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Provsträckor med cementstabilisering på
väg 331 vid Östergraninge 1973.

Slutrapport

av Einar Lindh
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
Fack

581 01 LINKÖPING

REFERAT

Meddelandet innehåller slutrapportering av resultat

från provsträckor med cementstabilisering i Öster-

graninge, Y län, utförda 1973.

Cementstabiliseringen avser förstärkning med markbland-

ningsmetoden av vägens ytskikti äldre grusväg.

Syftet med provsträckorna har varit att undersöka möj-

ligheterna att utföra cementstabilisering på en väg med

mycket tjälfarlig undergrund och Vilka resultat på kort

och lång sikt denna förstärkning ger. Ett par korta

(10 m) referenssträckor utan cementtillsats, men i öv-

rigt med samma behandling som de cementstabiliserade

sträckorna, har också utförts.

Resultaten visar, att bärigheten på vägytan ökade betyd-

ligt genom cementstabiliseringen hösten 1973 men att

den från och med 1974 successivt försämrats och att me-

delvärdet för uppmätta bärighetsvärden (E-moduler) på

vägytan sommaren 1978 åter var på samma nivå som på

grusvägen före cementstabiliseringen.

Huvudorsaken till den relativt snabba försämringen ix

bärighet antas bero på omfattande sprickbildningar i

det cementstabiliserade lagret, förorsakade såväl av

tjälrörelser som av trafikbelastningarna samt en försäm-

ring av hållfastheten i lagret och därvid främst i dess

övre skikt, genom sönderfrysning.

Stora ojämna tjällyftningar har orsakat längsgående
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sprickor i det cementstabiliserade lagret. En annan or-

sak till sprickbildningar har varit att på vissa vägav-

snitt flytningsbenäget jordmaterial i Vägens innerslän-

ter vid tjällossning flutit ut mot dikesmitt och däri-

genom undergrävt vägens bärförmåga i kanten. Även ska-

dor i vägens centrala delar förekommer på vägavsnitt

med speciellt tjälfarligt undergrundsmaterial.

Erfarenheterna från provsträckorna i östergraninge vi-

sar att på en äldre väg med mycket tjälfarlig under-

grund i ett område med strängt vinterklimat förstärk-

 

ning genom cementstabilisering av vägens ytskikt till

15-20 cm djup med markblandningsmetoden inte räcker för

att förhindra skador i Vägytan.

På Östergraningevägen kan dock.även speciella orsaker,

exempelvis utförandetidpunkten på hösten, ha bidragit

till den relativt snabba bärighetsförsämringen genom

att cementstabiliseringslagret inte hunnit få den håll-

fasthet, som erfordras för att klara den första frys-

perioden utan skador.

VTI MEDDELANDE 158



III

Provsträckor medcementstabilisering på
väg 331 vid östergraninge 1973.

Slutrapport

av Einar Lindh
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
Fack

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

År 1973 gjordes av VFY prov med cementstabilisering av

ytskiktet i två äldre grusvägar, väg 862 Hammar-Lo samt

väg 331 delen genom Östergraninge.

På Vägverkets (CF/TUb) uppdrag har VTI deltagit i pla-

nering och utförande av de två proven. Hammar-Lo-prov-

vägen har slutrapporterats i VTI Meddelande nr 153 me-

dan i detta meddelande resultaten från provsträckorna

vid Östergraninge slutredovisas. En första redogörelse

i form av byggnadsrapport och resultat från första

årens mätningar på östergraningevägen har sammanställts

i VTI:s internrapport nr 225, 1975.

Avsikten med de två proven, Hammar-Lo och Östergraninge,

har varit något olika. I båda fallen har avsikten i

första hand varit att prova förstärkningseffekten vid

cementstabilisering av äldre grusvägars ytskikt inom

områden med stränga klimatförhållanden. På Hammar-Lo-

provvägen provades dessutom tre olika metoder för att

minska frekvensen synliga tvärsprickor i vägytan fram-

kallade av det stabiliserade lagret, medan provsträckor-

na i östergraninge har utförts i form av en produktions-

provning, såsom ett slags övergång till normal använd-

ning och tillämpning av denna förstärkningsmetod.

I Östergraninge har också använts två av de i Hammar-Lo

provade metoderna, avsedda att minska frekvensen syn-

liga tvärsprickor, nämligen låg vattenmättnadsgrad vid
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utförandet och förankringsmetOden. Metoderna har när-

mare beskrivits i VTI:s internrapport nr 216, 1975.

På Östergraningevägen utgörs slitlagret på cementstabi-

liseringen av oljegrus (OG).

Väg 331, delen genom Östergraninge, utgjordes före

cementstabiliseringen av grusväg som enligt uppgifter

av vägförvaltningen och ortsbefolkningen var svårfram-

komlig under tjällossningsperioderna på grund av tjäl-

skador och därför i hög grad var i behov av förstärk-

ning.

Tjälskadorna visade att vägen vilade på mycket tjälfar-

ligt material, vilket också framgår av den utförda mark-

undersökningen och att de hydrologiska förhållandena är

ogynnsamma ur tjälfarlighetssynpunkt. Senare utförda

avvägningar på vägytan har också visat att vägen på

vintrarna är utsatt för stora ojämna tjällyftningar.

Förutom provsträckorna med cementstabilisering har i

östergraninge för jämförelse utförts två 10 m långa

provsträckor, där vägmaterialet omblandats med stabili-

seringsfräs på samma sätt som på övriga provsträckor,

men utan cementtillsats. Vägmaterialet har alltså homo-

geniserats till samma djup som intilliggande cementsta-

bilisering och dessa två avsnitt har därför benämnts

homogeniseringssträckor. En viss uppfattning om cement-

bindningens effekt kan fås genom jämförelser. Homogeni-

seringssträckornas beläggning (OG) blev redan vid den

första tjällossningen 1974 helt krackelerade och sträc-

korna visade mycket lägre bärighet än intilliggande

cementstabiliserade sträckor.

Förstärkningseffekten på Östergraningevägen på grund av

cementstabiliseringen var till en början hög. Bärig-

heten på vägytan uppmätt med fallvikt och beräknad som

medelvärden för E-moduler i 39 mätpunkter var på grus-

vägen före stabiliseringen 262 MPa (1973-09-12), på

cementstabiliseringsytan ca 340 MPa (1973-10-02) och på
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beläggningsytan av oljegrus ca 372 MPa (1973-10-12).

Följande vår i tjällossningen var medelbärigheten upp-

mätt på samma sätt lägst 226 MPa (1974-05-08).

Under de följande åren har emellertid en fortgående för-

sämring av bärigheten skett, så att medelvärdet för E-

modulerna på vägytan i augusti 1978 var av samma stor-

leksordning som på grusvägen i augusti 1973.

En närmare granskning har visat att i nära hälften av

belastningspunkterna E-modulerna på vägytan var lägre

än på grusvägen fem år tidigare vid motsvarande årstid.

Förklaringen kan vara, dels att oljegrusslitlagret har

lägre E-modul under sommaren än grusslitlagret, dels

förmodligen också att en genomsnittligt högre vatten-

kvot förelegat i undergrund och överbyggnad på grund av

sämre möjligheter till avdunstning genom oljegrusslit-

lagret under sommaren av det i samband med urtjälningen

bildade vattenöverskottet.

Den del av bärighetsnedsättningen, som beror på nedsätt-

ning av den inre sammanhållningen i det cementstabili-

serade lagret bedöms främst förorsakad av omfattande

vertikala sprickbildningar i lagret på grund av de

ojämna tjällyftningarna och trafikbelastningarna. Men

en Speciell undersökning i juli 1978, fem år efter.ut-

förandet, visar också att hållfastheten i det cementsta-

biliserade lagret försämrats och då främst i lagrets

övre del. Horisontella sprickor och skiktningar antyder

att cementstabiliseringen kan ha skadats genom sönder-

frysning.

Skador, som behövt repareras, har också uppstått på

vägen, dels på vintern i form av enstaka, korta markera-

de svackor, som varit så besvärande för trafiken, att

grus behövt fyllas på vägytan, dels på våren i form av

sättningar i vägbanan och kraftiga längsgående sprickor

företrädesvis i vägkant. Sprickorna har i något fall
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varit så breda att grus och oljegrus fyllts i.

Orsaken till sprickorna är främst de stora tjällyft-

ningarna i vägsektionens mittparti medan lyftningarna

varit mindre mot de snötäckta vägkanterna. Kraftiga

längsgående sprickor har ibland vid tjällossningen för-

orsakats av utflytning av starkt vattenhaltig jord i

vägens innerslänter ut mot dikesmitt.

De vid Östergraningevägen uppmätta lufttemperaturerna

visar att vinterköldmängden där kan variera avsevärt.

Den var exempelvis vintern 1973-74 = 743 graddagar mot

nästföljande vinters endast 411 graddagar. Motsvarande

maximala tjäldjup var ca 185 cm respektive ca 130 cm.

Att döma av bärighetsmätningarnas resultat gav dock den

senare vintern en större nedgång i bärigheten. Detta

kan tolkas så att tjälnedträngningen gått långsammare

det senare året och att tjälgränsen under längre tid

legat nära vägytan, med större vattenanrikning som

följd.

Tjällyftningarna undersöktes i mars 1974 och var då av

storleksordningen 3-27 cm med stora lokala variationer.

Frekvensen synliga tvärsprickor i vägytan härrörande

från det stabiliserade lagret har varit mycket låg och

de har varit helt betydelselösa ur trafikant- och väg-

underhållssynpunkt. Orsaken till den låga sprickfrekven-

sen bedöms delvis vara oljegrusets självläkningsförmåga.

I vilken mån de vid utförandet använda metoderna för

minskning av sprickfrekvensen har bidragit kan inte sär-

skiljas, men de kan möjligen vara en bidragande orsak.

Mot bakgrund av resultaten från Hammar-Lo-provvägen är

dock detta mindre troligt.

Trafikmängden på vägen har varit låg (ÅDT = 340 axelpar

1975), men andelen bussar och lastbilar är förhållande-

vis hög vilket framgått av trafikundersökningar, som

utförts av VFY vid två tillfällen.
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1. BESKRIVNING AV PROVSTRÄCKORNA

1.1 Inledning

 

VFY utförde under hösten 1973 på ett avsnitt av väg 331

förstärkning av den befintliga grusvägen samt belägg-

ning med slitlager av oljegrus. På en sträcka av ca 4

km utfördes förstärkningen genom cementstabilisering av

vägens ytskikt enligt markblandningsmetoden.

På uppdrag av vägverket (CF/TUb) medverkade väg- och

trafikinstitutet (VTI) vid utförandet genom planerings-

arbete, provtagningar, mätningar och observationer.

Redovisning av dessa delar har gjorts i VTI internrap-

port nr 225. Där har också redogjorts för resultat av

bärighetsmätningar och tjälobservationer de första åren

efter cementstabiliseringen.

Avsikten med provsträckorna har varit att prova möjlig-

heterna att utföra cementstabiljsering på en väg med

mycket tjälfarlig undergrund samt att under längre tid

genom mätningar och observationer följa upp resultatet.

För att lättare kunna bedöma effekten av cementbind-

ningen har också ett par, 10 m långa, s k homogenise-

ringssträckor utförts utan cementtillsats men i övrigt

med lina behandling som de övriga sträckorna genom

fräsning, packning och påförande av nytt slitlager av

oljegrus.

