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Förstärkning av grusvägar genom cementinblandning
i ytskiktet eller genom påläggning av cementstabi-
liserat verkblandat material.

- Utvärdering av utförande, teknik och förstärk-
ningseffekt av VVS arbeten 1974-77

av Björn örbom
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
58101 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Vägverket har sedan 1974 vid ordinära förstärkningsar-

beten för grusvägar, avsedda att förses med beläggning,

använt cementstabilisering för ett 40-tal företag be-

lägna i alla delar av landet. I ett fåtal fall har här-

vid förstärkningen utförts i form av utläggning av ett

lager cementstabiliserat material, blandat i verk. Som

regel har cementstabiliseringen utförts genom cementens

infräsning direkt i den justerade vägens ytskikt (mark-

blandningL

Under hösten 1978 utfördes en inventering av de aktuel-

la förstärkningsarbetena, grundad på ett frågeformulär,

som besvarades av vägförvaltningarna. Frågeformuläret

behandlade,förutom allmänna uppgifter om stabiliserings-

arbetena,förundersökning av aktuella basmaterial, sta-

biliseringsarbetenas utförande samt de uppnådda tekni-

ska resultaten vid utförandet och efter trafikens in-

släppande såsom de kunnat fastställas genom material-

provningar och observationer av vägytans tillstånd; I

frågeformuläret berördes även i någon mån anläggnings-

kostnaden. Responsen från vägförvaltningarna på fråge-

formulären blev mycket god och inventeringen kom därför

att omfatta 40 byggnadsobjekt. De vid inventeringsupp-

gifternas bearbetning uppnådda resultaten kan således

med fog sägas vara representativa för svensk cementsta-

biliseringsteknik under perioden l974-77.
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Kostnaden för cementstabiliseringens utförande vid mark-

blandningsförfarandet ökade under den aktuella 4-årspe-

rioden genomsnittligt från 7:16 kr/m2 till 12:50 kr/mz,

således en prisökning med 75%. Till en del berodde dock

prisökningen på att kravet på cementkvot och lagertjock-

lek ökat under perioden. Om inverkan härav elimineras

blir kostnadsökningen drygt 50% vilket mycket väl över-

ensstämmer med den allmänna byggnadskostnadsutveckling-

en för överbyggnadsarbeten (byggnadskostnadsindex) för

samma period.

Behovet att förstärka en grusväg är i första hand sam-

mank0pplat med sådana faktorer som undergrundens tjäl-

aktivitet, vinterköldmängden och överbyggnadstjockle-

ken. Behovet ökar med stigande värden på de två första

faktorerna och med minskande överbyggnadstjocklek. För-

stärkningsbehovet för de aktuella objekten, bedömt från

denna synvinkel, synes ha varit mindre för objekten i

södra delarna av landet (från D-län och söderut). Här

var tjälfarligheten sålunda lägre och mindre växlande

samtidigt som köldmängderna är lägre än för objekten

belägna norr om D-län. Egentligen borde därför förstärk-

ningarna med cementstabilisering ha utförts kraftigare

för objekten i mellersta och norra Sverige. Så har

emellertid varit fallet endast i begränsad omfattning,

vilket kan vara en bidragande orsak till att relativa

antalet objekt som erhöll bärighetsskador efter för-

stärkningen var högre i norra Sverige än i södra.

Materialet i förstärkningsobjektens översta skikt, som

således utgjorde basmaterialet vid markstabiliseringen

hade varierande graderingmed finjordshalter som regel

mellan 10 och 17%. I enstaka fall, då grusöverbyggnaden

t ex utmed vägkanterna endast var 7-lO cm tjock och vi_

lade på en finkornig, starkt tjälfarlig undergrund blev

det uppfrästa materialet för stabiliseringen extremt

finjordsrikâ Normalt var materialet välgraderat med en

torr skrymdensitet efter tung laboratoriepackning
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mellan 2,10 och 2,30 kg/dm3.

Humusföroreningar i ett basmaterial kan fördröja eller

förhindra cementens bindning. De vid förprovningarna

fastställda humusgraderna hos basmaterialen fördelade

sig tämligen jämnt över hela den 4-gradiga skalan (SC-

skalan vid natronlutprovning). De insamlade värdena Vi-

sade att man för att uppnå den stipulerade 7-dygnshåll-

fastheten - statistiskt sett - behövde något mer cement

ju högre basmaterialets humusgrad var. Material med

humusgrad 4 erfordrade sålunda ca 25% mer cement än

humusfritt material. Spridningen hos den vid förprov-

ningen fastställda erforderliga cementkvoten vid en

viss humusgrad var emellertid betydligt större än så.

Humusgraden, bestämd genom natronlutprovning, före-

faller således vara ett mycket osäkert indicium på det

ökade cementbehovlsom förorsakas av de organiska föro-

reningarna.

Förstärkningsobjektens ytskikt innehöll som regel (80%

av objekten) högst 5% sten större än 60 mm. Större ste-

nar (7100 mm) förekom dock som regel och förekomsten

hade av vägförvaltningarna ofta bedömts som ganska

riklig' eller 'riklig'. Ur uppgifterna har kostnaden

för stenborttagning bedömts till ca 0,40 kr/m2 i genom-

snitt och ca l:- kr/m2 vid de stenigaste objekten.

Kravet på packningsgrad vid de stabiliserade lagrens

utförande var i regel min 97% av tung laboratoriepack-

ning (i några fall 95%). Med de använda packningsmeto-

derna var det lägsta uppnådda medelvärdet för arbets-

plats 96% och det högsta medelvärdet 105%. För enskilda

packningsvärden var variationen 85%-ll6%.

Den vid arbetena uppnådda stabiliseringseffekten (mark-

blandning) kontrollerades genom tillverkning av prov-

krOppar av cementinblandat material från arbetsytan

(för hållfasthetsbestämning). För en grupp av objekt
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(med projekteringshållfastheten 3,5-4,0 MPa) var den

genomsnittliga cementkvoten 5,6% med en uppnådd genom-

snittlig tryckhållfasthet (7 d) av 6,2 MPa. För en

annan objektgrupp med projekteringshållfastheten 5,0

MPa var motsvarande värden 6,3% och 6,6 MPa. Mellan den

uppnådda fälthållfastheten och använd cementkvot (C%)

rådde det genomsnittliga sambandet

U7,fält = 3'5 + 0'5 ' C

där 4%<C<lO%

De erhållna hållfasthetsvärdena visar att nämnda höj-

ning av projekteringshållfastheten med l-l,5 MPa viss-

erligen lett till en viss ökning av tchkhållfasthetens

medelvärden medan däremot minimumvärdena knappast ökats

alls. Eftersom de senare i första hand är avgörande för

det stabiliserade lagrets hållbarhet kan man ifråga-

sätta om man genom höjningen av projekteringshållfast-

heten i praktiken uppnått nämnvärt minskad risk för

bärighetsskador.

