad jord-kalkblandning nedsätter hållfastheten

hos blandningen. Efter 14 dygns lagring var skillnaden

i tryckhållfasthet mellan prov med 0% klumpar och prov

med 80% klumpar 26 psi ( 0,18 MPa) vilket motsvarade
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ca 20% lägre hållfasthet för prov med 80% klumpar.

Efter 90 dygns lagring'Var skillnaden i hållfasthet

mellan dessa två ytterlighetSprover omkring 35 psi

( 0,24 MPa), motSvarande Ca 13% lägre hållfasthet för

prov med.80% klumpar. Hållfasthetstillväxten var ganska

ylika för samtliga sönderdelningsgrader (figur 1) fram

till ungefär 150 dygn, då alla fyra typer av prov hade

en hållfasthet på mer än 300 psi (2,07 MPa). Efter 150

dygn avtog hastigheten på hållfasthetstillväxten, och

härefter blev också skillnaden i hållfasthetstillväxt

större mellan blandningar med olika halt av klumpar.

Tryckhållfasthetsprovningarna och röntgenundersökningen

visar inte bara att en jonvandring uppStår i en jord-

kalkblandning utan också att denna jonvandring är till-

'lräckligt stor för att ge puzzolanreaktioner i jord-

klumpar som ligger inpackade i jord-kalkblandningen.

Den första fasen i en jord-kalkreaktion är strukturom-

vandling genom jonutbyte, men för att denna strukturom-

vandlning skall kunna ske inne i jordklumpar, är en

jonvandring nödvändig. Den omedelbara strukturomvand-

lingen hos klumparna är helt naturligt lokaliserad

till ytan. Den första strukturomvandlingen hos den fin-

fördelade delen av materialet är däremot mera genom-

gripande, eftersom detta ligger i mera nära kontakt med

kalken. En större andel av snabbt omvandlat jordmate-

rial ger en nästan omedelbar höjning av hållfastheten,

och en större andel icke sönderdelat jordmaterial ger

.i analogi härmed en lägre initialhållfasthet.

Resultaten av pH-mätningar från diffusionstestet har

här återgivits som tabell 1. Värdena visar dels en

signifikant skillnad i pH-värde mellan prov uttagna på

olika avStånd från kalkkällan dels en ökning av pH-vär-

det med tiden, dvs att det Sker en distribution av

hydroxidjoner.
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Kalciumjonvandringen i det packade materialet kan be-

skrivas genom formeln

i
2K :.(),081-i:

där K avståndet i inch från kalkkällan till en punktH

där en höjning av kalciumjonkoncentrationen'

kan påvisas

t = lagringstiden i dygn

Författarna menar att denna formel antagligen är giltig

även för andra jord-kalkblandningar; förutsatt att

koefficienten (0,081 i detta fall) justeras. Denna

antas påverkas av jordmaterialets lerhalt, lermineral,

packningsgrad och temperatur.

Tabell 1. Resultat av pH-mätningar hos prov uttagna på
olika avstånd från en kalkkälla.

RESULTS OF pH MEASUREMENTS AT INCREASING DISTANCES AWAY FROM
SOURCE OF LIMEa

 

Distance

  

from pH

Lime

(in.) ODays 3Days 7Days 14Days 28Days 42Days 63Days

0-1/4 7.00 10.80 11.00 11.15 11.25 11.45 11.45

1/4-1/2 7.00 7.30 7.55 8.60 9.75 10.45 10.85

1/2-3/4 7.00 7.15 7.25 7.30 7.55 7.75 8.80

3/4-1 7.00 7.00 7.10 7.15 7.45 7.55 8.00

l-l 1/4 7.00 7.00 7.20 7.15 7.30 7.50 7.85

1 l/á-l 1/2 7.00 7.05 7.20 7.10 7.30 7.45 7.85

1 1/2-1 3/4 7.00 7.00 7.10 7.10 7.30 7.45 7.80

 

a A .
Results average from two slice samples.

Rapporten avslutas med följande slutledningar:

1. Trots att förekomsten av icke sönderdelade klumpar

inpackade i en jord-kalkblandning, har en negativ

effekt på hållfastheten, minskas denna effekt med

tiden allteftersom klumparna stabiliseras genom jon-

vandring. Graden av sådan stabilisering beror på

tiden och klumparnas storlek.

VTI MEDDELANDE 132



10

2. Diffusionshastigheten i det undersökta materialet

beskrives av formeln E = 0,081 ' tå.

Denna formel är giltig så länge det finns fri kalk

'tillgänglig. Formeln är applicerbar på andra jord-

kalk-vattensystem efter justering av kOefficienten.

3. Förmodligen har Vattenströmning i systemet en posi-

tiv effekt på kalkvandringen emedan vattnet kan

tillhandahålla ett medium för kalkens diffusion.

4. Kalkens spridning genom diffusion kan bli så stor

I att man erhåller både strukturomvandling och puzzo-

lanreaktioner. Effekten av dessa reaktioner beror på

lagringstid och kalkmängd. Ett pH-värde på minst

10,5 är nödvändig för att puzzolanreaktioner skall

kunna ske.

5. Kalciumaluminathydrat har i det undersökta materia-

let kunnat påvisas efter mindre än 20 dagars lagring

.i rumstemperatur. Förmodligen utbildas kalciumsili-

kathydrat samtidigt men detta har ej kunnat påvisas.

6. Vissa jordar som kan vara besvärliga att sönderdela

effektivt, kan kanske stabiliseras med kalk mer

effektivt och ekonomiskt om kraven på sönderdelning

dämpas.
I stället för att specificera kravet på sönderdel-

ning som en viss minimimängd material passerande en

Viss sikt, kan kravet hänföras till en viss maxstor-

lek på jordaggregaten, som i sin tur kan hänföras

till den tid som finns till förfogande för kalken

att genom diffusion ge en fullständig stabilisering

av jordmaterialet.