Två av de tre metoder som användes på provvägen Hammar"

Lo samma år (1973) för att motverka uppkomsten av tvär-

sprickor i beläggningen har också använts på Öster-

graningevägen. Dessa är a) låg vattenmättnadsgrad vid

det mementinblandade materialets packning och b) "för-

anirings wmstodenw De två metoderna har beskrivits i

a; 7:711" 6 i., .S .M Ja. ,3. .. i. m 1,. -. .Vi 1._ V V. 3. "i
U .1 .1. .. ;12 -2.42 LEK. I] I. (11.195.) i ill. .22". 0 ,

mr Mapawqrüwp 45m
\. = :12,50: :i: :g«-§,E,4. ....ni,



1.2 Läge

Provsträckorna som har en sammanlagd längd av 4 km är

belägna på väg 331 i Östergraninge ca 100 km N om Sunds-

vall. Läget framgår också av karta i bilaga 1.

1.3 Vägtzp

Länshuvudväg med vägbredden 6 m. Den var vid stabilise-

ringsarbetets påbörjande obelagd.

ÅDT 1975 = 340 axelpar.

1.4 Provsträckornas indelning

 

Schematisk längdprofil med provsträckornas indelning

har uppritats i bilaga 2.

Indelningen i provsträckor gjordes från början med av-

sikten att särskilja sträckor utförda med de två meto-

derna för motverkande av tvärsprickor. Avsikten var att

utföra varannan dagsproduktion med endera metoden.

Olika cementhalter har också bedömts erforderliga för

vardera metoden (vilket beskrivits i byggnadsrapporten)

och detta har också utgjort ett skäl för särskiljande

av dessa provsträckor.

De i inledningen omnämnda homogeniseringarna på korta

avsnitt har utgjort ett annat skäl för uppdelning av

dagsproduktionerna i särskilda provsträckor.

Under stabiliseringsarbetet medförde den rikliga före-

komsten av block i vägen på vissa avsnitt nödvändig-

heten att påföra nytt grusmaterial på vägytan och ce-

mentstabilisering av detta*tillsammans med vägens yt-

skikt, men då till mindre djup i den gamla vägbanan än

vad som annars hade erfordrats. Även dessa sträckor har

särskiljts.

De enligt ovan gjorda uppdelningarna har medfört ett

stort antal provsträckor, närmare bestämt 17 st.
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1.5 Vägens undergrund

 

Av markundersökningen framgår att undergrunden i de

flesta provtagningSpunkterna innehåller finmo och mjäla,

i några fall, sektion 1/000, 1/110 och 1/207, så nära

vägytan som ca 20 cm. Vägen har också tidigare varit

utsatt för skador under tjällossning enligt de uppgif-

ter, som lämnats av vägmästaren och ortsbefolkningen i

samband med markundersökningen. Finmo-mjäla förekommer

i skikt av varierande tjocklek från några få om till

mer än 1,5 m.

1.6 Vägöverbyggnad

 

Före förstärkningen bestod överbyggnaden av ett skikt

välgraderat grusvägbanematerial, krossgrus med ca 20%

finkornhalt (<0,074 mm). Enligt markundersökningen hade

överbyggnaden en tjocklek som varierade mellan 10 cm

(1/294) och ca 45 cm. I de undersökta sektionerna 1/110,

1/207, 1/294, 2/534, 2/721, 2/906, 3/672 förekom moigt-

mjäligt material inom det ytliga skikt, som kunde bee

röras av cementstabiliseringen, varför inblandning av

detta material kunde förutses. För övriga provtagnings-

punkter gällde att krossgruslagrets tjocklek var till-

räcklig för det nominella stabiliseringsdjupet eller

att materialet under krossgruset bestod av sandig-gru-

sig morän, som vad kornfördelningen beträffar icke kan

ha avvikit alltför mycket från krossgruset.

Block i vägens ytskikt uppmärksammades vid markunder-

sökningen bland annat mellan sektionerna 3/470-3/490,

där ca 25 block förekom i vägytan på vägens vänstra

körfält.

1.7 Förberedande arbeten på vägen

 

De förberedande arbetena omfattade rivning med band-

traktor samt sten- och blockrensning. I ett fall erford-

rades borrning och sprängning av större jordfast sten.
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Till förberedande arbeten kan också räknas den påföring

av grusig sand (0-8 mm) på vägytan, som'gjordes på väg-

avsnitt med bedömd speciellt hög halt block. De sträc-

kor, där den grusiga sanden påfördes, framgår av bilaga

2. Lagertjockleken var ca 10 cm.

2. UTFÖRDA PROVNINGAR

2.1 - Förprovningar

 

En detaljerade markundersökning utfördes före cement-

 

stabiliseringen av VTI.

Laboratorieprovningar för bestämning av lämpliga cement-

och vattenkvoter utfördes, dels av Gullhögens AB för de

 

provsträckor, på vilka förankringsmetoden skulle till-

lämpas, dels av VTI för övriga provsträckor. Resultaten

har redovisats i internrapport nr 225.

2.2 Provningar vid utförandet

 

Under cementstabiliseringsarbetet kontrollerades fort-

löpande humusgrad i basmaterialet 1 punkter med 0/0 100

m, utspridd cementmängd per m2, basmaterialets korn-

storleksfördelning, vattenkvot vid packning samt upp-

nådd packningsgrad. Dessutom tillverkades och provtryck-

tes provkroppar av det blandade materialet från vägen.

Temperatur och nederbörd under utförandet och månaden

närmast härefter registrerades också.

Resultaten av kontrOllprovningarna och väderlek framgår

av redovisning i internrapport nr 225.

3. PROPORTIONERING FÖR CEMENTSTABILISERINGEN

Cementsort

Samtliga provsträckor utfördes med standardportland-

cement.
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Cementkvot

För provsträckorna med låg vattenmättnadsgrad, som pro-

portionerades av VTI, bedömdes erforderlig cementkvot

vara 8,5 vikt-% vilket enligt laboratorieundersökningen

motsvarade en tryckhâllfasthet av ca 4,0 MPa vid 7 dygn

för relativt humusfritt material och ca 3,0 MPa för

starkt humusförorenat material (humusgrad 4). Därvid

förutsattes att kalciumklorid skulle inblandas med 0,5%

före cementspridning på sträckorna med hög humusgrad.

För provsträckorna med förankring, vilka ej proportio-

nerades av VTI, bestämdes på grundval av de särskilda

förprovningarna för dessa, cementkvoten till nominellt

6,5 vikt-% vilken cementmängd också skulle användas på

de avsnitt där sandigt grus (10 cm lager) skulle på-

föras.

Vattenkvot

För provSträckor med låg vattenmättnadsgrad bestämdes

att en vattenkvot mellan 3,5-4,0 vikt-% skulle efter-

strävas, vilket bedömdes motsvara en vattenmättnadsgrad

av 60-70% i det packade lagret.

För provsträckorna, där förankringsmetoden användes,

skulle 7-vikt-% vattenkvot eftersträvas.

På homogeniseringssträckorna skulle samma vattenkvot

som på angränsande sträckor användas.

Tillsats av kalciumklorid

För de provsträckor med hög humusgrad, som prOportione-

rats för låg vattenmättnadsgrad, bestämdes att 0,5

vikt-% kalciumklorid Skulle användas. På motsvarande'

sträckor, där förankringsmetoden användes utfördes

ingen kalciumkloridinblandning.
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4. UTFÖRANDET AV CEMENTSTABILISERINGEN

Detaljerad beskrivning över utförandet har gjorts i

internrapport nr 225.

Cementkvot, vattenkvot, tillsats av kalciumklorid samt

stabiliseringsdjup framgår också av bilaga 3; där nomi-

nella värden anges.

5. UTFÖRDA MÄTNINGAR OCH OBSERVATIONER

5.1 Bärighetsmätningar

 

Fallviktsmätningar har utförts av VFY vid 35 mättill-

fällen under perioden från 1973-08 till 1978-08. Tre av

mätningarna gjordes på grusvägens yta, en på cementsta-

biliseringens yta före utläggningen av oljegrusslitlag-

ret och de övriga på oljegrusytan.

5.2 Provborrning

 

VFY utförde sommaren 1974 utborrning av prov ur det

cementstabiliserade lagret. 18 borrkärnor med 10 cm

diameter uttogs och tryckhållfastheten bestämdes av

Statens Provningsanstalt i Härnösand.

Resultaten har redovisats i byggnadsrapporten.

5.3 Observationer av temperatur och tjäldjup

Lufttemperaturen har registrerats med termohygrograf

under ca en månad efter cementstabiliseringen för att

dokumentera härdningsbetingelserna vid cementbindningen.

Dessutom har under vintrarna 1973-74 och 1974-75 regi-

strering av temperatur gjorts för beräkning av köld-

mängd.

Samtidigt med temperaturavläSningarna har observationer

av tjäldjup gjorts av VFY i fyra mätsektioner efter

vägen.
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Mätpunkterna är belägna i sektionerna 0/332, 0/526,

0/998 och 1/504. '

Registrering av tjäldjup och upptining har utförts vint-

rarna 1973-74, 1974-75, 1975-76 samt 1977-78 enligt de

protokoll, som av VFY tillställts VTI.

5.4 ; Mätning av tjällyftning genom avvägning

Tjällyftningens storlek har undersökts vinter 1973-74

av VFY genom avvägning på vägytan. Mätning gjordes den

I 27 mars 1974 och höjdläget då jämfördes med motsvarande

1 september 1974.

5.5 :Observationer av tvärsprickornas frekvens

_ Registrering av tvärsprickor i oljegrusslitlagrets yta

har gjorts vid inspektioner i mars och maj 1974, i april

och oktober 1975, i maj och september 1976 samt i juli

1978. ' '

 

5.6 :Skaderegistrering

Noteringar av skador i vägen har gjorts vid samma tid-

punkter som registreringarna av tvärsprickor.

5,7 :9 ?Särskild undersökning i juli 1978

För att undersöka det cementstabiliserade materialets

tillstånd efter fem års inverkan av klimat och trafik

gjordes i juli 1978 en detaljerad undersökning i fyra

*gsektioner och i varje sektion på ena Väghalvan. Under-

TfåÅsökninggn gjordes genom bärighetsmätning på vägytan, ut_

já.tagningxav borrkärnor med 10 cm diameter, mätning av

åj-stabiliseringens tjpcklek, håltagning och bärighetsmät-

t ning på lagerytan under cementstabiliseringslagret samt

'vid håltagningen Subjektiv bedömning av det cementsta-

biliserade materialets tillstånd och hållfasthet.
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6. RESULTAT AV MÄTNINGAR OCH OBSERVATIONER

6.1 Bärighet

Resultaten från VFY:s fallviktsmätningar på cementsta-

biliseringssträckan i Östergraninge har ställts till

VTI:s förfogande och en sammanställning har gjorts i

tabell i bilaga 4.

För att få ett mått på den genomsnittliga bärighetshöj-

ande effekten av cementstabiliseringen har i figur 1

medelvärden för E-modulen vid olika mättidpunkter

åskådliggjorts. Sammanställningen visar översiktligt

effekten av cementstabiliseringen och den förändring i

bärighet, som vägen genomsnittligt har undergått med

tiden. _

För att bärighetstillståndet vid respektive mättillfäl-

len skall vara i möjligaste mån jämförbart har endast

resultat från mättillfällen under högsommar eller höst

medtagits.

Under deSsa årstider har vägen normalt högsta bärigheten

i otjälat tillstånd.

För jämförelse har i samma diagram uppritats E-modul-

medelvärden från de två 10 m långa homogeniserings-

sträckorna.