Ur de erhållna uppgifterna har kunnat beräknas att

hållfasthetsvärdenas statistiska spridning inom objek-

ten i genomsnitt är så hög som 35% (lägst 17%, högst

57%). Med utgång härifrån har visats, att om man sam-

mankOpplar risken för bärighetsskador med förekomsten

av delytor med alltför låg hållfasthet hos det stabili-

serade lagret (p g a hållfasthetsspridningen), så är

det effektivare att nedbringa risken för kommande bä-

righetsskador genom att försöka minska spridningen, än

genom att höja cementkvoten och därmed hållfastheten.

För att bedöma förstärkningsarbetenas tekniska resultat

har en bearbetning utförts, dels av de inrapporterade

skadornas omfattning och art viss tid efter genomför-

andet, dels av resultaten av provbelastningar, som ge-

nomförts på vissa av objekten.
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Vid en ålder av 1-4 år uppvisade ca 30% av förstärk-

ningsobjekten skador av bärighetskaraktär. Orsaken till

skadornas uppkomst har bedömts i första hand vara

underdimensionering av det stabiliserade lagret för så-

dana objekt där undergrunden är starkt tjälfarlig. Tyd-

ligen förmår icke ens cementstabiliserade lager med så

stor tjocklek som 20 cm och så hög hållfasthet som 7-8

MPa (min 4 MPa) vid starkt tjälfarlig undergrund upp-

bära den aktuella trafiken (ÅDT 300-500) utan att bä-

righetsskador uppkommit, sannolikt under tjällossnings-

perioderna.

Provbelastningar hade kunnat genomföras endast på ca

1/3 av samtliga förstärkningsobjekt. De bearbetade och

analyserade resultaten visar, att såväl vägkrOppens bä-

righet som E-modulen hos vägens ytskikt tilltog som en

följd av stabiliseringen. Genom senare mätningar har

man emellertid kunnat konstatera, att bärighetsvärdena

ofta visat en sjunkande tendens. Detta förhållande har

tolkats så att trafiken förorsakat belastnings5prickor

i det cementstabiliserade lagret, vars effektiva E-mo-

dul härigenom nedsättes. Härigenom uppkommer inom ett

eller annat år synliga bärighetsskador. Möjligen kan

det tänkas, att den i vårt land tillämpade trafikering-

en med tunga fordon av de nyutförda stabiliserade ytor-

na - vilket strider mot internationell kutym - kan ha

framkallat belastningssprickor redan i initialskedet,

med den senare konstaterade negativa bärighetsutveck-

lingen som följd. En särskild studie av detta problem

har därför påbörjats.

Det bärighetsmässiga resultatet av förstärkningarna med

markinblandad cement kan sammanfattas så, att efter

genomsnittligt knappt 2 års trafikering var nära 90% av

de inventerade objekten utan bärighetsskador. Härvid

har de uppenbarligen underdimensionerade objekten med

starkt tjälfarlig undergrund i Y län borträknats.
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Frekvensen temperaturframkallade tvärsprickor var ge-

nomgående låg. Detsamma gäller som regel även frekven-

sen längsgående sprickor. F ö hade i några enstaka fall

uppkommit skador p g a ojämna tjällyftningar, erosion

i dikets innerslänt och sättning efter borttagna block

i Vägkroppen.

Cementstabiliseringarna med verkblandade massor i AC

län framställdes i blandare av kontinuerlig typ. Med

ett proportionerat basmaterial av typen grusig sand och

4,5% cement erhölls ett stabiliserat material med

tryckhållfastheten (7 d) 5,2-5,7 MPa. Om hänsyn tas

till den i detta fall sämre graderingen hos basmateria-

let innebär resultatet att cementbehovet var ca 1

vikt-% lägre vid detta utförande jämfört med markbland-

ning. -Förvånansvärt nog blev hållfasthetsvärdenas

spridning även vid denna tillverkningsmetod relativt

hög (standardavvikelsen 30%, jämfört med 35% för mark-

blandningsmetoden). Orsaken kan möjligen sökas i grade-

ringsvariationer i basmaterialets sanddel eller varia-

tioner i cementkvoten.

Anläggningskostnaden för de två aktuella förstärknings-

objekten låg enligt de lämnade uppgifterna något högre

(drygt 10%) än genomsnittet för här rapporterade mark-

blandningsobjekt.

Bärigheten hos de två förstärkningsobjekten ökade på-

tagligt efter stabiliseringen. Efter två år hade bärig-

heten avtagit något enligt de rapporterade provnings--

resultaten. En del av det ena objektet utgöres av prov-

vägen "Vännäsw75". Enligt bärighetsmätningarna från

denna (1975_80) har emellertid den uppnådda höga bärig-

heten bevarats mycket väl (VTI Rapport 217);
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Cement stabilization of gravel roads by mixed-in-place
technique or by laying of plant mix.

- Evaluation of performance, technique and strengthening
effect of cement stabilization carried out by the
National Road Administration in 1974-1977.

by Björn Örbom
National Swedish Road and Traffic Research Institute

3-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

In the years 1974-1977, cement stabilization was

carried out on some forty Swedish gravel roads.

The methods used were

l) laying of cement stabilized material, mixed in a

plant and

2) milling the cement into the surface layer, the

latter being the most used method.

In 1978, a survey of these stabilized roads was made

by sending a questionnaire to the regional road

administrations.

The surface layer of the gravel roads normally had a

good grain size distribution with a content of fine

soil between 10 and 17 %. After heavy laboratory

compaction, the bulk density varied between 2.10 and

2.30 kg/dm3. Contamination of humus may cause delay

or inhibit the binding of cement. The higher the

humus content, the higher cement content was needed.

About 95 % of the aggregate particles in the surface

layer was smaller than 60 mm. Among the remaining

part, aggregate particles larger than 100 mm dominated.