[4]. J P Moriarty: A new model to describe stabilized

soil behaviour. Fourth Asian Regional Conf. July

1971 Bangkok Thailand Vol 1.
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Enligt författaren är det främst två faktorer som vid

stabilisering av leriga jordar påverkar hållfasthets-

tillväxten, nämligen sönderdelningsgraden och skrym-

densiteten.

Ett packat stabiliserat jordmaterial antas bestå av tVå

komponenter, nämligen de största klumparna, samt allt

övrigt material. Hållfastheten hos respektive komponent

har vid undersökningen behandlats var för sigoch man

har särskilt då tagit i beaktande två parametrar, näm-

ligen densitet och innehåll av stabiliseringsmedel.

Förutsättningen för undersökningen bygger på två viktiga

antaganden:

1) Fördelningen av stabiliseringsmedel är inhomogen,

speciellt i cementstabiliserade jordar och merparten

av bindemedlet är koncentrerad till den finpulveri-

serade delen av blandningen. Vidare antas sprid-

ningen av bindemedlet vara oberoende av förändringar

av den totala skrymdensiteten.

2) Skrymdensiteten hos klumpar, inneslutna i ett mer

finfördelat material, är alltid högre än skrymdensi-

teten hos det finfördelade materialet och förblir

konstant trots att den totala skrymdensiteten kanske

ändras.

Av antagande nr 2 följer att ändringar av skrymdensi-

teten hos det packade systemet är lokaliserade till det

finfördelade materialet och om andelen klumpar och deras

skrymdensitet är stor kommer en liten sänkning av hela

systemets skrymdensitet att innebära en kraftig sänk-

ning av skrymdensiteten i det finfördelade materialet.

Författaren skriver vidare att eftersom densiteten och

stabiliseringsmedelinnehållet i klumparna förblir kon-

stant vid en viss tillsats av stabiliseringsmedel, så

förblir också styrkan hos klumparna konstant även om
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den totala skrymdensiteten kan variera. Halten stabili-

seringsmedel i det finfördelade materialet är oCkså,,

konstant vid en viss tillsats, men däremot kan skrym-

densiteten hos denna del av systemet variera och därmed

kommer också styrkan hos det finmalda materialet att

variera. Styrkan hos klumparna i förhållande till _

styrkan hos det finfördelade materialet kommer därför

att öka om den totala skrymdensiteten minskar. Vid höga

skrymdensiteter är densiteten hos klumparna respektive

'finfördelat material av samma storleksordning, men

klumparna är mycket svagare än det genom bindemedels-

tillsatsen starkt modifierade, finfördelade materialet

'och kommer därför att initiera ett brott. Vid låga

kompaktdensiteter innehåller fortfarande det finfördela-

de materialet mycket stabiliseringsmedel, men den låga

skrymdensiteten hos denna del av systemet kan förorsaka

att det finfördelade materialet blir systemets svagaste

del;

Brott kommer därför att initieras i finmaterialdelen

och klumparna i materialblandningen har en återhållande

effekt på sönderfallet vid belastning. Av detta resone-

mang följer att frågan om klumpars betydelse för håll-

fastheten hos ett grovpulveriserat stabiliserat mate-

rial till stor del är beroende av den uppnådda totala

skrymdensiteten.

Vid försöket användes en jord med en lerhalt av 40% och

med flytgränsen 66% och plasticitetsgränsen 21%. Domi-

nerande lermineral var monmorillonit.

Standard portland cement och släckt kalk Ca(OH)2 an-

vändes som stabiliseringsmedel. Två huvudtyper av under-

sökningar har gjorts, dels undersökning av kalkens

diffusion och dels undersökning av tryckhållfastheten

hos packade blandningar av mer eller mindre grovt

sönderdelad stabiliserad lera.

VTI MEDDELANDE W352
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Diffusionstest

Proverna instampades i Proctorcylindrar enligt dels

AASHO standard, dels AASHO modifierad (lätt respektive

tung instampning). Den använda maximala klumpstorleken

va 1" (25,4 mm). Dessa klumpar höll vid tillsättningen

"naturlig vattenkvot" dvs 17% vatten. Vid packningen '

.höll blandningarna optimal vattenkvot för respektive'

packningsmetod vilket innebar 25% för AASHO standard

och 22% för AASHO modifierad. Prover tillverkades med

tillsats av 2% respektive 5% kalk och 5% respektive 10%

cement. Efter packning förseglades proverna i plast-

folie och lagrades i fuktrum med 100% relativ fuktighet

och +200C.

 

Tryckhållfasthetsprovning

Provkropparna (h = 3", diam = 1%") inpackades i fem

lager med en icke standardiserad fallhammare med tre

olika stora packningsarbeten motsvarande AASHO standard,

AASHO modifierad samt ett packningsarbete mitt emellan

dessa två. Två maximala klumpstorlekar användes härvid

nämligen 8.8. 71) (2,4 mm) och 3/8" (9,53 mm), vilket

avsågs representera fin- respektive grovblandad lera.

Vattenkvoten hos klumparna med 3/8" tvärmått var vid

packningen alternativt 8,5 eller 17%.

Lagringssätt och tillsats av stabiliseringsmedel var

samma som för diffusionsproven.

Vid hållfasthetsprovningen var deformationshastigheten

0,02 cm/min, vilket gav brott efter ca 5 minuter.

Efter lagring uttogs klumpar ur proven.och densiteten

hos dessa bestämdes i avsikt att undersöka giltigheten

hos hypotesen att klumparna i blandningen normalt har

högre densitet än det finfördelade materialet och att

klumparnas densitet ej påverkas av den totala skrym-

densiteten för hela blandningen.