Varje stapel avseende cementstabiliseringssträckorna

motsvarar medelvärdet av E-modulerna från 39 mätpunkter,

medan värdena från homogeniseringssträckorna avser me-

delvärdet från endast 2 mätpunkter.
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Figur 1. Bärighet på Vägytan uppmätt under sommar-
eller höstperiod.
Mdv för E-modulerna
serade provsträckor
sträckor med enbart
2 mätp).

på samtliga cementstabili-
(39 mätp) jämförda med
homogenisering (endast

Som diagrammet Visar ökade den genomsnittliga bärigheten

genom cementstabiliseringen från ca 260 MPa till 340 MPa

(ca 30%).

cementstabiliseringsarbetets avslutande. Nästa mätning

Den senare mätningen gjordes 6 dagar efter

gjordes efter ytterligare 10 dagar men då på oljegrus-

slitlagret som då påförts. Medelvärdet var då 372 MPa.

Visserligen torde cementstabiliseringslagrets E-modul

ha höjts något under de 10 dygnen trots det kyliga väd-

ret, men det är även möjligt att oljegruset haft en bä-

n righetshöjande effekt genom den låga lufttemperaturen

vid mättillfället (nära OOC) och den därav styvare be-

läggningen.

Redan efter ett år (74-08) har bärigheten genomsnittligt

försämrats på de cementstabiliserade'provsträckOrna dock

inte 1 Så hög grad, att bärighetsläget återgått till

.tillståndet före cementstabiliseringen.

Från och med detta mättillfälle har i figur 1 redovisats
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medelbärigheten vid tidpunkter under juli-augusti. Detta

kan väntas ha medfört, att E-modulvärdet i oljegrus-

slitlagret från atttroligen ha haft höjande effekt på

vägytans E-modul i oktober 1973 förmodligen har över-

gått till att ha inverkat sänkande på vägytans E-modul

i juli-augusti de följande åren.

Hur stor OG-lagrets inverkan på vägytans modul i så fall

är, kan tyvärr inte anges här då oljegrusets lagermodul

vid de olika mättidpunkterna inte är känd. Detta är

emellertid i första hand en svårighet, när man vill

söka konstatera, om medelbärigheten på det cementstabi-

liserade lagret försämrats vid jämförelse med oktober

1973. Från och med mättillfället 1974-08 har mätningar-

na gjorts i juli-augusti och kan därigenom väntas vara

mera jämförbara sinsemellan.

Resultaten visar att medelvärdet inte försämrats från

1974-08 till 1975-08 men att det därefter försämrats

tydligt. Efter tre års påverkan av tjällyftningar, tjäl-

lossningar och trafikering har E-modulernas medelvärde

enligt mätning 1976-08 återgått till samma nivå som på

grusvägen omedelbart före cementstabiliseringen (1973-

09). Från och med 1977 har bärighetsnivån sjunkit ytter-

ligare och är därefter nere på samma nivå som på grus-

vägen vid mätning på denna i augusti 1973.

Den genomsnittliga bärighetshöjande effekten av cement-

stabiliseringen har alltså varat tre år, om man bortser

från oljegrusslitlagrets inverkan på E-modulen.

Homogeniseringsprovsträckornas bärighet (två mätpunkter)

har, som framgår av diagrammet i figur 1, kraftigt för-

sämrats vid materialbearbetningen genom fräsning hösten

1973 i samband med cementstabiliseringen av övriga

provsträckor. Men bärigheten har därefter åter delvis

förbättrats, vilket förmodligen beror på efterpackningen

i lagret av trafiken.
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Vägens förmåga att bibehålla bärigheten under tjälloss-

ning har översiktligt sammanställts i figur 2. Där har

resultaten från mätningstillfället med den lägsta ge-

nomsnittliga bärigheten under tjällossningsperioden

respektive vår uppritats. Varje stapel anger medelvär-

det för 39 mätpunkter för cementstabiliseringsprov-

sträckorna men endast 2 mätpunkter före homogeniserings-

sträckorna.

 

 

 

   

 

 

'74.05' '75.05' '76 05 7705 78.05'
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400_ C : CEMENTSTABILISERINGSPROVSTR. _1000
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Figur 2. Bärighet på vägytan under tjällossningsperiod.
Mdv för E-moduler vid lägsta bärighet resp år
på cementstabiliserade sträckor resp sträckor
med enbart homogenisering.

Tyvärr finns inte tjällossningsvärden för bärigheten på

grusvägen före cementstabiliseringen (som man kan för-

moda vara låga) och man kan därför inte få ett mått på

stabiliseringens effekt på bärighetstillståndet under

tjällossning.

Figur 2 visar att den lägsta genomsnittliga bärigheten

under våren-1974 låg på en högre nivå än de följande

åren och att man därför kan förmoda att cementstabili-

seringen då fortfarande var relativt oskadad. Medelvär-
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det för E-modulerna vid lägsta bärigheten våren 1974

var ca 225 MPa Vilket måste betecknas som ett högt Vär-

de för en väg av denna typ.

Från och med våren 1975 ligger bärighetsnivån på en

lägre nivå eller ca 150-180 MPa på de cementstabilise-

rade provsträckorna.

Homogeniseringssträckornas lägsta bärighet respektive

år har legat på ungefär samma värde varje år eller ca

100 MPa. Man kan få en ungefärlig uppfattning om cement-

stabiliseringens effekt på bärigheten under tjälloss-

ning genom att jämföra denna med homogeniseringssträc-

kornas bärighet i figur 2. Detta skulle då ge en an-

tydan om att bärigheten under tjällossning fortfarande

är högre än vad den var på grusvägen före stabilise-

ringen.

Enligt uppgifter av vägmästaren och ortsbefolkningen

var vägen före cementstabiliseringen och beläggningen

med oljegrus svårframkomlig på vårarna på grund av

tjällossningsskador.

En uppspaltning av mätresultaten från olika typer av

cementstabiliserade provsträckor har gjorts dels i bi-

laga 5 och figur 3 och 4, där sträckor utförda med låg

vattenmättnadsgrad respektive förankring jämförts, dels

i figur 5 och 6, där försök gjorts att utvärdera even-

tuell inverkan på bärigheten av ett sandlager (10 cm),

utlagt på vägytan före cementinblandningen.

Av diagrammet i figur 3 framgår, att provsträckorna som

cementstabiliserats med användning av förankringsmeto-

den under helaobservationstiden har visat ett något

- fast obetydligt - högre medelvärde för E-modulen.

Skillnader i utförandet, som skulle kunna förklara

skillnader i bärighet mellan provsträckor av typ låg

vattenmättnadsgrad i förhållande till sträckor utförda

med förankringsmetoden, är exempelvis olika vattenkvot
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vid packning eller olika cementkvot. Som framgått (ka-

pitel 3) proportionerades provsträckorna med låg vat-

tenmättnadsgrad för en lägre vattenkvot än förankrings-

sträckorna. Vid låg vattenmättnadsgrad valdes också en-

ligt förprovningarna en vattenkvot, som var ca 1 Vikt-%

lägre än optimal vattenkvot, Vilket borde medföra något

lägre skrymdensitet i det packade lagret vid samma

packningsarbete, jämfört med om packningen skett Vid

optimal vattenkvot.
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Figur 4. Bärighet på vägytan under tjällossningsperiod.
Mdv för E-moduler vid lägsta bärighet resP år
på provstr utförda med låg vattenmättnadsgrad
resp förankring.

 

 

   

 

Provsträckorna med förankring prOportionerades visser-

ligen för en vattenkvot, som låg högre än den för pack-

ning optimala, men kontrollprovningarna vid utförandet

Visade, att den uppmätta vattenkvoten var nära optimal-

värdet.

Teoretiskt bör alltså skillnader mellan de två typerna

av provsträckor finnas beträffande det stabiliserade

lagrets skrymdensitet och cementinnehåll. Mätresultaten

i figur 3 Visar ett något högre medelvärde för bärig-

heten på sträckorna med förankring och detta kan tydas

så, att en något bättre packning på grund av högre

vattenkvot på förankringsprovsträckorna haft större

positiv effekt på hållfastheten i det cementstabilise-

rade lagret och därmed på bärigheten än den högre

oementkvoten har haft på provsträckorna med låg vatten-

mättnadsgrad.

Också under tjällossning har förankringssträckorna en

genomsnittligt något högre E-modul vid tre av fem mät-

tillfällen enligt diagrammet i figur 4.

Ett försök att påvisa den eventuella effekten av sand-
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påfyllnad på vägen före cementspridning har gjorts i

figur 5.

En ur statistisk synpunkt helt rättvisande jämförelse

kan dock inte göras på grund av den stora skillnaden i

antalet mätpunkter, men diagrammet i figur 5 antyder i

varje fall en något högre bärighet på sträckor med sand

vid mätningar under sommar-höst-period under de två

första åren efter stabiliseringen. Därefter har denna

lilla skillnad utjämnats.

Under tjällossningsperioderna har som framgår av figur

6 bärigheten hos mätpunkterna på sträckorna med sand

försämrats något mera under de första tre åren men hade

våren 1978 samma bärighet som sträckor utan sand.

Sammantaget Visar bärighetsmätningarna att cementstabi-

 

liseringen + oljegrusbeläggningen höjt den genomsnitt-

liga bärigheten, uppmätt som E-modul på Vägytan, från

189 MPa, 1973-08 till 315 MPa, 1974-08 eller ca 65%

höjning av medelvärdet och att denna effekt kvarstod

vid mätningen 1975-08 (313 MPa). Från och med 1976 har

emellertid den genomsnittliga bärigheten sjunkit och

var vid mätningen i augusti 1978 av samma storleksord-

ning som på grusvägen i augusti 1973.

Bärighetshöjningen på grund av cementstabiliseringen,

angiven som medelvärdet hos vägytans E-modul har såle-

des helt eliminerats efter fem år. Bärigheten under

tjällossning på Våren har emellertid så vitt kan be-

dömas (tjällossningsvärden på grusvägen saknas) bibe-

hållits något bättre. För detta talar att medelbärig-

heten enligt figur 2 är ca 50% högre på cementstabili-

seringssträckorna än på homogeniseringssträckorna,

Vilka med god approximation kan anses representera

tillståndet före cementstabiliseringen. Osäkerheten i

bedömningen ligger närmast i antalet bärighetsvärden

från homogeniseringssträckorna är så ringa, att bärig-

heten under tjällossning är bättre ur "praktisk" syn-
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Eigur 5. Bärighet på vägytan uppmätt under sommar-
eller-höst-period. Mdv för E-moduler. Jämförel-
se mellan provstr utan respmed sandpåfyllnad
på vägytan före cementstabilisering.

punkt än före stabiliseringen förefaller emellertid

helt klart, då vägen tidigare enligt uppgift var svår-

framkomlig på vårarna på grund av tjälskador. Denna

kvarstående förbättring kan inte bero enbart på belägg-

ningen av oljegrus.

Om nu medelbärigheten, uppmätt som E-modul på vägytan,

under sommar-höst-period har gått ned till grusvägens

tidigare bärighetsnivå, så frågar man sig också om

detta beror på att bärigheten i alla punkter återgått

till grusvägens nivå ellerom det är så, att bärigheten

endast i vissa punkter nu är avsevärt lägre än före

stabiliseringen. Det visar sig vid en detaljgranskning

(jfr bilaga 4), att i nästan hälften av punkterna (18

av 39)

augusti 1973 på grusvägen. Det visar sig också, att 10

lägre E-moduler har uppmätts i augusti 1978 än i

av dessa låga E-moduler ligger samlade mellan sek-
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Figur 6. Bärighet på Vägytan uppmätt under tjälloss-
ningsperiod. Mdv för E-moduler vid lägsta
bärighet resp år. Jämförelse mellan provstr
utan resp med sandpåfyllnad på Vägytan före
cementstabilisering.

tionerna 2/020-3/000. Inom denna del har samtliga mät-

punkter utom en lägre bärighet sommaren 1978 än 1973.