The demanded degree of compaction was 97 6 of the

value obtained in heavy laboratory compaction.
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Test pieces were taken for calculating the strength.

The connection between field strength (0% in MPa)
,field

and cement quotient (C %) wascje field = 3.5 + 0.5 x C

if 4 % <C<lO %.

After 1-4 years, 30 % of the gravel roads stabilized

according to method 2) showed bearing capacity damages,

especially in the north of Sweden. The cause of the

damages may be a not sufficiently dimensioned road-

base on a frost susceptible subgrade. Initially, heavy

vehicles may cause damages as they are allowed to

drive on the newly stabilized roadbase. Cracking due

to temperature, frost heaving, erosion and settlement

did occur in a few cases. At the gravel roads where

method l) was used, the bearing capacity increased

considerably after the cement stabilization.
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1. BAKGRUND

Svenska grusvägar har en bärighet, som kan variera av-

sevärt såväl med läget som med årstiden. Bristerna i

bärigheten har successivt "byggts bort" genom att mer

eller mindre lokala förstärkningsåtgärder (påläggning

av grusiga-steniga material, dräneringsåtgärder etc)

vidtagits från tid till annanaallteftex'som trafiken av-

slöjat de svagaste ställena. En grusväg, som varit tra-

fikerad ett antal år, kan därför som regel förutsättas

ha bibringats en bärighet, som är tillräcklig för att

möjliggöra ett fortlöpande underhåll till rimliga

("normala") kostnader så länge vägen är försedd med ett

grusslitlager.

 

Erfarenheten har emellertid visat att, grusvägens

bärighet och stabilitet ibland är otillräcklig om man

för en vägstandardhöjning - utan annan åtgärd än juste-

ring av ytan - vill använda grusvägen som underlag för

en asfaltbeläggning av något slag. Detta gäller i

första hand om beläggningen utföres med varmblandad

beläggningsmassa (AB), men även s k enkla slitlager av

typen oljegrus (OG) eller ytbehandlingar av olika slag

(Y1, Y1G) har ibland visat sig kunna få bärighetsskador

i en omfattning, som är svår att acceptera med hänsyn

till underhållskostnaderna.

Behovet att förstärka grusvägar, som skall förses med

en enkel asfaltbeläggning, har hittills i första hand

tillgodosetts genom påläggning av ett gruslager på be-

fintlig väg innan beläggningen utförts. Härvid har man

samtidigt på ett naturligt sätt kunnat företa i varje

fall de mindre profiljusteringar, som ansetts befogade

med hänsyn till den planerade förbättringen av vägytans

kvalitet och därmed sammanhängande risker för ökning av

fordonshastigheterna och försämring av trafiksäkerheten.

Den gruskvalitet, som kan ifrågakomma, för påläggsmate-
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rialet vid dylika s k gruslyft måste vara relativt hög.

Vid tunnare pålägg (10-15 cm) torde bärlagergrus enligt

BYAzs fordringar erfordras. Beroende på förstärknings-

objektets läge varierar kostnaden och kan ibland bli

ganska hög. På grund av detta förhållande samt att

kravet på profiljustering för enklare vägar i samband

med beläggningsarbetena i viss mån har hållits tillbaka

under senare år, blev förutsättningarna för 6-7 år

sedan goda att i större skala än tidigare prova en

annan förstärkningsmetod för grusvägar, nämligen med

hjälp av cementstabiliseringsteknik.

Mot bakgrunden av sistnämnda synpunkter är det natur-

ligt, att den stabiliseringsmetod, som föreföll inne-

bära de största fördelarna (i varje fall med hänsyn

till anläggningskostnaderna) var att blanda in cement

direkt i den befintliga grusvägens ytskikt, sedan detta

justerats i stort sett utan tillförande av nytt grusma-

terial. Vid ett sådant förfarande blir givetvis kostna-

derna för materialtransporter förhållandevis mycket

små, samtidigt som det arbete bortfaller, som vid grus-

lyfttekniken ofta erfordras med justering av dikes-

lägen och dikesslänter.

Det stora flertalet av de ca 40 förstärkningsarbeten,

som medtagits i denna utredning har utförts enligt

nämnda enkla princip (cementstabilisering genom direkt-

inblandning av cement i vägens ytskikt, här kallat

markblandning). Den kvalitet hos det stabiliserade ma-

terialet, som man uppnår med detta förfarande, blir

bl a beroende på basmaterialets ofta växlande samman-

sättning - lägre än om ett relativt homogent basmaterial

från ett sidotag blandas i ett verk med cement och ut-

lägges på vägen (verkblandningsförfarandet). Det är

därför - med hänsyn till cementstabiliseringsteknikens

utveckling i vårt land och bästa möjliga anpassning

till de verkliga förutsättningarna - mycket värdefullt,

att även verkblandningsmetoden använts vid några av
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VV:s förstärkningsarbeten under den aktuella perioden

(VFAC).

Förstärkning av grusvägar med cement (markblandning

eller verkblandning) har sammanfattningsvis följande

för- och nackdelar jämförd med gruslyftmetoden.

Fördelar

- Ingen eller begränsad tillförsel av grus. Grus av

lägre kvalitet kan användas. Därför lägre transport-

och materialkostnad. Minskat utnyttjande av landets

grustillgångar.

- Ingen eller begränsad nivåhöjning hos den förstärkta

vägens yta. Därför ingen eller låg följdkostnad för

slänt- och dikesjustering samt marklösen.

- Betydande bärighetshöjning. Varaktigheten av denna

vid olika utföranden och olika yttre förhållanden

dock ännu ej helt klarlagd.

- Beroende i första hand på gruspriset på orten kan an-

läggningskostnaden per m2 i vissa fall vara lägre

för cementförstärkningsalternativet.

Nackdelar

- Avsevärt kortare arbetssäsong på grund av det cement-

stabiliserade lagrets frostkänslighet innan det hård-

nat genom cementbindningen. (Grusförstärkningar ge-

nomförs delvis som vinterarbeten).

- Planerings- och förberedelsearbetena för närvarande

relativt omständliga och tidskrävande, vilket även

i viss mån gäller kontrollen av material och utför-

ande på byggstadiet.

- Specialmaskiner erfordras.

- Ännu saknas den kunskap i reparationsteknik för ska-
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dor på stabiliserade lager, som så småningom kommer

att behövas.