1)British Standard nr 7.
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Resultat

Resultatet från diffusionstestet visar (figur 1) att

endast en liten del av det tillsatta stabiliseringsmed-

let upptogs av klumparna. Lagring i 8 veckOr medför en

liten ökning av kalciuminnehållet i klumparna. För

prover med lågt kalkinnehåll (2% kalk och 5% cement)y

är Ökningen av kalciuminnehållet i klumparna i inter-

vallet 1 till 8 veckors lagring obetydlig.

m 02 0/3 Mod AASHO

05 7,. "
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FIGfl. Lime Diffusion into Lumps vs Curing Period.

Figur 1 visar också att mängden kalk som tränger in i

klumparna vid en viss kalkmängd och lagringsperiod inte

är beroende av den totala skrymdensiteten hos bland-

ningen. För exempelvis prov innehållande 5% kalk lagra-

de i vecka är kalciuminnehållet lika för prov packade

enligt AASHO standard respektive AASHO modifierad.

IEYêEEêQ-êY-lêEElEEEêEEêê-§29Elê5-9å-§§295§ållåêêäêêêåü

I figur 2 och 3 presenteras tryckhållfasthetsresultaten

för fin- och grovpulveriserade blandningar. Av figurer-

na framgår klart att blandningar innehållande klumpar

med tvärmåttet 3/8" (9,53 mm) erhållit en lägre tryck-

hållfasthet än motsvarande blandningar med max klump-
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storlekar enligt B.S.7 (2,4 mm) inom det undersökta

området. I rapporten påvisas att densiteten hos klumpar-

na år konstant, trots att den totala Skrymdensiteten

'varierar samt att skrymdensiteten hos klumparna inte

ändras med ett ökat packningsarbete.

En

mm

100

--857
7 $%"
Lime 132

05
50

CemgntAS %

I>10%
Cement A 5 °/o

{> 10 70

H0

 

100 105 110

Dry Densüylpr f)

85 90 95 V
100 105

Dry Dénsity(p.c.f.)

85_ 90 95

FIG. 2. Strength VS DCUSi'ÃY (Curing Periød: 1 week) FIG 3 Strength vs Densitv (Curing Pc iod' (1 W eks). . A _v . l' . C (3 .

Eftersom både densitet och innehåll av stabiliserings-

medel i klumparna är konstant kommer klumparnas håll-

fasthet att vara konstant även då den totala skrymden-

siteten varierar. Vid en viss given tillsats av stabi-

liseringsmedel-medför detta att också det finfördelade

Amaterialet innehåller en konstant mängd stabiliserings-

medelq eftersom diffusionen enligt författaren är obeê

tydlig. Styrkan hos det finfördelade materialet kommer
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därför att minska när den totala skrymdensiteten min-

skar, då ju alla förändringar i skrymdensitet är loka-

liserad till det finfördelade materialet.

Styrkan hos klumparna i förhållande till styrkan hos

finfördelat material varierar alltefterSom den totala

skrymdensiteten varierar. Vid hög total densitet är de

separata densiteterna för klumpar respektive finför-

delat material av samma storleksordning, men det fin-

fördelade materialet innehåller betydligt mer stabili-

seringsmedel. Klumparna äerärför den avgjort svagaste

delen i systemet och provkrOppar innehållande klumpar

är därför svagare än motsvarande provkroppar bestående

av mer finfördelat material, jfr figur 2 och 3.

Vid låg totaldensitet kan det finfördelade materialet
- på grund av dess låga densitet - vara den svagaste

länken i Systemet, trots ett i jämförelse med klumparna

stort innehåll av stabiliseringsmedel. I detta fall

_skulle alltså innehåll av klumpar kunna motverka brott.

Resultatet av tryckhållfasthetsprovningarna visar att

så också är fallet eftersom linjerna representerande

tryckhållfastheten för B.S.7 respektive 3/8" är paral-

lella. Detta visar att klumparna kraftigt har ökat sin

relativa styrka i systemet. Om den relativa styrkan hos

klumparna inte skulle ha ökat allteftersom den totala

skrymdensiteten minskar skulle de två kurvorna diver-

gera kraftigt vid lägre densiteter, på grund av den

kraftigt avtagande skrymdensiteten i den finfördelade

delen av det grovblandade materialet.

êêgäiagêäiés§§_igrs§kêe

Jämförelser mellan tryckhållfasthetsresultaten efter 1

respektive 8 veckors lagring visar att skillnaden i

' tryckhållfasthet mellan fin- och grOVpulveriserade

blandningar inte alltid minskar med ökad lagringstid,

vilket understryker riktigheten i påståendet att stor-

leken och effekten av diffusion är försumbar och att
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den totala ökningen av tryckhållfastheten är en följd

av puzzolana reaktioner i den finpulveriserade delen av

blandningen.

 

Slutledningar

En modell för att beskriva uppförandet hos en stabili-

serad lera vilken utsättes för en lastpåkänning, har

ställts upp och utvärderats genom experiment. De an-

taganden på vilken modellen var uppbyggd kontrollerades

genom mätning av kalkens diffusion i klumparna samt

Vatteninnehåll och densitet i klumparna efter att dessa.

skiljts från de packade och lagrade proven.

Resultaten från diffusionstestet visade att de inpacka-

de klumparna erhåller en betydligt lägre halt av stabi-

liseringsmedel än den som motsvaras av den tillsatta

'mängden och att klumparnas kalkinnehåll inte påverkas

av den totala skrymdenSiteten. Densitetsbestämningar på

klumparna bekräftade det andra antagandet, nämligen att

klumparna har en hög skrymdensitet i förhållande till

övrigt material och att den dessutom är oberoende av

ändringar i den totala skrymdensiteten.