Ett studium av markundersökningsprotokollet i byggnads-

rapporten visar att finmo-mjäla finns exempelvis i

skiktet 0,5-1,5 m under ursprunglig vägyta och den an-

gavs vid markundersökningstillfället vara torr;"

Ett tänkbart samband mellan den konstaterade bärighets-

nedsättningen på denna vägdel och marklagrens uppbygg-

nad skulle kunna vara, att vattenkvoten i de övre mark-

lagren successin höjts varje tjälningssäsong i samband

med vattenuppsugning till tjälningszonen och de på

grund av oljegrusbeläggningen försämrade avdunstnings-

möjligheterna under sommaren. Att detta i så fall

skulle vara särskilt accentuerat på denna vägdel skulle

t ex kunna bero på Ogynnsamma hydrologiska förhållanden.

Men också på den övriga delen av vägen är det anmärke

ningsvärt, att bärigheten avtagit så starkt. Orsaken

skulle kunna vara den ovan beskrivna. Å andra sidan

skulle det förhållandet, att bärigheten i de flesta av

dessa mätpunkter ännu inte gått ner till grusvägens

bärighetsnivå, kunna bero på att cementstabiliserings-

lagret i dessa fall fortfarande har en högre E-modul

än grusbärlagret.
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Den undersökning av cementstabiliseringslagrets till-

stånd, som utfördes i fyra sektioner i juli 1978 (och

som redovisas nedan, visade också, att lagret i de

undersökta punkterna hade låg hållfasthet och var

genomdraget av sprickor. Det förefaller också ganska

klart att sönderfrysning skett och då speciellt i den

övre delen av lagret. Detta skulle också lättare kunna

förklaras genom antagandet att vattenkvoten är högre

i överbyggnad och undergrund och att därmed tjälnings-

betingelserna är svårare nu än före beläggningen med

oljegrus.

6.2 Temperatur och tjäle

Lufttemperaturen vid vägen under och ca en månad efter

cementstabiliseringen har redovisats i internrapport

nr 225. Därav framgår att cementstabiliseringen blev

utsatt för flera frysningar och upptiningar under den

första månaden efter utförandet, som avslutades 1/10

1973.

Temperaturregistreringarna 1974 och 1975 har syftat

till bestämning av yinterköldmängden, vilken utförts av

VTI:s geologiska grupp.

Köldmängden var vintern 1973-74 = 743 graddagar och

vintern 1974-75 = 411 graddagar. Vintern 1975-75 var

således betydligt_mildare.

Tjäldjupet under vintrarna 1973-74 och 1974-75 har an-

getts i diagramform i VTI internrapport nr 225 medan

tjäldjupet under vintrarna 1975-76 och 1977-78 framgår

av diagram 1 bilagorna 6 och 7.

Största tjäldjupet vintern 1973-74 var ca 185 cm 1 sek-

tion 0/998 medan största tjäldjupet i de övriga tre

sektionerna 0/331, 0/525 och 1/504 var ca 150 cm.

Vintern 1974-75 med dess betydligt mindreköldmängd gav

också ett mindre tjäldjup eller 125-130 cm.

Vintern 1975-76 var största tjäldjupet som framgår av
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bilaga 6 ca 160 cm och vintern 1977-78 ca 170 cm, (bi-
laga 7). '

 

6.3 Tjällyftning

Den genom avvägningar i mars 1974 uppmätta tjällyft-

ningen har redovisats i internrapport nr 225. Därav

framgår att lyftningarna i de avvägda punkterna varie-

rade mellan 3-27 cm och var mycket ojämna. De mycket

kraftiga ojämna lyftningarna har också kunnat konsta-

teras vid besiktningar vintertid.

Även i vägens sidled har tjällyftningarna varit ojämna,

förmodligen till största delen beroende på snöns isole-

rande effekt vid vägkanterna. Följden av dessa ojämna

lyftningar har blivit längsgående sprickor i cementsta-

biliseringen. I de flesta fall har sprickorna i olje-

grusytan undersommarhalvåret självläkt genom trafikens

verkan på det rel.deformerbara oljegruset och endast

lämnat ärr som mer eller mindre tydligt visar, att

sprickor finns i det underliggande cementstabiliserade

lagret. I vissa fall har dock kvarstående öppna spric-

kor blivit följden och då företrädesvis nära vägkanten,

där trafiken är ringa.

6.4 Frekvens av tvärsprickor

 

De tvärsprickor i det cementstabiliserade lagret, som

här är av intresse, är i första hand de som fortplantat

sig genom slitlagret och därmed kunnat observeras i

slitlagerytan. I Östergraninge utgöres slitlagret av

Oljegrus och de tvärsprickor som uppkommer i slitlager-

ytan kan därför under den varma årstiden mer eller

mindre kittas igen bl a genom trafikens inverkan och

sprickorna kan då vara svåra att upptäcka. Detta inne-

bär också i sin tur att deras betydelse minskar genom

att nedträngning av vatten och jordmaterial försvåras.

Avsikten med provsträckorna i Östergraninge har inte
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primärt varit att jämföra de två använda metoderna för

motverkande av tvärsprickor i vägytan, nämligen låg

vattenmättnadsgrad vid packningen respektive förank-

ringsmetoden. Avsikten var i stället att undersöka om

man med någon av dessa två metoder tillsammans med an-

vändningen av oljegrusslitlager helt skulle kunna före-

bygga uppkomst av tvärsprickor i slitlagerytan.

I den mån tvärsprickor kunnat konstateras vid inspek-

tionerna av provvägen har de antecknats. I tabell 1 har

dessa observationer sammanställts.

Tabell 1. Frekvens av tvärsprickor i slitlagerytan ob-
serverade vid inspektioner av.vägen.

ZZ 4?
F* = -Jâ---4
s våglängd

 

Sprickfrekvens: .m/m

längden av varje enskild spricka i slit-

  

 

   

 

  

 

.KS =
lagret.

Provstr., Sektion Typ av prov- 1974 1975 1976 1976 1978
nr ' sträcka 29/3 8/4 4/5 1/9 11/7

F F F F F
s s s s s

1 '"0/00040/402 Låg vattenm.-grad 0 0,06 0,15 0,03 0,11
2 0/402-0/812 Förankring 0,06 0,16 0,20 0,15 0,11

3 0/812-0/991 o
5 1/006_1/44O Lag vattenm. grad 0 0,05 0,03 0,01 0,02

6 1/440-1/496 " .
8,9,10 1/511_2/020 Forankring 0,04 0,07 0,12 0,03 0,07

11 2/020-2/477 Låg vattenm.-grad 0,01 0,08 0,11 0,03 0,09
12 2/477-2/750 Förankring 0 0,12 0,15 0 0,07
13 2/750-3/000 Låg vattenm.-grad 0 0,07 0,13 0,01 0,13

14,15,16 3/000-3/440 Förankring 0 0,10 0,14 0,03 0,22
17 3/440-4/000 Låg vattenm.*grad 0 0,06 0,04 0,01 0,14

 

Tabell 1 visar dels att, som redan påpekats, de tvär-

sprickor, som kunnat upptäckas under perioden juli-sep-

tember, varit betydligt färre än vid vårmätningarna i

april-maj, dels att totala antalet tvärsprickor,

framträtt i vägytan varit litet. En jämförelse kan

som

exempelvis göras med pronägen Hammar-Lo utförd samma

år men med beläggning av 80 MAB.

var där i juli 1978 mellan 0,29 och 0,80.
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6.5 Övriga observationer

 

Vid inspektionerna har observerade skador noterats.

Inspektion 29 mars 1974.

 

Vid inspektion den 29 mars 1974 noterades kraftiga

ojämna tjällyftningar. Blandannat var dessa särskilt

markerade vid omlagda trummor, där trumman och området

närmast inte lyft nämnvärt och därför utgjorde en marke-

rad svacka i väglinjen. I Övrigt noterades kraftiga

längsgående sprickor vid vägkant på några ställen för-

utom även smärre längsgående sprickor. I övrigt var

vägen oskadad. Tjällossning från vägytan hade ännu ej

påbörjats vid tidpunkten för inspektionen, men startade

omedelbart därefter.

Inspektion 13 maj 1974.

 

Andra inspektionen gjordes den 13 maj 1974 vid tjälloss-

ningens slut. Därvid kunde konstateras att på ett par

avsnitt flytbenäget material i vägens innerslänt glidit

ut mot dikesmitt och därvid underminerat cementstabili-

seringens kant (jfr figur 11 och 12 i internrapport nr

225). På ett avsnitt 0/950-1/070 hängde det cementsta-

biliserade lagrets kant utan stödjande underlag. På ett

annan avsnitt 1/510-1/580 hade av samma anledning det

cementstabiliserade lagret delats av en längsgående

spricka varefter delen närmast diket, som tidigare

underminerats genom materialets utflytning, sjunkit ned

på kvarvarande underlag.

På detta sätt vidgade sig den längsgående sprickan i'

det stabiliserade lagret och beläggningen så kraftigt

att ifyllning med grus behövde utföras av vägförvalt-

ningen. i

Homogeniseringssträckan vid 1/500 var starkt vattenhal-

tig även omedelbart under vägytan och bärigheten var

mycket låg. I övrigt fanns vid inspektionstillfället
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den 13 maj 1974 några få småskador i form av lokala,

ca 0,5 m2 stora, sättningar, som redan lagats med olje-

grus eller kallmassa av vägförvaltningen.

Inspektion 8 april 1975.

 

Vid inspektion den 8 april 1975 var tjäldjupet 1,2-1,3

m och upptining hade börjat från vägytan ner till ca

20 cm. Tjällossningen hade med andra ord just börjat.

Skador från tjällossningen våren 1974 var lagade i den

mån de utgjordes av sättningar eller hål i vägytan.

Några få nya ställen som reparerats genom påläggning av

oljegrus hade uppkommit efter inspektionen den 13 maj

1974. Mellan 3/160-3/176 hade vägen reparerats till sin

fulla bredd genom påläggning av grus under vintern 1975

i en svacka som uppstått genom att vägen på ömse sidor

i längdriktningen hade lyft vid tjälning medan mellan-

liggande del ej hade lyft.

Längssprickor kunde även registreras i något större

mängd vid denna inspektion än Våren 1974.

Inspektion 4 maj 1976.

 

Vid denna inspektion har noterats ytterligare längsgå-

ende sprickor och successiv nedbrytning av det cement-

stabiliserade lagret genom de kraftiga och ojämna tjäl-

lyftningarna. På några ställen förekom små cirkelforma-

de (ca 0,5 m i diameter) sättningar i Vägytan. I ett

par andra punkter hade små lokala lyftningar uppstått,

som tydde på uppfrysande stenar.

Ett nytt område med relativt kraftiga sättningsskador i

vägbanan hade uppstått mellan 1/650-1/674 på vänster

väghalva. Också mellan 1/858-1/876 hade sättning i väg-

banan uppstått på vänster väghalva.

Vägen hade fått skador, som behövt åtgärdas av vägverket

under vintern (bl a genom fyllning av grus i en svacka

vid 3/165) och under tjällossningens början genom lag-

ning med oljegrus i andra lokala sättningar.
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Inspektion 11 juli 1978.

Inspektionsprotokoll i form av planskiss med sprickor,

krackeleringar och reparerade skador redovisas i bilaga

8. Av protokollet framgår att ett mycket stort antal

längsgående sprickor bildats i det cementstabiliserade

lagret och att reparationsarbeten behövt utföras på

större och mindre partier inom vissa avsnitt av vägen.

Reparationerna har som regel utförts genom påläggning

av ytterligare oljegrus. I något fall har det varit

nödvändigt att först använda grus för uppfyllnad av

djupare, lokala sättningar. Över några av trummorna har

svackor bildats, som behövt utjämnas med oljegrus.