Även de två omnämnda alternativen att utföra cementför-

stärkning av grusvägar (mark- reSp verkblandning) har

inbördes sina för- och nackdelar.

Fördelarna vid verkblandning är bl a följande:

- Planerings- och förberedelsearbetena blir mindre om-

fattande än vid markblandning, speciellt om kända

sidotag (grus- eller sandtäkter) kan utnyttjas.

- Cementhalten kan väljas något lägre beroende på mind-

re variationer i basmaterialets sammansättninge Av

samma anledning torde kontrollen av det producerade

materialet kunna begränsas något.

- De svårigheter med stora stenar, hög stenhalt och

alltför tunn grusöverbyggnad, som ibland uppträder

vid markblandningsmetoden, bortfaller helt.

Å andra sidan finns bl a följande nackdelar med verk-

blandning:

- Nivåhöjningen på den förstärkta vägytan blir så pass

stor, att vissa följdarbeten med dikes- och slänt-

justering kan erfordras. Marklösen kan även bli ak-

tuell.

- Etableringskostnaden på arbetsplatsen blir högre än

vid markblandningsmetoden. Separata, små arbetsobjekt

är därför mindre lämpliga.

- Grusbesparingen blir mindre än vid markblandning.

(Sämre grus än vid gruslyft kan dock användas).

- Totala anläggningskostnaden per m2 kan möjligen bli

något högre än vid markblandning.

Vissa- dock ännu begränsade - erfarenheter från de
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senaste årens provvägar antyder, att man kan vinna någ-

ra av fördelarna med bägge de ovannämnda arbetsalterna-

tiven, om man i stället tillämpar markblandningsalter-

nativet sedan man i förväg lagt ut ett grusigt-sandigt

material på vägen till en tjocklek som motsvarar det

blivande stabiliserade lagrets. Detta förfarande kan

emellertid medföra olägenheter för den allmänna trafi-

ken om denna ej kan stängas av under arbetet.

Förutom med cement har förstärkning av grusvägar i vårt

land under de senaste åren även utförts genom pålägg-

ning av grusmaterial, stabiliserat med bituminöst bin-

demedel (asfaltemulsion). Arbetena har utförts med en

kombinerad blandar- och utläggningsmaskin (Midland Mix

Paver), som frontmatas med ett lämpligt graderat grus-

material och - efter inblandning av asfaltemulsion i

maskinens inbyggda blandare - lägger ut den färdiga

massan i önskad tjocklek. Metoden kan således sägas

motsvara förstärkning med cement enligt verkblandnings-

metoden med den skillnaden, att själva bindemedelsin-

blandningen utföres i ett annat led i produktionSpro-

cessen. Fördelen med ett bitumenstabiliserat lager för

förstärkning av grusvägar ligger i att lagertjockleken

bättre kan avpassas till just vad man tror behövs ur

bärighetssynpunkt. Vid cementförstärkning genom mark-

blandning har i Sverige knappast tunnare lager än 15 cm

utförts beroende bl a på avsevärda variationer i upp-

mätt verklig tjocklek. Nackdelen med bitumenförstärk-

ning med mixpaverteknik ligger i den mycket speciella

arbetsmaskinen med dess höga anskaffningskostnad. Vida-

re kräver förstärkning med mixpaverteknik ett bättre

graderat och därför dyrare grus.

Likaledes har på de allra senaste åren försök gjorts

att förstärka grusvägar med otillräcklig bärighet genom

inblandning i ytskiktet av vissa slaggprodukter eller

genom att på den befintliga vägens yta utföra ett bär-

lager, framställt genom verkblandning av slaggmaterial

tillsatt med bindande slaggprodukter.
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Generellt gäller att kännedom om totalekonomin för den

ena eller andra förstärkningsmetoden är den enda rätta

Visa bedömningsgrunden vid jämförelser. Detta förutsät-

ter, dels att tekniken för re5p metods tillämpning är

fullt utvecklad och dels u dessvärre - att fullskalem

arbeten får följas från utförandet och åtskilliga år

härefter såväl tekniskt som ekonomiskt.

2. CEMENTFÖRSTÄRKNINGSARBETENAS OMFATTNING I

SVERIGE

I figur 1 visas produktionen av cementförstärkning år

för år på det svenska statliga vägnätet med början

1973, det första året då denna teknik utnyttjades i

nämnvärd omfattning.
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Figur 1. Vägverkets arbeten avseende cementförstärkning
av grusvägar under tiden 1973-78. (Efter K G
Cederberg, Cementa AB).
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Den inventering, som redovisas i denna rapport har be-

gränsats till 4-årsperioden 1974-77. Åren 1973 och 1978

har utelämnats i detta sammanhang beroende på att 1973

bedömts som ett "inkörningsår" för entreprenörerna, me-

dan 1938 års produktion t v lämnats därhän beroende på

att en av de Viktigaste bedömningsgrunderna, nämligen

de ingående förstärkningsarbetenas hållbarhet vid tra-

fikering, givetvis ännu inte kunnat bedömas (avs. 1979L

I figur 2 har den geografiska fördelningen av förstärk-

ningsarbetena under den aktuella tidsperioden angivits,

liksom antalet förstärkningsobjekt utförda som mark-

respektive verkblandning och deras sammanlagda längd

länsvis.

Som synes är den geografiska fördelningen av förstärk-

ningsobjekten mycket god. Det inventerade materialet

kan således sägas vara representativt för det svenska

klimatet, och därmed troligen även i stort sett för

klimatet i hela Norden. Härvid har tonvikten lagts på

variationerna i vinterkölden (genomsnittlig köldmängd

i dygnsgrader har angivits på figur 2).

Variationen i utförandemetod (markblandning respektive

verkblandning) är däremot tyvärr alltför liten (figur

2) för att några säkra jämförelser mellan förstärk-

ningsarbeten utförda med dessa två metoder skall kunna

göras.
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3 - 15,6
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Figur 2. Vägverkets cementförstärkningsarbeten på grusvägar

under den periød (1974077), som berörs i denna rap-
port. Antal förstärkningsobjekt länsvis, fördelade
på utförandemetod, samt total våglängd.
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3. UPPGIFTINSAMLINGEN

Genom Vägverkets centralförvaltningen (VV/CF) utsändes

hösten 1978 till berörda vägförvaltningar (VF) fråge-

formulär (bilaga 1) betr utförda cementförstärknings-

arbeten under den aktuella tidsperioden.