Tryckhållfasthetsprovningar på stabiliserade prov inne-

hållande klumpar av ostabiliserat material gav experi-

mentella bevis för antagandet att hållfastheten hos

klumparna i relation till hållfastheten hos det finför-

delade materialet ökade allteftersom den totala skrym-

densiteten minskade. Brott kan därför först uppkomma i

den ena eller andra delen av blandningen, (klumpar

eller finfördelat material) beroende på om den totala

skrymdensiteten är hög eller låg. Enligt den uppställda

modellen kan hållfasthetsegenskaperna hos en grovt

pulveriSerad stabiliserad lera bäst förklaras genom

separat utvärdering av hållfastheten hos vardera kompo-

nenten utifrån dess densitet och innehåll av reagerat

stabiliseringsmedel. Brottmekanismen vid belastning kan

därigenom förklaras.
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262 Laboratorieundersökning på VTI

 

Utförande och resultat

 

Syftet med laboratorieundersökningen har varit att på

en lera påvisa eVentuella skillnader i stabiliserings-

effekten vid bättre eller sämre sönderdelning (pulveri-

sering) av leran vid kalkstabilisering. '1

För definition av graden av sönderdelning har valts att

ange övre kornstorleksgräns för materialet. l varje

blandning med ViSS kalkkvot har materialet bearbetats

genom samma blandningsförfarande så att allt material

passerat sikt med önskad storlek.

Prövningen har utförts på en lera uttagen vid Tolefors

cirka 15 km väster om Linköping. Leran är av typen fin-

lera med en lerhalt av 72%, (se bilaga 1). i

Lerans naturliga vattenkvot var 44 vikt-%.

Under provningens genomförande har leran förvarats för-

packad i tättslutande kärl fram till användningstid-

punkten. Vid påbörjande av respektive delprovning har

alltså lerans vattenkvot varit 44%. Förändringarna i

vattenkvot under provningens gång, på grund av kalk-

tillsats och möjligheten till fuktavdunstning vid bland-

'ning, har kontrollerats genom Vägning.

Ingen vattentillsättning har gjorts under provningen.

Den vid undersökningen använda kalksorten har varit

släckt kalk Ca(OH) från Cementas fabrik i Köping.
2

Sammanlagt har 112 provkrOppar tillverkats med olika

grader av sönderdelning (pulverisering) och med 4%

reSpektive 8% kalk. Provkropparna har instampats enligt

metod lätt laboratoriestampning (närmast motsvarande

AASHO T99). De cylinderformade provkropparna har däri-

genom fått diametern 10 cm och höjden 12,7 cm.

Lera och kalk har blandats i en s k bageriblandare av

fabrikat Hobart.

Blandningsarbetet har pågått precis så länge att allt
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material har passerat de på förhand utvalda siktarna

med maskvidden 5,6 mm, 20 mm och 64 mm.

På detta sätt har kalkinblandad lera av 3 olika sönder-

delningsgrader erhållits. 1 >

För att få ytterligare information om aggregatstorlekså

fördelningen i det fuktiga materialet utöver maximal

aggregatstorlek har material uttagits från varje grad'

av sönderdelning och siktats på ytterligare siktar.

Siktning har dock endast kunnat ske på ett fåtal rela-

tivt grova siktar, emedan den fuktiga kalkinblandade

leran naturligt nog fastnar i siktar med liten maskvidd.

Den finaste använda sikten har varit 2 mm.

Resultaten av bestämningarna framgår av figurerna 1-3

nedan.

Aggregatstorleksdiagrammen i figur 1 och 2 visar att

tillsats av 8% kalk har gett en finkornigare sammansätt-

ning av materialet än 4% kalktillsats och antyder däri-

genom att den högre kalkhalten underlättat pulverise-

ringen av jordmaterialet. När pulveriseringen drivits

.ännu längre eller till dess att allt material passerat

"5,6 mm sikt har materialen fått ungefär samma mängd

passerande 2 mm sikt.

Resultatet antyder att en ökad kalkmängd kan förbättra

sönderdelningen vid ett visst blandningsarbete men att

intensivt blandningsarbete eventuellt kan minska inver-

kan av hög kalkmängd.

Ett noggrannare studium av olika faktorers inverkan på

'sönderdelningen planeras att utföras under det närmaste

året avaTI.

Av de kalkstabiliserade material med maximala aggregat-

storlekar 64 mm, 20 mm och 5,6 mm (enligt figur 1-3)

och med 4% respektive 8% kalk har prkaroppar tillver-

kats genOm instampning. De har provtryckts efter respek-

«tive 7, 28 och 90 dygns lagring. Hälften av provkrOppar-

na har även använts för vattenupptagningsförsök före

provtryckningen;
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De har under de sista två dygnen av lagringstiden för-

Varats i vatten varav 1 dygn i cirka 2 cm vattenbad och'

därefter 1 dygn heltvattendränkta. Vattenupptagningen

har bestämts genom Vägning. "

Tryckhållfastheten hos provkropparna redovisas i tabell

i bilaga 2 och i figurerna 4-7 nedan. I figur 4 och 5

visas tryckhållfastheten hos provkrOppar som förvarats

omslutna av plast under hela lagringstiden för att för-

hindra uttorkning; Figur 6-7 visar tryckhållfasthetenv.

hos provkroppar som vattenlagrats sista 2 dygnen (enligt

beskriVningen ovan) före provtryckning.Varje punkt an-

ger medelvärde för tryckhållfastheten på 3 provkrOppar.

Av figur 4-7 framgår att vid respektive provningstid-

punkt har i de flesta fall högre grad av sönderdelning

gett högre tryckhållfasthet.

Av figurerna framgår också att den största hållfasthets-

 

tillväxten med tiden ägt rum i prov av material med max

5,6_mml Figur 5 och 6 visar också att trots lägre 7-

dygns-hållfasthet har provkropparna av material max

5,6 mm ökat snabbare i hållfasthet än prov av material

max 20 mm.