Sammanfattningsvis har vid inspektionerna tydligt fram-

 

gått, vilka svåra påkänningar som drabbat vägkroppen på

grund av underlagets tjälfarlighet. Några yttringar

framgår av bild 1-7.

Redan den första vintern framträdde stora ojämna tjäl-

lyftningar och längsgående sprickor bildades företrädes-

vis nära vägkanterna. Över ett par av trummorna uppkom

svackor.

Våren 1974 i samband med tjällossningen flöt jordmate-

rial från vägens innerslänt ut i diket på vissa avsnitt.

Orsaken var tydligen främst att vägen dikats i samband

med cementstabiliseringen och det sammanhållande vege-

tationstäcket i slänten borttagits med följd att flyt-

jord i tjällossningstillstånd i slänten inte kunde kvar-

hållas. Därmed försvann också delvis cementstabilise-

ringens underlag i vägkanten. Cementstabiliseringslag-

ret hade dock fortfarande karaktären av ett oarmerat

betongdäck, som på något avsnitt frilagts i kanten och

delvis hängde fritt (utan direkt anliggning mot under-

laget), vilket framgår av foton i byggnadsrapporten.

På en sträcka vid 1/550 bröts stabiliseringslagret

längs en spricka ca 1 m in på vägen och delen närmast

diket sjönk några cm och bildade en avsats på lägre nivå.
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.43, _v

 

Bild 1. Exempel på ojämn tjällyftning vid trumma. Svackan
på bilden anger läget för trumman.

 
Bild 2. Glidning av släntmaterial i Vägens innerslänt

i samband meäztjallossning.
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Bild 4. Spårbildning Vid sektion ca O/900@
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Bild 5. Kantspricka vid sektion ca 0/500 sett i riktning

mot öster.

 

inom ett av
ojämna tjäl-

lyftningar och_materialflytning från vägens inner-

slänter mot dikesmitt. Ca sektion 0/600. Sett i

riktning mot väster.

Bild 6. Exempel på utveckling av längdsprickor

de vägavsnitt, som drabbats svårast av

sä
te
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Bild_7. Svårt skadat avsnitt mellan 1/650-1/690 på vänster

väghalva sett i västlig riktning. Kraftiga sprickor

sunt sättningar i vägbanan.

ä?

1/

%%

 

ägavsnitten. Sektion

gå-
Bild 8. Exempel på ett av de oskadade v

ca 2/600 sett i västlig riktning. Enstaka längs

ende sprickor med obetydlig sprickVidd fanns även

tokoll_frånhär, som framgår av inspektionspro

1978-07-11 (bilaga 8, sidan 5).
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6.6 Det cementstabiliserade lagrets tillstånd fem

 

år efter stabiliseringens utförande

 

Resultaten från undersökningen av vägen har detaljerat

beskrivits i bilaga 9. I

Syftet med undersökningen har varit att beskriva det

cementstabiliserade materialets tillstånd i vägen efter

fem års påverkan av klimat och trafik.

Undersökningen har genomförts i fyra sektioner enligt'

beskrivningen i bilaga 9. I varje sektion har endast

ena väghalvan undersökts.

Provsektionerna har valts med följande motiveringar:

a) En sektion har valts för undersökning av orsaker till

uppmätt kraftig försämring av bärigheten, särskilt

om den kan förväntas ha Orsakats av trafiköverbelast-

ning, Vilket då normalt kan väntas ha inträffat

under tjällossningSperioden.

En lämplig provsektion, som uppfyllde detta villkor,

var 2/327 där E-modulen omedelbart efter cementsta-

biliseringen var 455 MPa och två år senare (75-08-08)

endast var 162 MPa. Våren samma år (75-05-06) var

E-modulen där 103 MPa och den huvudsakliga bärighets-

försämringen inträffade våren 1975.

Det visade sig att sektion 2/327 hade ett olämpligt

läge med hänsyn till trafiksäkerheten och provsek-

tionen flyttades därför 10 m till 2/317.

b) En sektion valdes, där bärigheten enligt de vid

undersökningstillfället tillgängliga bärighetsresul-

taten fortfarande var relativt hög. Av två lämpliga

sektioner, 0/526 och 2/534, valdes den senare. Denna

låg också på en sträcka, där ett sandlager (10 cm)

påförts vägen före cementstabiliseringen, vilket var

ett ytterligare skäl för valet av sektion. E-modulen

var i sektion 2/534 1973-10-12 = 430 MPa, 1975-08-

08 = 332 MPa, 1978-05-22 = 147 MPa (tjällossning)

coh 1978-08-07 = 182 MPa.
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c) En sektion valdes inom ett avsnitt där kraftiga

längsgående sprickor förekommer och samtidigt tyd-

liga nivåskillnader mellan beläggningsytorna på ömse

sidor om sprickorna, vilket kunde antas bero på

speciellt tjälfarlig och ojämnt lyftande undergrund.

Som lämplig provsektion valdes 0/976.

d) En sektion valdes där inga skador, sprickbildningar

eller spårbildningar fanns i vägytan. Dessa villkor

uppfylldes av provsektionen 0/268.

Vid undersökningen bestämdes i varje utvald provsektion

bärigheten på vägytan med fallviktsapparaten i två

punkter, den ena ca 2,3 m från Vägmitt (motsvarande

yttre hjulspår) och den andra ca 1,5 m från Vägmitt

(mellan yttre och inre hjulspår). Efter håltagning be-

stämdes också bärigheten på lagret omedelbart under det

cementstabiliserade lagret (i redovisningen av under-

sökningen har detta kallats undergrund).

Utöver bärighetsundersökningen har försök gjorts att

utborra prover ur det stabiliserade lagret (diameter

10 cm) för Senare hållfasthetsprovning.

Sex borrförsök har gjorts i varje sektion, varav tre ca

2,3 m från Vägmitt och tre ca 1,5 m från Vägmitt.

I samband med håltagning för bärighetsbestämning på

undergrunden har cementstabiliseringslagrets yta fri-

lagts och eventuellt synlig sprickbildning noterats.

Ytans fasthet har undersökts med handmejsel och lagrets

fasthet bedömts genom att släppa ett handSpett mot lag-

rets yta och av stötljudet (efterklangen) subjektivt

bedöma hållfastheten och om horisontella skiktningar i

lagret kan misstänkas (ger en dov klang). Också i borr-

hålens sidor har hållfastheten bedömts med hjälp av

mejselbearbetning och-eventuellt synlig sprickbildning

noterats. Där har också lagertjockleken uppmätts.

De uppmätta lagertjocklekarna, bärighetsvärdena (E-mow

duler) samt resultat av provborrning (antal hela borr-
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kärnor) har sammanställts i tabell 2 nedan.

   

 

Tabell 2.

Provsträcka Sektion *Uppmätt E-moduler på vägytan Resultat
lager- av prov-

Nr Typ tJOCkl. I ytt_ Mellan På lager_ borrning.

. . . Antal
Slit- Cem- re hJul- hjul- under 7

o o hela borr-
lager stab sparet sparen cem.-sta- "

. , . karnor
olJe- bilise- .
grus ringen Vld 6
cm cm MPa MPa MPa borrforSOk

1 Låg vat- 0/268 H 5 17,5 147 152 62 0
tenm.-
grad

3 Do_ 0/976 V 7 17,5 91 120 44 0

11 02 2/317 H 5 19 120 185 50 0

12 Förank- 2/534 H - 16,5 208 183 81 0
ankr.-

str. med

10 cm

sand
före

cem.stab

 

 

 

 

 

  

 

 

Av tabell 2 framgår att E-modulerna på vägytan i sek-

tionerna 0/976 och 2/317 var tydligt lägre i yttre

hjulspår än mellan spåren, medan bärigheten i de två

andra sektionerna var ungefär lika hög eller högre i

yttre hjulspåret. De relativt låga E-modulerna (44

respektive 50 MPa) omedelbart under cementstabilise-

ringslagret antyder att den lägre E-modulen vid belast-

ning på Vägytan i yttre hjulspåret berorpå trafikens;

nedbrytning av cementstabiliseringen eller att bärig-

hetsförsämringen påskyndats av trafikbelastningen.

Provborrningsresultaten visar att det stabiliserade

lagret genomgående har en relativt låg fasthet och inre

sammanhållning, som i de flesta punkterna kan bero på

horisontella skiktningar eller vertikala sprickor.

VTI MEDDELANDE 158

 



31

Vid tidigare (1974) av VFY utförda borrningar kunde 18

hela borrkärnor uttagas vilket starkt antyder att fast-

heten (den inre sammanhållningen) i lagret har försäm-

rats avsevärt under de gångna fyra åren, eftersom ingen

enda hel borrkärna erhölls vid 24 borrförsök 1978, även

om urvalet av borrpunkter gjordes efter helt andra

grunder vid de två tillfällena.

Av den detaljerade redovisningen av undersökningsresul-

taten i bilaga 9 framgår också, att horisontella

sprickbildningar konstaterats i två av provsektionerna

och att i alla fyra provsektionerna den översta delen

av det cementstabiliserade lagret var tydligt sprödare

och hade sämre hållfasthet än den undre delen. Tunn

skiktbildning förekom i översta delen av lagret.

Den horisontella skiktbildningen tillsammans med den

konstaterade sämre hållfastheten i övre delen av det

cementstabiliserade lagret tyder på att lagret skadats

genom frostsprängning. Lagret har dessutom skadats

genom uppkomsten av vertikala sprickor förorsakade så-

väl av trafikbelastningen som av ojämna tjällyftnings-

rörelser från undergrunden, vilket har konstaterats

redan tidigare.

På Östergraningevägen kan det för frostsprängningen

nödvändiga vattentillskottet förmodligen lätt ha till-

godosetts genom kapillär uppsugning från undergrunden,

som till största delen består av mycket tjälfarligt ma-

terial med hög kapilläritet. Möjligheten finns också

att oljegruslagret fungerat som en fuktspärr ochmed-

verkat till hög vattenkvot i bärlagret (genom kondensa-

tion) och samtidigt en försämring av möjligheterna till

vattenavdunstning från underliggande vattenkänsliga ma-

terial.

Den sönderfrysning av det stabiliserade lagrets ytskikt,

som enligt alla tecken inträffat på östergraningevägen,

är desto mer anmärkningsvärd, som frostbeständigheten

VTI MEDDELANDE 158



32

hos cementstabiliserat material från Vägen undersöktes

vid förprovningarna 1973 i samband med provvägens pla-

nering (internrapport nr 225, bilaga 6b). Härvid under-

söktes frostbeständigheten enligt Packard på ett repre-

sentativt material från vägen blandat med olika cement-

mängder, motsvarande cementkvoten 3-9%. Redan vid

cementkvoten 3% (på vägen användes 8% cement) erhölls

full frostbeständighet enligt laboratorieprovningen.

Flera olika förklaringar till det stabiliserade lagrets

dåliga frostbeständighet på vägen kan tänkas, exempel-

vis det förhållandet att basmaterialet genomgående var

mer eller mindre förorenat av humus. En troligare för-

klaring är emellertid, att stabiliseringen utfördes

alltför sent på hösten, så att materialet genom den

nedsatta bindningen ej hann få den erforderliga härd-

ningsgraden innan nedfrysningarna inträffade. Under ut-

förandeperioden var medeltemperaturen i luften endast

ca +3OC varjämte 6 frostnätter inträffade. Under måna-

den närmast efter stabiliseringsarbetets avslutande var

luftens medeltemperatur ca +1,50C och 14 frostnätter

inträffade.

Den allmänna frågan, vilken härdningsgrad ett cement-

stabiliserat material erfordrar före första nedfrys-

ningen för att inte frostskador skall uppkomma, har

ännu ej utretts.