Frågeformulären innehöll sammanlagt 28 frågor uppdelade

på 4 grupper (A-D):

A- êllEêEQê-EEESl§EêE

Förstärkningsobjektets läge, längd, arbetsbredd och
utförandetid. Stabiliseringsmetod och arbetsform.
Arbetsmomentens fördelning mellan egenregi och
entreprenör. Kostnader för grupper av arbetsmoment.
Utfört slitlager på stabiliseringen.

8- Eêräaêsrêêäaiag_âêä_§fêäiliêsäiagêêäêsäsä

Undergrundens beskaffenhet (jordarter och tjälfar-
lighet). Provtagningarnas omfattning. Halten större
sten. Basmaterialets gradering. Projekteringshåll-
fasthet och därav betingad cementhalt vid utföran-
det.

C- §EêêållêêälâgêêääêäêE§_EE§§EêQêê
Arbetstid. Använda maskiner. Stenförekomst och sten-
rensningens omfattning. Utförd lagertjocklek och
använd cementmängd per m2 (m3). Lagrets uppmätta
packningsgrad och materialets tryckhållfasthet, be-
stämd på fälttillverkade provkroppar.

D- QBEåêlinQS-êY-§§E-EêEElâkêiêääêåêäêêäläêEêE
Uttagning och provning av borrkärnor. Bärighetskont-
roll genom provbelastning. Observation av skador
efter viss tid. Skadans typ och omfattning.

Vägförvaltningarna har i frågeformulären lämnat de

önskade uppgifterna i nära nog 100-procentig omfatt-

ning. Det uppgiftsmaterial, som behandlas i denna rap-

port kan därför verkligen sägas vara representativt för

de cementförstärkningsarbeten, som utfördes på de stat-

liga Vägarna i Sverige under åren 1974-77.
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4. BEHANDLING AV ERHÅLLNA UPPGIFTER

I följande kapitel (5.) har de lämnade uppgifterna för

var och en av de två aktuella utförandemetoderna sam-

manställts och behandlats enligt följande:

- Förstärkningsarbetenas bedrivande och kostnaderna

härför.

(Avsnitten A, B, C och I).

- De tekniska förutsättningarna för och tekniken vid

stabiliseringarnas utförande.

(Avsnitten D, E, F och G).

- Uppnådda tekniska resultat och utvärdering av för-

stärkningsåtgärdernas effekt.

(Avsnitten H, J och K).

5. (SAMMANSTÄLLNINGAR OCH KOMMENTARER BETR FÖR-

STÄRKNINGSARBETENAS BEDRIVANDE, ANVÄND TEKNIK

SAMT ERHÅLLNA RESULTAT

-1 Mêräälsaéeias

A. Arbetets omfattning och fördelning mellan entrepre-

nör och VF.

De flesta stabiliseringsarbetena har utförts genom

upphandling av ett varierande antal arbetsmoment

medan VF utfört återstående arbetsmoment i egen

regi.

VF har härvid utförtdiverse för» och efterarbeten

samt i de flesta fall en del arbetsmoment ingående i

det egentliga stabiliseringsarbetet. Omfattningen i

olika län av dessa för- och efterarbeten framgår av

tabell 1, liksom den genomsnittliga frekvensen under

tidsperioden av olika arbetsmoment.
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TabeLL 1. Omfattningen av vissa för- och efterarbeten utförda av VF i samband med cementstabiliserings-

 

arbetena samt använda typer av asfaLtsLitLager.

 

FOF- OCh efterarbeten
LAN 3:a Tot_ Arb,-mom:s

8 E F H M N 48 Y AC BD antal antaL frekvens_
objekt %Arb.m0ment

 

1. Justering av grusvägen i pLan. AntaL objekt - ?31 40 752

2 1 23 40 58

2 1 28 40 70

- - 15 40 38

38 24

(-) 1 24 38 63

(-) - 23 38 60

2 24
2 2 17 40 100
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4. Urgrävning av Lera - återf. - -
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3

3. Profiljustering - n - 3 - 1 1

3

5. Inblandning av kalciumklorid - - 2

1Utrensning av sten >100 mm - -
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9. övriga förarbeten _
TiLLförseL av sidotagsmassor - - _ 1 _ _ _ - _ _ _
Komplettering med grus - " - _ _ _ 1 _ _ _ 1 _ _
Rivning av befintL. oLjegrus - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1

- - Beläggnzs
- - frekvens

XBetäggningstzg

Y1 2 - - 3 - - 1 3 - - - - - 7 39 18Just. med massa för Y1,2mängd kg/m - - - - -1)29/1 40/5 - - 15OG (oLjegrus), 100 kg/m - - - 1 1 - - - 6 24 3 22 " 5680 AB 16T - - - - e - - - -100 AB 25T - - - - - - - * -85 ÖAEB - - _. _ _ _ _ _ _
IM3T + Y1 - - _ ._ _ _ _ _ _

1)85 kg/m2 2)70 kg/m2 gammalt + 40 kg/m2 nytt 3) 80 kg/m2
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12

Genom entreprenören har det egentliga stabilise-

ringsarbetet till största delen utförts. I alla

redovisade fall har sålunda cementspridningen ut-

förts med entreprenörens egen specialmaskin och

likaså nedfräsningen av cementen samt ev vatten. I

praktiskt taget samtliga fall har entreprenören

vidare med egna maskiner utfört packning och förseg-

ling av den färdiga ytan med asfaltlösning. Erfor-

derliga hyveljusteringar under stabiliseringsarbetet

har i vissa fall utförts av vägförvaltningen (VFY)

och i andra fall av entreprenören. Det första ar-

betsmomentet vid själva stabiliseringsarbetet - riv-

ningen av grusvägens ytskikt - har som regel utförts

av entreprenören, medan stenrensningen i samband

härmed vanligen ordnats av vägförvaltningen.

B. Använda maskiner och arbetsmetoder.

Äldre svenska grusvägar är mycket hårt packade i yt-

skiktet. För ytskiktets upprivning har därför er-

 

fordrats en relativt tung bandtraktor med rivar-

pinne (-ar). Bandtraktorn har varit av storleken 15

ton och tyngre, huvudsakligen av typerna Cat D6, D7

eller 955.