Figur 4 visar att prov av material max 64 mm och 4% kalk

vid 90 dygns lagring minskat skillnaden i hållfasthet

till prov av material max 20 mm och 5,6 mm. Detta an-

tyder att hållfasthetsskillnaden i vissa fall kan minska

med tiden mellan provkrOppar av material med sämre och

bättre sönderdelningsgrad. Att denna relativa hållfast-

hetsökning som då bör vara lokaliserad till de grövre

materialaggregaten kan vara av bräcklig art antyds av

figur 6 där vattenlagrade provkroppar ur samma sats

gett en betydligt lägre hållfasthetsökning.
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MAX KORNSTORLEK FÖRE INSTAMPNING

Tryckhållfastheten hos Figur 7. Tryckhållfastheten hos
proVkroppar som vatten- provkr0ppar som vatten-
lagrats sista 2 dygnen lagrats sista 2 dygnen
före provtryckningen. före provtryckningen.
% kalk. 8% kalk.

Ett annat sätt att visa sönderdelningens inverkan på

utryckhållfastheten är att uttrycka hållfastheten hos

prövkr0ppar av material med den bättre sönderdelnings-

graden (max 5,6 mm) i % av hållfastheten hos provkroppar

av det minst sönderdelade materialet (max 64 mm). Detta

, VTI MEDDELANDE 132



24

har redovisats i figur 8-11. Av dessa framgår exempel-

vis att vid 4% kalk har för både luftlagrade och vatten-

lagrade provkrOppar hållfastheterna varit 40-110% högre

hos provkroppar av material med max 5,6 mm kornstorlek

än av material med max 64 mm kornstorlek. Vid 8% kalk

har som visas av figur 10-11 motsvarande relativa håll-

fasthetsskillnad inte varit lika stor.

Det framgår också av figur 10-11 att vid 8% kalk den

väsentligaste hållfasthetshöjningen erhållits vid sänk-

ningen av-max aggregatstorleken från 64 mm till 20 mm;'

Vid 4% kalk däremot är hållfasthetshöjningen markant.

även Vid den ytterligare sänkningen av max aggregat-

'storlek från 20 mm till 5,6 mm._

Dett antyder därmed också att sönderdelningen har större

betydelse vid låga kalkhalter än vid höga, i varje fall

på den provade lertypen.

Som framgått har också hälften av provkropparna under-

sökts beträffande vattenupptagningen vid lagring i

vatten under 2 dygn. ProvkrOpparna har förvarats 1 dygn

stående i 20 mm vattenbad och 1 dygn helt vattendränkta.

Vattenupptagningen har bestämts genom Vägning.

Resultaten framgår av tabell 1 nedan.

   

 

Tabell 1. Vattenupptagning hos provkroppar som lagrats
i 20 mm vattenbad 1 dygn + 1 dygn vattendränkta.
Medelvärde för serier om 3 provkroppar.

Kalk- Max. Vattenupptagning efter -
halt korn- 1 dygn i 10 mm vatten- + 1 dygn helt i vatten

stor- bad
lek Provkropparnas ålder ProvkrOpparnas ålder

7 d 28 d 90 d 7 d 28 d 90 d
mm vikt-% vikt-% vikt-% vikt-% vikt-% vikt-%

i i:

5,6 1,0*) 0,8 - ) 1,8*) 2,0 1,2
4% 20 - 0,1 0,4 - 1,0 0,9

64 0,3 0,1 1,3 0,7 0,5
*

5,6 ,2*) 0,2 ' - *i 0,4 0,7 0,4*)
8% 20 - 0,1 - 0,3 0,3 -

64 0,6 0,2 0,4 1,8 0,8 1,5

    

  

 

 

*)Värden saknas på grund av att lägre vikter uppmätts efter
vattenlagring genom att material lossnat från provkropparna
vid vattenlagringen.
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64 mm som satts till 100%. Luft-
lagrade prov. % kalk.
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Figur 10. Relativ tryckhållfast-
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8% kalk.

VTI MEDDELANDE 132

   

      

7d

 

28d

Figur 9. Relativ tryckhållfast-
het. Prov vattenlagrade sista
2 dygn före provtryckning.
4%

 

kalk.

  

   
    
    
  

3.2

7' I
0

6
6

39
"

 

  
   
    
   

      

V ?0
.

  

03
3;

  32
'

'3
2

   

   

  

7d

Figur 11.
het.

 

Relativ tryckhållfast-
Prov vattenlagrade sista

2 dygnen före provtryckning.
8% kalk.



26

Tabell 1 visar att vattenupptagningen har varit obetyd-

lig och maximalt uppgått till 2 vikt-% räknat på prov-
kropparnas torra vikt, vilket motSvarar cirka 25 g._I

de flesta fall har den varit mindre än 1 viktá%.

För provkropparna med 4% kalk antyds en tendens till

högre vattenupptagning hos sådana av material med mind-

re max kornstorlek medan en motsatt tendens har gjort

sig gällande för provkrOppar med 8% kalk.

Några säkra generella slutsatser om inverkan på vatten-

upptagningen vid olika max aggregatstorlek i det kalk-

stabiliserade materialet före packning kan dock knappast

dras med utgångspunkt från de ovan angivna resultaten.

Därtill är materialet för litet och skillnaderna för
0

sma .

.3; SAMMANFATTANDE DISKUSSION

I föreliggande rapport refereras resultaten från fyra,

utländska undersökningar som belyser sönderdelningens

betydelse vid kalkstabilisering. Syftet med de olika

-undersökningarna har emellertid varit något olika

vilket återverkat på tolkningen av resultaten exempel-

vis på så sätt att kalkmigrationens betydelse värderats

olika i de två undersökningar som behandlat denna fråga.

Syftet med de olika undersökningarna, som de tolkats

här, har varit följande.

Grossmans E1] undersökning har avsett att visa hur

tryckhållfastheten hos olika delar av ett kalkstabili-

serat material varierar. Han har därför bestämt trka-

hållfastheten hos provkroppar framställda av material

från olika aggregatfraktioner av det kalkstabiliserade

materialet. ,

Avsikten är tydligen.den att visa att halten grövre-ma-

terialaggregat, som enligt resultaten ger en lägre

 

tryokhållfasthet, bör minimeras.
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Davidson, Demirel och Handy [2] har enligt rapporten

förutom grundsyftet att studera pulveriseringSgradens

effekt vid kalkstabilisering också haft ett annat

speciellt mål. Detta har varit att utvärdera effekten

av, och effektiviteten hos, kalkmigrationen in i osta-

biliserade jordklumpar (lumps) i det kalkstabiliSerade

materialet. Författarna har häri sett en eventuell möj-

lighet att mildra kraven på pulverisering av det kalk-

stabiliserade materialet.