6.7 Trafikens storlek och sammansättning

Enligt 1975 års trafikflödeskartor var ÅDT (årsdygns-

trafiken) på östergraningevägen 340 axelpar.

VFY har dessutom undersökt trafiken vid två tillfällen,

juni 1974 och mars 1978. Vid båda tillfällena räknades

trafik dels manuellt, dels med automatiskt registreran-

de trafikräknare. Resultatet redovisas i bilaga 10.
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Trafikmängden är som synes ganska låg på östergraninge-

vägen. Andelen axelpar representerande lastbilar och

bussar vardock Vid VFY:s trafikräkningar 42,2% i juni

1974 och 30,3 i mars 1978, Vilket Visar att andelen

tung trafik (kommersiella fordon) är förhållandevis hög

på denna Väg.
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7. FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR

Bilaga 1. Provvägens läge. Karta.

-"- 2. Schematisk längdprofil över provsträckornas
indelning.

-"- 3. Schematisk profil med angivande av ev påförd
sand, cementsort, cementkvot (vikt-%),
cementmängd (kg/m2), vattenkvot, CaCl-till-
sats.

Nominella mängder.

-"- 4. Bärighetsmätning på vägytan med fallvikt.
Mätresultat, tabell.

-"- 5. Bärighetsmätning på Vägytan. Sammanställning
av resultat från olika typer av provsträckor.

-"- 6. Tjälgränsmätning vintern 1975-76. Diagram.

-"- 7. - " - - " - 1977-78. - " -

-"- 8. Inspektionsprotokoll från inspektion den 11
juli 1978.

-"- 9. Fältundersökning av det cementstabiliserade
lagrets tillstånd i fyra sektioner. Beskriv-
ning av utförandet och resultat från under-
sökningen.

-"- 10. Undersökning av trafiken på provvägsdelen

utförd av VFY 24-25 juni 1974 och 13-14 mars
1978.

VTI MEDDELANDE 158



Bilaqa 1

1973.Ostergranlnge

H varma-erng .

 

\-

v.
4.;

_. ;1,1

I:

6M
\

f
n

?i
?

 

atikbergct '-få'

 

höjdbergêñ.
\

'\

- - Hämtar
\

S{prh$jdberg§ -.

 1
|

|MEDDELANDE'VTI

 



 

000) ®
<:) Qljegrus 120 kg/m2
/

G)
5 'I I . ' ' *^ //*

Provsträcka

  

 

LV F LV

 

17.5

 

   

  

   

17:5_

 

  

 

 

Fn

u-
Jm
o

1
1
-
!

*
m
l

r
-
I
U
J

7
/

T 20 ' 3-10 20 I J
\ IEI-Str. _O ozofz

O
9
L
/
I

LS/I

O
V
V
/
I

166/0

ZI8/0

zov/o

000/0_

O
O
S
/
l I
I
S
/
I

9
6
7
/
1

®
Oljegrus 80 kg/m2

®

  

 

LV

15

'LV. F 15

15

5-10

'LV ' F

    

   

20 20

 

  

20_

000/7

000/2

09112

ZLV/Z

.0z0/z

S
c
h
e
m
a
t
i
s
k

p
r
o
f
i
l
.

C
e
m
e
n
t
s
t
a
b
i
l
i
s
e
r
i
n
g

1
9
7
3
.

Ö
s
t
e
r
g
r
a
n
i
n
g
e
,

Y
-
1
ä
n

 

LV

F

H-str

S-10

Förkortningar: Cementstabilisering med låg vattenkvot.
" ' -"- förankring.

Homogenisering utan cementinblandning.
Uppbyggnad av vägbanan med grusig sand (ca 10 cm) före cementstabiliseringen.
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Bilaga 4

Sidanz1 

Bärighetsmätning väg 331. Mätsträcka 7 i östergraninge

 

E-modul, MPa'
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Sektion 1/900 2/000 2/100 2/200 2/300 2/400 2/500 2/600 2/700 2/800 2/900 3/000 3/100 3/200 3/300 3/400

Ny sektion 0/055 0/140 0/236 0/332 0/429 0/526 0/621 0/714 0/802 0/901 1/000 1/111 1/207 1/295 1/402 1/504

99.292
730820 199 204 215 127 108 175 210 227 131 150 (152) 168 175 227 (210) 204

730904 275 212 285 113 133 127 231 354 134 218 (249) 284 202 295 339 318

'730912 197 218 238 92 111 257 238 265 149 173 (284) 231 212 275 238 249

731002 295 231 224 231 231 318 354 306 483 192 87 339 257 224 306 153

731012 339 318 514 408 388 483 514 514 549 238 115 514 275 207 388 166

731025 590 5904 637 758 637 838 995 838 995 758 241 838 758 637 483 637

740124 1592 1592 - 2654 - -1592 - 1990 - 1592 796 3185 - 2275 - 2275

740314 2654 2654 - 3185 - 2654_ -_ 2275 - 1592 758 3981 - 3185 - 2654

740404 569 346 838 885 569 549 549 468 1062 168 111 442 419 332 442 140

740408 590 332 796 838 531 498 531 398 663 109 74 270 332 312 398 103

740418 498 265 692 724 354 455 362 419 692 100 84 253 312 275 379 140

740429 419 234 692 498 362 637 325 325 398 140 76 300 306 199 238 102

740508 362 261 549 430 362 '455 227 284 370 122 120 284 388 279 183 98

740517 290 227 ' 398 388 325 318 164 253 312 133 93 194 408 279 279 80

740528 370 204 498 238 ' 378 430 257 183 370 135 140 253 430 '279 284 125

740611 398 245 468 306 370 483 295 194 455 109 137 290 408 290 306 155

740620 442 312 531 312 379 498 339 218 549 140 168 325 430 300 -332 183

740802 419 238 637 346 408 531 284 207 468 123 161 275 430 290 300 131

740827 442 312 692 408 398 637 339 215 , 498 120 179 300 442 346 306 179

750401 2654 1592 3185 2654 1592 2275 758 1769 1225 131 346 1592 1327 692 300 185

750506 185 175 245 379 290 270 204 161 194 76 127 108 250 227 102 66

750611 332 111 162 145 197 388 158 115 498 115 92 146 325 215 100 146

750808 498 207 181 199 362 637 332 261 514 221 218 207 370 354 300 284

760409-20 1592 692 1769 |1062 796 1552 590 408 637 128 97 179 238 238 181 111

760510 295 95 192 _ 238 224 419 169 103 408 106 111 112 224 253 125 93

760604 279 179 238 111 249 388 185 115 362 - 132 159 238 261 185 122

760806 295 192 192 164 265 419 210 169 398 162 177 212 241 249 257 164

770424 559 289 349 270 322 357 294 275 578 152 98 322 238 257 221 103

770513 241 103 190 1215 183 335 185 122 508 106 108 158 185 215 147 98

770704 279 166 171 218 234 357 185 147 430 181 118 202 261 204 179 149

780428 419 152 299 357 218 173 194 197 670 142 ' 99 143 238 261 173 103

780522 202 87 241 190 109 204 125 98 335 129 122 159 221 253 85 78

780613 190 166 226 132 181 294 141 94 357 137 128 192. 215 249 143 121

780630 182 143 190 143 185 279 128 114 419 141 127 181 218V 249 125 119

780807 187 169 238 171 185 305 161 152 430 197 153 261 241 284 202 179

memx.nr w 1 %g___; 1 2 3 _ 4 r: 5 _Q 7

Eeüadcning L.v. 1 F LV H--str. LV H-str
(Låg'vattenmättnadsgrad) ä (Förankringssträcka) (Hcmo- 17,5 cm

Stab."tjock1. 17.5 cm i ;1 17.5 cm 17,5 geni- -

(Nam. Värden) I å ä CH! :åÃgS

EM. sanâpå- i 9 str.) Sand 10<1n
fy11n38 före , g 1 8
ggmnsnix 1 | I
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Bärighetsmätning väg 331. Mätsträcka 7 i Östergraninge
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E-modul, MPa

Sektion 3/500 3/600 3/700 3/800 3/900 4/000 4/100 4/200 4/300 4/400 4/500 4/600 4/700 4/800 4/900 5/000

Ny sektion 1/628 1/729 1/831 1/929 2/028 2/130 2/229 2/327 2/426 2/534 2/614 2/712 2/806 2/906 3/000 3/096

ger-_2:a_ .
730820 87 158 168 234 234 215 183 215 185 215 215 190 199 183 194 190

730904 231 177 238 339 354 332 238 332 231 332 318 241 318 238 224 275

730912 241 173 241 |370 332 306 265 370 332 388 408 241 306 332 265 284

731002 370 483 483 295 483 483 295 354 590 408 483 455 388 370 295 430

731012 408. 514 362 275 430 455 408 455 549 430 430 455 362 408 275 388

731025 838 838 692 995 637 692 692 937 937 995 838 937 514 838 408 692

740124 - 1769' - 2275 - 2275 - 3981 - 2654 - 3185 - 3185 - 2275

740314 - 1062 - 3185 - _ 2654 - 3981 - 3981 - 3185 - 3981 - 2654

740404 332 142 354 442 531 442 362 430 442 306 279 438 408 185 168 265

740408 325 168 332 325 398 362' 312 362 346 318 290 408_ 419 234 204 270

740418 275 138 261 290 362 312 362 332 245 312 238 270 332 175 131 210

740429 204 135 215 325 »261 270 279 261 150 245 185 290 210 185 100 168 '

740508 155 131 199 279 194 210 215 135 147 234 204 306 190 210 102 155

740517 110 168 234 346 194 '332 175 215 137 234 171 290 111 194 210 210

740528 161 179 245 354 238 339 183 221 204 261 224 379 183 171 161 171

740611 179 204 261 442 279 379 325 257 179 312 270 408 204 155 158 253

740620 210 279 279 442 290 398 325 275 202 332 279 398 265 221 199 318

740802 199 V .

740827 245 290 312 483 279 408 332 270 210 325 290 398 270 210 199 I 290

750402 838 549 483 692 1225 1592 1448 758 1990 1990 2275 1592 2275 1448 2654 1990

750506 125 93 168 238 103 128 152 103 73 118 140 158 118 86 66 92

750611 135 275 194 354 181 270 175 120 111 202 194 146 108 105 80 162

750808 194 430 279 455 312 531 362 162 265 332 362 306 332 339 284 270

760422 218 175 192 241 183 325 284 134 227 234 210 199 137 171 143 169

760511 142 109 158 284 173 166 224 99 166 170 142 163 103 73 93 86

760604 132 241 207 332 207 325 190 142 234 212 238 199 140 122 207 265

760810 173 173 238 332 275 354 257 177 300 295 362 332 227 207 212 332

770424 210 194 158 299 207 275 493 133 238 231 322 261 194 372 199 204

770516 109 110 129 224 142 133 253 88 133 159 158 158 125 98 98 120

770705 133 253 175 »329 218 342 197 126 153 194 231 179 166 158 190 238

780428 185 194 194 305 185 249 305 161 215 207 261 166 164 169 152 164

780522 100 77 153 245 120 126 181 89 85 147. 93 90 77 33 80 78

780613 108 166 204 265 194 177 171 122 143 171 168 128 103 109 124 185

780630 121 143 158 279 181 181 149 122 149 175 173 140 108 133 122 159

780807 155 173 197 284 179 181 164 147 156' 182 218 1341 120. 133 126 192

Provstr. nr _ 8 - 10 Tfn 11' 4 12 _ 11* 14-16

Beteckning F VT. L.V. ' F W L.\I. 7 F
Stab.tjockl.4 15 cm +420 cm +8 20 cm *4 15 cm :4 20 cm +020 çm«
(Nonááüden) '

Ev. sandpå- Sand 10 cm_ Sand 10 cm 4
fyllnad * H ,

före 4 g

cem.stab. E 1
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E-modul, MPa Antal Medelvärde
pmüüer för _;

Sektion 5/100 5/200 5/300 5/400 5/500 5/600 5/700 5/800 5/900 E-modul

Ny sektion 3/194 3/299 3/385 3/481 3/590 3/673 3/770 3/866 3/973

Datum .