För cementspridningen har entreprenörerna använt

 

specialmaskiner, som de själva mer eller mindre ut-

vecklat och förbättrat genom egna insatser under

tidsperioden. Förbättringarna av maskinernas funk-

tion har avsett såväl noggrannheten i doseringen,

som minskning av dammutvecklingen vid cementfördel-

ningen på arbetsytan.

För cementens inblandning till avsett djup i väg-

 

överbyggnaden har entreprenörerna använt.olika ut-

rustningar, som samtliga dock Varit aV tYPen fler-

passagemaskiner, dvs varje ytenhet måste normalt
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passeras av fräsen ett flertal gånger för att en

acceptabelt homogen inblandning av cementen ner till

fastställt djup skall erhållas.

- EUROMIX AB har sålunda som regel utfört inbland-

ningen med en maskin med vertikal rotoraxel (egen

konstruktion), 1-2 passager, växelvis med en ordi-

när stabiliseringsfräs med horisontell rotoraxel

(Ringhoffer), 1-2 passager. Det totala antalet

passager var under 1976-77 normalt 3-4.

- SKÃNSKA CEMENTGJUTERIET AB har använt en ordinär

stabiliseringsfräs med horisontell rotoraxel (Ray-

go Gator) och antalet passager har varit 2-3.

- WP VÄG AB har använt en sammanbyggd spridnings-

och infräsningsmaskin (horisontell rotor). Efter

1 passage av denna maskin har inblandningen komp-

letterats med 2-4 passager med en frigående ordi-

när fräs med horisontell axel (Hoes Multimix).

Ev erforderlig ökning av stabiliseringsmaterialets

vattenkvot har ofta skett genom förvattning dagen

 

före cementinfräsningen. Eventuellt erforderlig

ytterligare höjning av vattenkvoten har sedan ut-

förts under infräsningsmomentets slutskede genom

spridning av vatten från behållare på stabilise-

ringsfräsen genom ramp (Euromix och WP-väg).

För packningen av det cementinblandade lagret har

 

entreprenörerna huvudsakligen använt tung kombinerad

vibrations- och gummihjulsvält (Dynapac CA 25A).3-4

passager (Euromix), enbart tung vibrerande slätvals-

vält (Dynapac CC40) 4-5 passager (WP-väg) eller tung

gummihjulsvält (Blaw Knox 10-12 t), 2-6 passager,

åtföljd av lättare vibrerande vält (Dynapac CC20),

4-6 passager (Skånska Cementgjuteriet).

Ytjusteringen i samband med packningen har utförts
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med väghyvel (vanligen av storleken 16 t).

Förseglingen (RAK O,6-O,8 kg/m2) har pålagts anting-

 

en med bogserad tank med spridarramp eller med

SALCO klisterspridare. Euromix har använt en sprida-

re monterad på välten.

Kostnad för de stabiliserade lagrens framställning.

De i frågeformulären redovisade kostnaderna för resp

objekt avsåg upphandlingspriset för entreprenaddelen

av arbetet. Som tidigare angivits ingick mera sällan

samtliga arbetsmoment vid den egentliga stabilise-

ringen i entreprenörens åtagande. Sådana arbetsmo-

ment som stenrensning, hyveljustering och vattenan-

skaffning var ofta undantagna och ombesörjdes av VF.

I några fall har VF med hjälp av efterkalkyler kun-

nat uppskatta och ange kostnaderna för de i egen

regi utförda arbetsmomenten. För att kostnaderna för

samtliga arbetsobjekt skulle bli ungefär jämförbara

sinsemellan har i övriga fall VF:s kostnader för

egna åtaganden uppskattats schablonmässigt och till-

lagts entreprenadskostnaden.

De på så sätt framtagna kostnaderna avser följande

arbetsmoment ingående i den egentliga stabilise-

ringen.

- Upprivning av grusvägens ytskikt

- Utrensning av sten >1OO mm

- Inköp av cement

- Spridning av cement

- Infräsning av cement

- Anskaffning av vatten

- Spridning och infräsning av vatten

- Packning och ytjustering

- Försegling inkl material

- Föreskriven utförandekontroll
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I kostnaderna ingår däremot inte slitlagret (vanli-

gen oljegrus eller Y1) lika litet som förarbeten

(t ex profiljustering, urgrävningar, breddning) el-

ler efterarbeten (dikesjustering). Orsaken till att

dessa kostnader icke medräknats är givetvis att de

är att hänföra till åtgärder som inte är speciella

för cementförstärkningsmetoden, utan även skulle ha

varit påkallade vid varje annan förstärkningsmetod.

De ovannämnda kostnadskorrektioner som föranletts av

VF:s egenregi-insatser, är små (<10%), utom i de

fall då VF även stått för inköp av cementen. I dessa

fall har kostnadskorrektionerna grundat sig på verk-

liga cementpriser respektive år och aktuella trans-

portavstånd. I bilaga 2 har den härför använda kost-

nadstablån återgivits.

I diagrammet, figur 3, har kostnaderna för stabili-

seringsarbeten, omfattande ovan angivna arbetsmoment

återgivits år för år (medelkostnad resp högsta och

lägsta kostnad). Angiven medelkostnad är medeltalet

av kostnaderna för ingående objekt utan avseende på

deras varierande storlek.

Någon anledning att särskilja de tre aktuella ent-

reprenörerna vid kostnadsredovisningen finns knap-

past, då föreliggande detaljmaterial icke uppvisar

några tendenser att den ena entreprenören skulle

vara "dyrare" än den andra, vilket är naturligt med

hänsyn till konkurrenssituationen (alla tre entrep-

renörerna torde som regel ha lämnat anbud på objek-

ten).

Av figur 3 framgår att cementförstärkningskostnader-

na (med undantag av 1976) visar en fortgående steg-

ring. I någon mån sammanhänger detta emellertid med

att den genomsnittliga specifika cementmängden ökat

från år till år och att cementkostnaden har stor in-
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verkan på totalkostnaden vid cementförstärkningsar-
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Figur 3. Kostnaderna för cementförstärkningar med i
verkligheten använda Specifika cementmängder.

Cementtillsatsernas medelvärden uppgick

1974 till 17,7 kg/m2
1975 -"- 21,6 -"-
1976 -"- 23,2 -"-
1977 -"- 23,5 -"-

Att cementtillsatserna vid förstärkningsarbeten ökat

med åren sammanhängder med ökade krav från VV på så-

väl hållfasthet som (delvis) tjocklek på det behandm

lade lagret.