Moriarty [3] har syftat till att med praktiska försök

verifiera riktigheten hos en av honom uppställd hypotes

'iom förutsättningar för stabiliserad jords egenskaper.

Enligt den uppställda hypotesen anses en kalk- eller

cementstabiliserad lerjord bestå av två komponenter,

nämligen de största jordmaterialklumparna, kallade

'"lumps , och det återstående materialet benämnt

"matrix", vilket inkluderar de finaste lerpartiklarna,

de mindre materialaggregaten inklusive allt hålrum utaná

för de största materialaggregaten. Hållfastheten hos

vardera komponenten utvecklas separat och blir till

övervägande del styrd av två parametrar) densiteten och

innehåll av stabiliseringsmedel i vardera komponenten.

VTI:s här redovisade laboratorieundersökning slutligen

har syftat till att påvisa hur hållfastheten påverkaS'

av sönderdelningsgraden före packning hos en kalkstabi-

liserad lera som genom olika intensitet hos kalkinbland-

ningsarbetet givits tre olika sönderdelningsgrader inom

ett resultatområde som vid ett provvägsarbete visat sig

möjligt att uppnå.

De olika målsättningarna för respektive undersökningar

'har medfört att uppläggningen av försöken också varit

iolika. Några av de väsentligaste skillnaderna påpekas

nedan.
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Material:

E13 Grossman: Materialtypen framgår ej av den tillgäng-

[2]

[3]

VleLera med halt ler <0,002 mm =

' Stabiliseringsmedel:

liga redovisningen som ingår i en större rapport om

jordstabiliSeringgl.

Davidson, Demirel och Handy: Plastisk lössjord

(Plastic loess) med halt ler <0,002 mm'= 35%.

*20,2 (L.L. = 41,2%. P.Plasticitetsindex, PI = L. =

= 21,0%).

Stabiliseringsmedel: Kalkhydrat.

Moriarty: Lera med halt ler <0,002 mm = 40%.

PI = 45% (L.L. = 66%. P.L. = 21%).

Stabiliseringsmedel: Kalkhydrat respektive cement.'

70%.*

Kalkhydrat.

'Sönderdelningsgrad (pulveriseringsgrad):

 

[1]

[2]

[3] Moriarty:

GrosSman: Tre materialfraktioner från ett kalksta-

biliserat jordmaterial (lera?), 0-20mm respektive

2-5 mm och 5-8 mm.

Davidson, Demirel och Handy: Två materialfraktioner,

4,76 mme25,4 mm ("lumps") med naturlig vattenkvot

(16%) respektive fraktion <4,76 mm av lufttorkat,

krossat material. "Lumps", materialfraktion 4,76-

25,4 mm tillsattes i olika proportioner till den

andra fraktionen. Fem olika blandningar provades;

100% passerande 4,76 mm

80% i- " - - " -

60% - " - - " -

40% - " - - " -

20% A- " - - " -

Två grader av sönderdelning.

100%

100% - " -

passerande 9,53 mm (3/8 inch).

2,4' mm (B.S.7)

Grad 1

_H_ 2

VTT MEDDELANDE 132
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VTI: Tre grader av sönderdelning.

Grad 1 = 100% passerande 64 mm sikt

_H_ 2 = 100% - - V-- 20 mm sikt

_n_' 3 = 100% i - " - 5,6 mm sikt _

LagringStid före tryckhållfasthetsprovning.

 

[1]: 30 dygn

[2]: 7-270 dygn

[3]: 1-8 veckor (7-56 dygn)

VTI: 7-90 dygn

I de tre utländska undersökningarna har man som fram-

gått valt att undersöka materialblandningar med rela-

tivt små aggregatstorlekar, 8 mm, 25,4 mm och 9,5 mm i

respektive undersökning. Orsaken är troligen provnings-

teknisk genom att ju större jordaggregat som ingår i

materialet, ju större provkrOppar behöver framställas

för att rymma representativa materialblandningar; Man

*har också valt att prova material med lerhalter under

40%, [2] och [3], vilka möjligen kan vara så pass lätt-

pulveriserade att de valda materialsammansättningarna

är representativa för de pulveriseringsgrader som före-

kommer vid stabiliseringsarbeten.

Erfarenheter från Vles provvägar visar emellertid att

de svenska leror som normalt är aktuella för kalkstabi-

lisering erbjuder svårigheter att pulverisera till

dessa sönderdelningsgrader med tillgängliga maskiner

'och teknik. För att belysa denna fråga gjordes av VTI i

samband med ett kalkstabiliseringsarbete en undersök-

ning av kornsammansättningen i några punkter hos det

färdigblandade jordmaterialet före packning. Prov ut-

togs från skiktet 0-20 cm under ytan och siktades direkt

på sikt 64 mm, 20 mm, 8 mm och 5,6 mm. Vid valet av

punkter gjordes en subjektiv bedömning av blandnings-

resultatet på så vis att en yta valdes ut där sönderdel-

ningen föreföll vara mycket god, en yta där den före-
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föll vara mindre god 0 s v. Resultatet av undersök-

ningen framgår av tabell 2.

Tabell 2. Undersökning genom siktningsanalys av det
färdigblandade jordmaterialets sönderdelning.
En subjektiv bedömning av sönderdelnings-
graden har angivits för respektive provtag-
ningspunkt grundad på okulär besiktning av
arbetSytan vid provtagningspunkten. (Ur VTI
Meddelande Nr 42).