730820 168 199 175 215 190 227 215 215 155 41 188

730904 218 318 238 332 257 354 339 295 202 41 262

730912 224 306 238 388 224 295 332 257 249 41 262

731002 265 332 249 332 306 306 275 284 238 41 329

731012 455 306' 241 318 295 265 275 257 275 41 371

_731025 758 937 758 758 692 483 455 838 937 41 740

740124 - 2654 - 2654 - 3185 - 3981 - 22 2437

740315 - 2654 - 3185 - 2654' -I 3185 - 22 2816

740405 339 181 109 166 215 202 362 290 270 41 380

740408 325 210 125 185 218 210 332 261 245 41 340

740418 290 168 64 179 253 142 290 194 194 41 293

740429 221 185 88 194 290 '210 199 171 185 41 256

Amxuknnxm. Cementstabiliseringen klar den 1/10-73.
Mätningen den 12/10-73 utförd efter beläggning

740508 199 127 103 185 279 185 190 133 116 41 228

740517 120 73 152 270 325 221 221 80 70 41 220

740528 171 102 161 325 312 238 215 105 84 41 243

740611 218 110 161 312 312 253 295 109 84 '41 271

740620 253 120 171 312 318 270 332 145 109 _ 41 274

740802 17 320

740827 215 123 185 300 325 270 318 194 108 41 309

750403 1448 1990 1769 2275 1990 2275 1592 3981 3185 41 1624

750506 115 135 158 175 179 204 171 133 84 41 155

750612 118 131 127 245 185 199 127 124 66 41 130

750811 346 224 181 312 325 290 339 194 141 41 310

760422 171 249 133 181 419 171 192 192 192 41 377

760512 156 110 106 213 210 221 170 97 171 41 170

760604 142 133 179 .290 275 261 231 142 177 40 211

, 760810 183 152 187 312 270 306 265 187 210 41 246

770425 357 202 204 185 234 122 253 289 212 3 ' 41 262 ,

770516 155 90 101 159 194 185 171 110 179 41 163 1

770705 158 140 101 279 279 265 185 123 164 41_ 208

780428 202 164 143 221 168 179 192 202 181 41 214

780522 90 87 101 187 192 207 134 87 127 41. 137

780613 132 122 158 221 231 210 158 113 101 41 170

780630 131 134 149 238 249 '210 155 119 143 41 170

780807 166 171 171 241 257 238 181 136 152 ?41 194

Ihnvsü: nr 14-16 17 _

Pc *301212113 ;3 F LV

Sia.:x, .r. .1:.jc3rrkl. - 20 cm -Mr 15 cm -w
(1.7 :'1. Vår* I

21 ri. '.2ll ..hrllpn.mmn\r. .F-n e
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Östergraninge . Beteckn: LV = Låg vattenñättnadsgrad
. F = Förankringsprovsträckor

BÄRIGHET PÅ VÄGYTAN UPPMÄTT MED FALLVIKT H = Homegeniserings - " -

gêdelvärdeg för Ejmoduler'på olika prer sand = :ååâggg'vågyigngêåiåg
provstrackor Vld respektive mattldpunkt. cem._stab.

Mdv. räkn. på samtl. Mdv. för E-moduler på provsträckor betecknade: Provsträckor med Provsträckor
Iatum Belastn. cem.-stab. provstr. LV F H sand utan sand

yta Antal E-mod. Std.- Antal E-mod. Std.- Antal E-mod. Std.- Antal E-mod. Std.- Antal E-mod. Std.- Antal E-mod. Std.-
vär- Mdv avv. vär- Mdv. avv. vär- Mdv avv. vär- Mdv avv. vär- Mdv avv- vär- Mdv avv.
den MP3 MP3 den MPa MPa den MPa MPa den MPa MPa .den MPa MPa den MPa MP3

;99999 På grus- 39 189 34 1 22 196 28 16 178 42 2 - 178 37 8 180 45 30 191 32

99994_vägens 39 260 68 22 279 62 16 244 75 2 283 49 8, 260 56 31 261 72

30912 yta 39 263 73 22 266 16 16 258 81 2 271 32 8 271 84 31 261 71

*31002 På cem.- 39 340 96 22 318 98 16 371 90 2 120 47 _ 8 377 99 31 330 95
stab.yta

91012 På be- 39 372 120 22 361 98 16 419 90 2 140 36 8 404 109 31 378 ' 96

31029_1äggn. av 39 755 162 22 703 149 16 848 119 2 439 280 8 834 108 31 719 187

40124 oljegrus 20 2527 748 12 2679 854 8 2299 523 2 1535 1046 5 2614 609 15 2498 806_m4

49914 ' 20 2927 763 12 3074 702 8 2706 843 2 1706 1341 5 3079 1196 15 2876 608

49494_ 39 394 204 22 397 189 16 403 228 2 125 20 8 342 108 31 407 222

49499 39 353 162 22 357 178 16 357 143 2 88 20 8 303 68 31 434 394

49419 39 302 150 22 449 16 300 144 2 112 40 8 259 55 31 314 165

40429 39 265 129 22 267 126 16 269 130 2 89 18 8 233 62 '.31 271 139

49999 39 240 102 22 238 110 16 237 99 2 109 15 8 248 84 31 229 112

49911 39 226 84 22 16 2 86 9 8 232 93 31 225 1 91

'49999 39 244 103 22 250 100 16 233 15 2 132 10 8 271 93 31 236 108

454999 '39 272 107 22 271 100 16 288 113 2 146 13 8 295 83 31 270 111

496991' 39 304 106 22 436 16 316 116 2 175 11 8 319 70 31 300 114

49999 15 344 138 ' 9 339 145 6 349 139 2 146 21 4 298 96 12 347 151

49991 39 315 125 22 312 123 16 328 131 2 179 0 8 329 64 31 312 137

994914 39 1694 844 22 1825 954 16 1452 617 2 265 114 8 1357 623 31 1780 879 _

99999 39 158 68 22 157 73 16 166 59 2 96 43 8 152 57 31 ' 208 225

;EyiLL 39 183 93 22 167 72 16 212 111 2 119 38 8 205 67 31 177 98

953939 39 313 109 22 293 101 16 343 120 2 251 47 8 319 81 31 311 115

99499 39 391 22 404 16 388 376 2 104 10 8 211 25 31 436 *_462

449191 39 172 81 22 169 61 16 184 102 2 102 13 8 164 51 31 176 86

99994 35 215 69 21 209 61 ' 16 224 88 2 127 7 8 210 45 30' 216 75

99999 39 250 70 922 _ 241 53 16 264 90 2 170 9 8 254 70 31 248 71

19494. 39 270 102 22 266 106 16 279 101 2 100 3 8 254 47 31 274 112

:9949 39 166 78 22 160 47 16 178 106 2 103 7 8 156 35 31 168 84

215959 39 206 77 22 205 57 16 I 218 89 2 133 22 8 207 42 31 211 77

99499 39 220 96 22 217 73 16 227 124 2 101 3 8 207 43 31 223 105

_99999_ 39 139 65 22 146 61 16 133 71 2 100 31 8 142 65 31 138 65

99999_ 39 172 57 22 168 45 16 180 71 2 124 8 175 45 31 171 60

99999 39 172 60 22 167 43 16 180 80 2 123 _ 8 175 42 31 172 65

80807 39 196 60 22 193 47 16 205 75 2 166 ' 18 8 206 53 31 193 62
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Fältundersökningar på 6 av VTI:s i samarbete med VV-

 

(TUb) utförda cementstabiliseringsprovvägar.

 

För att söka klarlägga orsakerna till bl a kraftig för-
sämring av bärigheten och bestämma de cementstabilise-
rade lagrens kondition efter ett antal år av trafikbe-
lastning har VTI under ett par års tid gjort grundliga
fältundersökningar på följande provvägar med cementsta-
biliserade lager.

- Flen -74
- Västerås -70
- Glostorp -73
- Märsta -73
- Hammar-Lo -73
- Östergraninge _73

Undersökningarnas genomförande:

 

Vid var och en av ett antal utvalda provsektioner har
följande bestämningar utförts.

1. Fallviktsmätning i 2 punkter på beläggningsytan (i
yttre hjulspår och mellan hjulspåren) och i en punkt
på undergrunden efter håltagning i det stab.lagret.

2. Observationer av det stabiliserade lagrets tillstånd
i samband med håltagningen.

3. Provborrning i 6 punkter, 3 st i yttre (ca 2,30 m
från vm) hjulspåret och 3 st mellan hjulspåren, ca
1,50 m från vm.

4. Friläggning av den cementstabiliserade ytan, på en
ca 1 m bred remsa från vägkanten till vägmitt. På
det frilagda cementstabiliserade lagret utfördes
följande:

- Bestämning av ev förekomst och omfattning av i

lagerytan synliga belastningssprickor.

- Bedömning av ytskiktets fasthet genom lätt bearbet-
ning av ytan med handmejsel.

- Bedömning av det stabiliserade lagrets hållfasthet
med ledning av det ljud, som uppkommer, då ett
handspett från viss höjd släppes mot lagrets yta.

Fältundersökning av provväg Östergraninge -73 sommaren
1978.

 

Under sommaren -78 utfördes fältundersökning enligt
ovan på provvägen östergraninge -73.

Följande sektioner undersöktes:
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sektion 2/317, höger körbana
- " - 2/534, -"- - v -
- " - 0/976, vänster körbana
- " - 0/268, höger - " -

Sektion 2/327 hade omedelbart efter stabilisering 1973
en relativt hög bärighet (455 MPa) medan den redan på
sommaren 1975 sjunkit till 162 MPa. Med utgångspunkt
från detta valdes denna sektion för undersökning. Av
praktiska skäl fick provsektionen flyttas 10 m till
2/317.

Sektion 2/317, höger körbana

 

Fallviktsmätning på ytan utfördes dels i yttre hjulspår
dels mellan hjulspår (2,20 m respektive 1,50 m från vm).
Resultat 120 respektive 185 MPa.

Provborrning med 10 cm:s borrkrona i yttre hjulspår och
mellan hjulspår gjordes med 3 borrhål på varje ställe.

I det yttre hjulspåret kunde ingen hel borrkärna tas
upp, Vid borrningen föll stabiliseringen sönder i flera
mindre bitar, (skärvor, sten och sand) de något större
sammanhängande bitarna kom från stabiliseringens under-
sta del. Det föreföll som om det understa skiktet hos
stabiliseringen var något bättre än den övre. Detta
konstaterande bestyrktes ytterligare då borrhålens
väggar bearbetades för hand med mejsel. De översta
centimetrarna av stabiliseringen kändes då lös och
obunden, medan stabiliseringen i underkant kändes fasta-

re. Tjockleken hos stabiliseringen kunde endast mätas i
ett av de tre borrhålen och var där 19 cm. Beläggnings-
tjockleken (OG) i provsektionen var ca 5 cm.

Ej heller vid borrning mellan hjulspåren kunde någon hel
borrkärna erhållas. Två av borrkärnorna var delade hori-
sontellt på mitten. Ifrån det tredje borrhålet erhölls
ett större sammanhängande stycke av stabiliseringen.
Väggarna i borrhålen var fasta, inget löst material var
möjligt att peta loss med mejsel. Finmaterial hade där-
emot spolats loss vid borrningen, borrhålsväggarna var
till följd av detta mycket skrovliga. De sammanhängande
stycken av stabilisering, som erhölls från de tre borr-

hålen, gav intryck av att vara mycket fasta, då försök
gjordes att bryta sönder dem.