För att renodla kostnadsutvecklingen för själva sta_

biliseringsarbetet har kostnaderna för de ingående

objekten korrigerats så att de samtliga avser för-

stärkningsarbeten utförda med 20 kg cement per m2.
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De på motsvarande sätt som ovan beräknade medelkost-

naderna, respektive högsta och lägsta kostnad, har

angivits i diagrammet, figur 4. Kostnadsutvecklingen

för cementförstärkningsarbeten under perioden 1974-

77 kan jämföras med byggkostnadsutvecklingen för

överbyggnadsarbeten (III:C) under samma tid i

Sverige, vilken inlagts i figur 4. Som synes har

kostnadsökningen för cementförstärkningsarbetena un-

der perioden 1974 till 1977 icke varit nämnvärt

större än ökningen för vanliga överbyggnadsarbeten

enligt byggkostnadsindex för samma period.

 

 

 

  

   

 

 

1501 /rl/l,
15 "' R°1 kostnad f cam stab |x.. . - v - |

1w. . I
U Byggn.kost|ndex __ _r_|

130% ,///
NE

/// "'

.. aodz /
-L
.x 1L50
13 110- \\\\\\\\\

' Ö

15°1 _. O

0 x - 9,70

7 8.55 8.60

7.60 ' 7. 35
aas §90

6,00
5,60

5 _

C

1974 75 76 77

Figur 4. Kostnaderna för cementförstärkningar med en
"normaliserad" specifik cementmängd = 20 kg/mz.
Vidare har angivits rel kostnaden från 1974
samt motsvarande rel byggnadskostnadsindex
(III.:C).
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D. Förekommande undergrundstyper.

Orsaken till bärighetsproblem med grusvägar är som

regel att undergrunden är tjälaktiv, att vinterköld-

mängden är relativt stor och att överbyggnaden har

liten tjocklek med hänsyn till trafikbelastningarna.

Med tjälaktiv undergrund menas att denna består av

jordarter tillhörande tjälfarlighetsgrupp II eller

III och att läget är sådant att det finns god till-

gång till fritt vatten i marken vid tjälningen (hög

grundvattenyta). Under dessa förhållanden blir

undergrundens översta skikt starkt vattenhaltiga

under tjällossningens inledningsskede och dess bä-

righet blir av denna anledning mer eller mindre ned-

satt, vilket har till följd att trafikbelastningarna

ger stora permanenta deformationer i vägkroppen och

spårbildning i vägytan.

Det är därför naturligt, att man i undergrunden som

regel finner jordarter tillhörande tjälfarlighets-

grupperna II eller III under de vägar, som bedömts

fordra förstärkningsåtgärder. De uppgifter, som läm-

nats av VF vid denna undersökning, bekräftar också

detta. De redovisade undergrundernas tjälfarlighetggx

för de olika cementförstärkningsobjektenwhar åter-

givits i sammanställningen i bilaga 6.

Sammanfattningsvis kan man säga, att de förstärkta

objekten i södra Sverige (M, N, H, F, E och D län)

praktiskt taget i samtliga fall vilar på undergrun-

der av typen lera II, moränlera II eller morän II.

Utmärkande för dessa förstärkningsobjekt tycks vida-

re vara att undergrundens beskaffenhet längs för_

stärkningssträckan är homogen (inga eller få väx-

lingar i undergrundens beskaffenhet - i varje fall

vad jordens tjälfarlighet beträffar). Samtidigt är

vinterköldmängderna i dessa delar av Sverige rela-

tivt små, vilket begränsar såväl bärighetsnedsätt-
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ningens storlek på våren som dess längd. De cement-

förstärkta objekten inom denna del av Sverige upp-

gick till ca 40% av samtliga cementförstärkta ob-

jekt (figur 2).

De återstående cementförstärkta vägarna (ca 60% av

samtliga) i mellersta och norra Sverige (S, Y och BD

län) vilar på undergrunder, som dels praktiskt taget

alltid till någon del innehåller jordar av tjärfar-

lighetsgrad III (starkt tjälfarlig jord) och dels

ofta är växlande till sin beskaffenhet längs vägen

(mellan II och III eller mellan I, II och III). Vin-

terköldmängderna är samtidigt avsevärt högre för

dessa vägar än för dem i södra Sverige (figur 2).

Man kan således konstatera, att de risker för bärig-

hetsskador, som sammanhänger med undergrundens be-

skaffenhet och vinterköldmängden varit större för de

förstärkta vägarna i mellersta och norra Sverige än

för de övriga förstärkta vägarna. Härtill kan man

foga, att antalet tunga fordon under tjällossningen

genomsnittligt möjligen är högre för de förstärkta

vägarna i norra och mellersta Sverige (virkestrans-

porter och lång urtjälningSperiod) än för vägarna i

södra Sverige (vilket speciellt gäller de många för-

stärkningsobjekten 1 M län).

E. Materialet i vägens ytskikt (basmaterialet för sta-

biliseringen med cement).

Beskaffenheten hos materialet i vägens ytskikt, som

ju kommer att utgöra basmaterialet i det cementsta-

biliserade lager, som framställes vid förstärknings-

arbetet med markstabiliseringsmetoden, har stor be-

tydelse för den erforderliga cementhalten. Denna be-

stäms försöksmässigt vid förprovning på laboratoriet

på inhämtat material från det aktuella vägavsnittets

ytskikt, varvid ett hållfasthetskriterium vid 7

VTI MEDDELANDE 204
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dygns ålder är vägledande (projekteringshållfasthet).

De faktorer hos basmaterialets beskaffenhet, som

framför allt har ansetts styra den erforderliga ce-

menthalten, är dels graderingen och dels den eventu-

ella förekomsten av aktiva humusföroreningar, som

 

fördröjer cementbindningen och därmed nedsätter

hållfastheten på kortare eller längre sikt.

Ju mera välgraderat ett humusfritt basmaterial är,

dvs ju högre skrymdensitet materialet uppvisar efter

en viss standardpackning, desto mindre cement krävs

erfarenhetsmässigt för att hållfasthetskriteriet

skall uppfyllas.