   

Provtag- 'Viktdelar i Z'av fuktigt mate- Subjektiv bedömning
nings- -rial passerande på resp sikt av finfördelningen i

punkt ' provtagningspunkten
' i relation till övrig

arbetsytax

_ 64 mm 20 mm 8 mm 5,6 mm

0/570 H 3,5 100 99,8 83,3 71,1 Exempel på en av de
bästa delytorna. Väl
sönderdelat och blan-

dat,

0/690 H 10 _ 100 97,9 82,2 72,0 Exempel på en av de
7 bästa delytorna.

0/820 H 12 100 ' 92,8 74,3 62,6 Materialet bedömdes
* I vara ganska väl sönder-

.delat, dock inte helt

tillfredsställande

0/740 H 4 100 90,7 _ 69,5 55,2 *Ej helt tillfreds-
ställande sönderdelat

0/740 H 12 100 87,1 61,2 51,2 Ej helt tillfreds-
ställande sönderdelat

0/600 H 13 . 98,2 80,3 58,4 49,2 Otillfredsställande
sönderdelat

     

  

I entreprenadhandlingarna för refererade arbete var an-

givet: "Jordaggregatens storlek bör ej överstiga stor*

leken 6 mm när blandningen är färdig".

Av tabell 2 framgår att inom de delytor där sönderdel-

ningen varit effektivast var övre kornstorleksgränsen

cirka 20 mm, i stället för 6 mm. DesSa delytor bedömdes

vid okulär besiktning vara godtagbara och exempel på

väl utförd sönderdelning.
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Undersökningen visar att det i produktionen kan vara

' svårt att uppfylla de högt ställda krav, som enligt

ovan ställs beträffande sönderdelning.

Vid planläggningen av VTI:s försök eftersträvades där-

för provning av materialblandningar med sådana korn-

storlekssammansättningar som erfarenhetsmässigt kan

vara aktuella i fält.

Trots att syftet med de här presenterade undersökning*

arna varit olika så visar resultaten från samtliga att

 

sönderdelningsgraden hos ett stabiliserat material

-väsentligt inverkar på hållfastheten hos det packade

 

materialet.

Resultaten-visar att en ökad sönderdelning ger en ökad

hållfasthet och motsatt att en bristfällig sönderdel-

ning ger låg hållfasthet. I

I [2] hävdas visserligen att effekten av ökad sönderdel-

ning är temporär och att hållfasthetsskillnaden mellan

bättre och sämre sönderdelat material minskar med tiden

på grund av kalkens diffusion men effekten var dock

tydlig fortfarande efter 190 dygns lagring även vid

denna undersökning.

Enligt [3] är effekten av kalkens diffusion försumbar

åtminstone under den vid denna undersökning provade

tidsperioden, 8 veckor, och det konstateras också att

skillnaderna i hållfasthet mellan grOVpulveriserade och

finpulveriserade blandningar inte nödvändigtvis behöver

minska med tiden. (I själva verket framträder inte alls

någon tydlig minskning på de resultatdiagram som ingår

i rapporten). Resultaten visar för övrigt en tydligt

högre tryckhållfasthet för prov som tillverkats av det

finpulveriserade materialet än för motsvarande prov av

det grövre materialet.

Moriarty E3] påvisar också packningens betydelse för

att maximal hållfasthet i det stabiliserade lagret

VTI MEDDELANDE 132



32

skall uppnås. Vid hög packningsgrad blir den svagaste

länken de stora materialklumparna (lumps) hos vilka

brott uppstår först vid belastning. Vid låg packnings-

grad hos materialet kan däremot "matrixen" utgöra den

svagare länken i hållfasthetshänseende.

Moriarty anser också att den huvudsakliga hållfasthets-

tillväxten sker i."matrixen" på grund av deSs större

innehåll av produkter av puzzolana-reaktioner och att

hållfasthetstillväxten sker-genom fortsatt hårdnande av

dessa.

För.att man praktiskt skall kunna omsätta de erhållna

resultaten om sönderdelningens betydelse bör sådana

krav uppställas för sönderdelningen vid kalkstabilise-

ring att de verkligen kan uppfyllas och inte är Så

stränga att kontrollanten inte anser det rimligt och

möjligt att hävda dessa. Sönderdelningen bör också lätt

kunna kontrolleras. " i

En gräns som av tabell 2 att döma, är möjlig att uppnå

är att minst 95 vikt-% (fuktig materialvikt) skall

passera 20 mm sikt och allt material skall passera 64 mm

sikt. Det är dock troligt att man i en del fall kan få

svårigheter att uppfylla även desSa krav och att då

tilltron till realismen i kraven minskar, vilket är

allvarligare än om inte sönderdelningen på enStaka-

arbetsplatser blir den absolut bästa som är möjlig att

uppnå. Lägst 90% passerande 20 mm sikt bör därför vara

en bättre gräns som bör ha utsikter att kunna hävdas på

alla arbetsplatser. Det innebär ju då rimligtvis att

stora delytor får bättre pulveriserat material än vad

som motsvarar gränsvärdet. Fortfarande får då inga jord-

aggregat vara större än 64 mm. Detta hindrar givetvis

inte att man med förbättrad teknik och bättre arbets-

maskiner kan underlätta sönderdelningen och att kraven

eventuellt senare kan höjas. De föreslagna kraven
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(aggregatmax :.64 mm och 90% <20 mm) bedöms även de

'vara ett starkt incitament till förbättrad teknik och

förbättrade maskiner för att öka arbetsresultatets

tekniska Värde.
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5. FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR

Bilaga 1. Kornstorleksfördelning (undersökt genom sedi-

mentationsanalys) för lera som användes vid

VTI:s laboratorieundersökning.

Bilaga 2. Tabell över vattenkvot, skrymdensitet, Vatten-

gupptagning och tryckhållfasthet hos instampa-

de provkroppar av kalkstabiliserad lera med

max kornstorlek resp 5,6 mm, 20 mm och 64 mm.