Slitlagret bestående av oljegrus avlägsnades med hjälp
av motordrivet tjälspett. Vidhäftningen mellan olje-
gruset och cementstabiliseringen var störremellan hjul-
spåren än i hjulspåret. Efter att ha renborstat den fri-
lagda ytan granskades den först okulärt. Två längsgående
Sprickor upptäcktes men inga hårfina sprickor. Genom att
släppa ett handspett mot det stabiliserade lagrets yta
och lyssna till stötljudet konstaterades något ljusare
klang mellan hjulspåren än i hjulspåret. Vid bearbetning
av provytan med handspettet kunde skärvor om ca 5-10 mm
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tjocklek petas loss.
Ytorna på dessa skärvor var fuktiga och överdragna med
en grå hinna, vilket antyder att det redan långt före
bearbetningen vid undersökningen förekommit sprickor i
vilka vatten blivit stående och kalk (från cementen)
utfällts. Skärvorna var relativt hårda men gick att
bryta sönder med handkraft. Stabiliseringen var genom-
dragen av horisontella sprickör främst i den övre delen,
och huvudsakligen i hjulspåret, härav kan alltså prov-
borrningens dåliga resultat förklaras.

Efter håltagning i det stabiliserade lagret utfördes
bärighetsmätning med fallvikt på undergrunden. E-modu-
len uppmättes till 50 MPa.

Sammanfattning. Provsektion 2/317, höger körbana.

 

Såväl fallviktsmätningens resultat som resultaten av
det frilagda lagrets bearbetning med spett indikerade
att cementstabiliseringen var söndersprucken. Vid prov-
borrningen bestyrktes detta, då det visade sig omöjligt
att erhålla någon hel borrkärna från de sex borrhålen.
Vid en fortsatt undersökning av cementstabiliseringen
noterades horisontella sprickor främst i överkant av
stabiliseringen och huvudsakligen i hjulspåret. Dessa
horisontella sprickor gjorde att det stabiliserade lag-
ret var skiktat och att dessa skikt lätt föll sönder
vid bearbetning med handmejsel.

Sektion 2/534, höger körbana

 

Sektionen valdes inom ett vägavsnitt där bärigheten
ändrats, från attha varit 430 MPa 1973 till 332 MPa

1975, således en relativt blygsam nedgång.
Fallviktsmätning utfördes enligt tidigare rutin, i
yttre hjulspår och mellan hjulspåren. Resultat 208 MPa
respektive 183 MPa.

Provborrning utfördes också enligt tidigare rutin i
yttre hjulspår reSpektive mellan hjulspår. Ej heller i
denna sektion erhölls några hela borrkärnor. Borrkärnor-
na föll sönder vid borrningen i större och mindre styc-
ken av stabiliserat material. Någon märkbar kvalitets-
skillnad hos de sönderfallna borrkärnorna som upptogs
i yttre hjulspår och hos de som upptogs mellan hjul-
spåren fanns ej.

De största sammanhängande styckena av stabiliserat mate-
rial kom från stabiliseringens understa del. I prov-
hålens skrovliga väggar kunde vertikala sprickor upp-
täckas. Stabiliseringstjockleken i den undersökta sek-
tionen mätt i borrhålen var 16,5 cm. Höjden hos de
sammanhängande styckena av stabiliserat material var
ungefär hälften av stab.tjockleken, dvs ca 8 cm.
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Slitlagret av oljegrus avlägsnades på samma sätt som
tidigare. Efter renborstning av den frilagda cementsta-
biliseringsytan gjordes en okulär granskning. Ytan var

'jämn med en vertikal synlig längsgående spricka. Prov-
ningen med handspettet Visade att stötljudet var dovt
över hela ytan. Vid fortsatt något kraftigare bearbet-
ning med Spettet föll de översta 3-4 cm av stabilise"
ringen sönder. Härunder fanns en gräns, klart markerad
av en horisontell spricka. Cementstabiliseringen under
detta lösare skikt var betydligt hårdare, ytan var
vidare fuktig och ljusgrå till färgen, några ganska
tydliga vertikala sprickor observerades också.

Efter håltagning genom det cementstabiliserade lagret
kunde fallviktsmätning utföras på undergrunden. E-modu-
len blev 81 MPa, ett relativt högt Värde.

Sammanfattning. Provsektion 2/534, höger körbana.

 

Ingen hel borrkärna erhölls från något av de 6 borr-
hålen. Stabiliseringen var söndersprucken med både hori-
sontella och vertikala sprickor. De översta 3-4 cm av
stabiliseringen var klart lättare att vid bearbetning
få sönder än det stabiliserade lagret därunder, gränsen
mellan de två lagren var tydligt markerad. Någon av-
görande skillnad i hållfasthet hos stabiliseringen i
det yttre hjulspåret och mellan hjulspåren kunde ej
noteras.

 

Sektion 0/976, vänster körbana

Sektionen valdes inom ett Vägavsnitt, där mycket kraf-
tiga längsgående sprickor förekom. Nivåskillnaden mellan
de längsgående sprickorna antydde, att undergrunden var
speciellt tjälaktiv och ojämnt tjällyftande. Kraftig
spårbildning förekom i det yttre hjulspåret.

Fallviktsmätning utfördes såsom tidigare på ytan i
yttre hjulspår och mellan hjulspår (2,20 m respektive
1,50 m från vm) varvid E-modulerna 91 MPa respektive
120 MPa erhölls.

Provborrning med 10 cmzs borrkrona i yttre hjulspåret
och mellan hjulspåren utfördes, tre borrhål på vardera
stället. Från inget av borrhålen erhölls någon hel borr-
kärna. I samtliga fall föll stabiliseringen sönder i
mindre stycken. Det kunde ej konstateras någon skillnad
mellan det stabiliserade materialet, som erhölls från
borrhålen i det yttre hjulspåret och från borrhålen
mellan hjulspåren. Sönderdelningsgraden hos materialet
var lika i båda fallen. De mindre sammanhängande stycken
av stabiliseringen visade sig vara myckethårda vid för-
sök till söndertryckning. Väggarna i borrhålen var
skrovliga. Finmaterial hade spolats bort vid borrningen.
Vid bearbetning med mejsel av borrhålsväggarna föll
inget löst material bort. Vertikala sprickor i borrhålsw
väggarna kunde konstateras Några horisontella sprick-
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skikt fanns ej. Tjockleken hos det stabiliserade lagret
mätt i borrhål var i medeltal 17,5 cm och beläggningens
tjocklek var 7,0 cm.

Slitlagret avlägsnades såsom tidigare. Ytan på stabili-
seringen syntes vara jämn och slät så när som på om-
rådet kring den längsgående sprickan, där bitar av sta-
biliseringen kunde petas loss för hand.

Handspettet gav en dov ton då det släpptes mot det sta-
biliserade lagrets yta, och någon märkbar skillnad 1
ton förekom inte inom provsektionen.

Såsom tidigare konstaterats i andra sektioner var det
översta, några cm tjocka skiktet av stabiliseringen be-
tydligt sprödare och mera lättforcerat då ytan bearbe-
tades med handSpettet, än den undre delen.

Fallviktsmätning utfördes på undergrunden efter att sta-
biliseringen avlägsnats i provsektionen. Den erhållna
E-modulen blev 44 MPa.

Sammanfattning. Provsektion 0/976, vänster körbana.

 

Ingen hel borrkärna erhölls från borrningen i sektionen.
Kraftiga vertikala Sprickor kunde noteras i stabilise-
ringen. E-modulen konstaterades vara låg och av samma
storleksordning som E-modulen före stabiliseringen. Det
översta skiktet av stabiliseringen i provsektion, föll
lätt sönder vid bearbetning med handspett. Någon skill-
nad i hållfasthet hos det stabiliserade lagret i det
yttre hjulspåret och mellan hjulSpåren kunde ej konsta-
teras. Stabiliseringstjockleken uppmättes till 17,5 cm.

Sektion 0/268, höger körbana

 

Sektionen valdes inom ett vägavsnitt där inga skador,
sprickbildningar eller spårbildningar kunde noteras.
Fallviktsmätning utfördes såsom tidigare i yttre hjul-
spår och mellan hjulspåren. Den erhållna Ewmodulen blev
147 respektive 152 MPa.

Provborrning utfördes enligt tidigare rutin. Ingen hel
borrkärna erhölls från något av de sex borrhålen. Från
borrhålen mellan hjulSpåren erhölls dock flera större
Astycken av cementstabiliseringen. I yttre hjulspåret
föll däremot styckena sönder såsom tidigare. Provsek-
tionen var den klart bästa av samtliga provborrade sek-
tioner på Östergraningevägen; I borrhålens skrovliga i
väggar kunde dock tydliga vertikala Sprickor observeras.
Stabiliseringstjockleken uppmättes i borrhålen till i
medeltal 17 cm. ' L

Slitlagret togs bort och den frilagda cementstabilise-
rade ytan rensopades, några sprickor observerades ej
och då handspettet släpptes konstaterades stötljudet
vara dovt över hela den frilagda ytan. Vid fortsatt

VTI MEDDELANDE 158



Bilaga 9

Sidan 6

kraftigare bearbetning med spettet Visade sig åter igen
det översta lagret av stabilisering lätt falla sönder i
tunna skikt. Någon tydlig gräns mellan det översta
lösare och det undre, något fastare skiktet kunde ej
konstateras. Stabiliseringen kändes också mjuk och "
då håltagning gjordes för fallviktsmätning på under-
grunden. Fallviktsmätningen på undergrunden gav E-modu-
len 62 MPa.

seg

Sammanfattning. Provsektion 0/268, höger körbana.

 

Ingen hel borrkärna erhölls från något av de 6 borr-
hålen. Provsektionen var ändå den kvalitetsmässigt klart
bästa av de undersökta på Östergraningevägen. Några
borrkärnor, främst de upptagna mellan hjulspåren, föll
endast sönder i ett par stycken, medan flertalet borr-
kärnor i tidigare sektioner helt eller delvis hade
fallit sönder. Vertikal sprickbildning kunde tydligt
konstateras i borrhålen. Det översta lagret av stabili-
seringen bestod liksom tidigare av ett skikt, som vid
bearbetning med spett lätt föll sönder.

De undersökta_provsektionernas uppbyggnad

Sektion 2/317 Oljegrus 3 cm
Cementstab. 20 cm
Låg vattenhalt "

- " - 2/534 Oljegrus 3 cm
Cementstab. 15 cm
Förankring
Uppbyggd med 10 cm grusig sand före

stab.

- " - 0/976 Oljegrus 5 cm
Cementstab.' 17,5 cm
Låg vattenhalt :

- " - 0/268 Oljegrus 5 cm'
Cementstab. 17,5 cm
Låg vattenhalt
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Statens Vägverk

VFY pa

Undersökning av trafiken vid Östergraninge den 24-25 juni 1974 och 13-14 mars 1978.

  

Vägm Punkt Undersökningstid Fordon Axelpar V Anm.
Tot. Pb ' Lb Bu Tot. Pb Lb Bu Medeldygns-
Antal Ant Z Ant Ant Z Antal Ant trafik

 

 

N.LJ

.åB\°

.LJ

4%NN

 

74-06-24 1032-2232 + 390 297 76,2 90 23,1 3 0,71, 515 297 57,8 212 41,0 6 1,2
74-06-25 06 -10

331 A

 

331 A 78-03-13 0900-2200+ 244 190 77,9 40 16,4 14 5,7 274 191 69,7 69 25,2 14 5,100 00 300 axelpar
78-03-14 06 -09
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