VTI:s laboratorieundersökning.

VTI MEDDELANDE 132



S
T
E
N

G
R
U
S

S
A
N
D

M
O

M
J
Ä
L
A

L
E
R

 

:mugg 1

            

1111111111111111 1111111111 11111111111111111 111111111111111111

'1
O_
so __ _-

1_ _-1_-

T __

11111111111111111111111111111111111 11111111 111111111111111111111111111111111111

p _[
- -1

0....- -...... .._ .... _ ._..1"" N ._ '1 1 *"'1"""1 " 1""- 1"T""'""'I""""'1"""1"2_-
111111111111111111111111111111111111111111111 111111111'111111111111111111111111111 1"

V' :
D
L P'

1 m __ _1:_
>
0 1..
s.. _.
U 1111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111

---1. 0 1-

% 11111111111I=11111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111

s. 1 __
U7
E F-

LL.

_____N 111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111
. 1 T 1 I 1 I 1 T 1

'o I
C _

U ._
m _
å 111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111
s. ' ..

<.---- out-1h'- _--o- -I-.b-n- .....-_ __h-b -- -1-1_ _uu-1.- _--- _a_ p-

.0 111111111 111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111
C

0 C10
,C _
U
_

0)
2 1111-111I11111111111111111111111111 111111111 111111111 111111111111111111111111111

N.. - ___.. ..-_.- ...1.. -..1- __ ._ ____ _._ __. _ _
1' o '1 -1 '1 1 _1 "1 '1"_ _| '- _1_- 1_

g 11111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111'11111111111-

> A 1-
2 1-

 

4-- -4-v _i__b ....L_.. 1...-ad_.. -ut-- .nu-_1--

111111111111111111"

r--i--

     

--.1-..

j-I-_--

_-1_-

\

 

--.1-..

F.--_._

--.1..-

   

--.1-.._.._|__

p--a-_u---u--p

b---1-_

b----

b-1--

  

--.1-..

bild-__-

P-1--

1
I
[
T
I

T
T

I
I
I
I
I
I
I
T
I
I
I
l

I
I

0,
00

5

1
I

I
I
T
T
I
I
I
T
I
T
I
I

  

§88 OO
NSD

O
Q'

o
10
cc
N-

1uaooqdp|1A 'pbugt-.uf apuoaassod

VTI MEDDELANDE' 1.32

0

-8
11

.3
16

20
'5

0
6
4

32
_5,_

11
1,

0
0,

5
0,

25
0,

12
5

0,
07

4
0,

02
0,

01
0,

00
2

0
,
0
0
1

K
o
r
n
s
f
o
r
l
e
k
,
m
m

601:: 21.61 umus vas '0 5 m maa-69199131401w4m1 somawumsvu L1100 -69/1 91101015

T
o
l
e
f
o
r
s

VT
I

6
2
4
6
5

Le
ra

a
n
v
ä
n
d

vi
d

VT
I:

s
la

bo
ra

to
ri

ep
ro

vn
in

g



Bilaga 2

Tabell över vattenkvot, skrymdensitet, vattenupptagning
och tryckhållfasthet hos instampade provkr0ppar av kalk-
stabiliserad lera med max kornstorlek resp 5,6 mm, 20 mm
oçh 64 mm. Medelvärden för serier om 3 provkr0ppar.

   

       
 

 

  

Kalk- Max. Vatten- Skrymdensitet Ålder Vattenupp- Tryckhållfasthet

halt korn_ kYOt. "Fuktigt" Torr Vld tagnlng . ' Luftlag- Prov-
stor- v1d 1D- d prov- efter lagrlng
lek Stamp_ prov skrym tryck_ . rade kroppar

ning - densl- ning 1 dygn +1 dygn. prov- vatten-

tet 1 20 helt 1 kroppar lagrade

(be- mm vatten 2 dygn

' .räkn) vatten '
,vikt-Z mm A Vikt-Z g/dm g/dm3 dygn vikt-Z vikt-Z MPa MPa

4% 5,6 38- 1,74 1,25 7. _ - 0,47

38' 1,70 1,24 7 1,0 1,8 0,33

38 1,74 1,26 28 0,71

38 1,71 1,24 ,28 0,8 2,0' 0,49

38 1,75' -1,27 90 - 0,76

,38 1,76 . 1,27 90 - 1,2 0,67

20 39 1,75 1,26 7 '0,42

39 1,73 1,25 7 - - 4 0,35

,40 1,73 1,23 28 0,49

40 1,73 1,24 28 0,1 1,0 0,43

42 1,74 1,22 -90 0,54

'37 1,75 1,23 90 0,4 0,9 0,49

64 39 1,77 1,27 7 0,30

4 39 1,74 1,25 7 0,5 1,3 0,24

41 1,74 1,24 28 0,33

41 1,74 1,23 28 0,3 0,7 0,27

41 1,73 1,23 90 0,50

41 1,76 1,25 90 0,1 0,5 0,32

8% 5,6 37 1,72 1,25 7 ' 0,46

'37 1,73 1,27 7 0,2 0,4 0,43

42 1,73 1,22 28 0,77

42 1,74 ,1,22 28 0,2 0,7 0,67

40 1,68 1,20 90 1,28

40 1,73 1,2 90 - 0,4 1,17

20 38 1,73 1,26 7 0,52

38 1,72 1,25 7 - 0,3 0,43

38 1,73 1,25 28 0,72

38 1,73 1,26 28 0,1 0,3 0,62

38 1,71 1,24 90 1,20 4

38 1,72 1,25 90 - - 1,12

64 38 1,75 '1,27 7 0,37

38 1,71 1,24 7 0,6 1,8 0,29

38 1,74 1,27 28 0,59

-38 1,74 1,26 28 0,2 0,8 ' ' 0,55

39 1,75 1,26 90 0,82

39 1,74 1,25 90 0,4 1,5 0,81
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