I figur 5 har återgivits de vid förprovningarna re-

gistrerade korngraderingarna för de.delar av materi-

alproven, som passerade 16 mm sikt. Eftersom uppgif-

ter om de totala materialens sammansättning saknas,

kan inte någon jämförelse ur graderingssynpunkt med

BYAzs gränskurvor för bärlagergrus göras. Den rela-

tivt höga finjordshalten hos medelkurvan för mate-

rialdelen 0-16 mm (14%) antyder emellertid att åt-

skilliga av materialen från de förstärkta grusvägar-

nas ytskikt kan ha haft finjordshalter >10% (räknat

på det totala materialet), Vilket är det högsta värt

det som enligt BYA tillåtes för väg, som skall för-

ses med asfaltbeläggning direkt på grusvägytan.

Att bärighetSproblem kan uppkomma på obelagda vägar

med så sandrika material, som exemplifierats i figur

5 med prov betecknat F, förefaller mycket troligt,

eftersom ett dylikt material med stor sannolikhet

uppvisar bristande stabilitet vid belastning, spe-

ciellt i torrt tillstånd.

Materialprov Y i figur 5 är ett av flera exempel på

överbyggnadsmaterial från Y län med extrem samman-

VTI MEDDELANDE 204
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sättning. Sannolikt har dessa prov uttagits från

kanten av körbanan, därgrusöverbyggnaden varit 0-

normalt tunn (exempel på grusöverbyggnader med

tjockleken endast 7-10 cm i vägkanterna finns från

detta län) och där provet därför kommit att till

stor del innehålla finjordsrikt undergrundsmaterial.
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Vid förprovningen av basmaterialet på laboratoriet

för fastställande av lämplig cementkvot bestäms hu:

muâgraden med hjälp av natronlutprovet och anges i

SC-skalan (Svenska Cementföreningens 4-gradiga färg-

skala). Vidare bestämmes basmaterialets torraskrym-

densitet vid standardpackning (tung laboratoriein-

stampning - AASHO T180). Med ledning av humusgraden

och den torra skrymdensiteten kan man därefter säk-

rare välja sådan (-a) cementkvot (-er) för försöks-

provkropparna, att den rätta cementkvoten (dvs den

cementkvot med vilken hållfasthetskriteriet precis

uppfylles) kan erhållas ur försöksvärdena genom in-

terpolering.

Valet av lämplig cementkvot för försöksprovkropparna

sker ofta med hjälp av erfarenhetsgrundade samband

mellan humusfritt basmaterialsskrymdensitet och er-

forderlig cementhalt för en viss 7-dygnShållfasthet

(proportioneringskurvor) (bilaga 3).

Om basmaterialet innehåller humus, vore det med kän-

nedom om humusens hämmande inverkan på cementbind-

ningen naturligt att antaga, att mer cement krävs

för att hållfasthetskriteriet vid förprovningen

skall uppfyllas. För att undersöka om detta verk-

ligen varit fallet med det ganska omfattande under-

sökningsmaterial, som behandlas i denna rapport, har

förhållandet bildats mellan den cementkvot, som för

varje förstärkningsobjekt visat sig erforderlig vid

förprovningen och den cementkvot, som enligt prOpor-\

tioneringskurvorna skulle erfordrats för motsvarande

helt humusfria material. I diagrammet, figur 6, har

dessa cementkvotsförhållanden avsatts mot de vid

förprovningarna för samma objekt fastställda humus-

graderna i SC-skalan.
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Figur 6. Förhållandet vid olika uppmätt humusgrad enl
- SC-skalan mellan den cementkvot, som vid för-

provningen visat sig erforderlig för hållfast-
hetskriteriets uppfyllande (Cer) och den ce-
mentkvot,som enl erfarenhet erfordras för ett
humusfritt material (Chf).

ReSultatet enligt figur 6 visar

att den cementkvot, som erfordras för ett humushal-

tigt material, lika ofta varit lägre som högre

än den cementkvot, som erhålles med hjälp av

skrymdensitetsvärdet och pr0portioneringskurvor-

na för humusfritt material (Chç)

att denna avvikelse i erforderlig cementkvot även
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vid så låg humusgrad som SC1 kunde uppgåtill så

mycket som +40% reSpektive »30%

att ett mycket svagt statistiskt samband synes ha

rått mellan erforderlig cementkvot och humusgra-

den enligt natronlutprovet (jfr regressionslin-

jen i figur 6). Exempelvis skulle ett material

med humusgraden SC4 enligt figur 6 genomsnitt-

ligt ha krävt ca 25% mer cement än ett humus-

fritt material.

Resultatet visar således sammanfattningsvis att hu-

musgraden, fastställd med natronlutprovet, måste sä-

gas vara en både svag och osäker indikation på det

tillskott av cement, som ett visst material kan krä-

va just på grund av sitt innehåll av humusförore-

ningar. Detta kan bero på att hållfasthetsutveckling-

en hos ett cementinblandat humushaltigt material

visserligen påverkas av humusföroreningarnas närva-

ro, men detta på ett helt annat sätt än vad den här

använda humusgraderingen vill ge uttryck för1). Vi-

dare kan man givetvis inte heller utesluta att andra

faktorer än det packade materialets täthet och dess

innehåll av humusföroreningar styr cementbehovet

(t ex kornform, kornhållfasthet, ytegenskaper hos

kornen etc).

Lämpligheten för cementstabilisering av materialet i

överbyggnadens översta skikt påverkas även av andra

faktorer än korngraderingen och förekomsten av akti-

va humusföroreningar. Materialets stenhalt har så-

lunda visat sig vara betydelsefull, även om den

knappast påverkar cementbehovet. I stället har stenm

halten betydelse för själva stabiliseringsarbetets

 

1)Se t ex P T Sherwood "The Effect of Soil Organic Mat-
ter on the Setting of Soil-Cement
Mixtures", Road Research Techni-

cal Paper No 61, London 1962.
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bedrivande. Hög halt av större stenar medför större

behov av stenrensning efter ytans rivning, Vilket

ökar kostnaderna dels direkt, dels indirekt genom

att den effektiva kapaciteten vid arbetets bedrivan-

de-nedsättes. Kapacitetsnedsättning kan även uppkom-

ma av att större stenar trots rensningen kan finnas

kvar och skada stabiliseringsfräsen.

Halten sten >60 mm enligt de inkomna uppgifterna

framgår av tabell 2.

Tabell 2. Förekomsten av större sten i överbyggnadens

 

  

ytskikt.

Halten sten >6O mm Antal objekt i procent av
samtliga

vikt-% %

0 40

0- 5' ' 40
0 - 12 till 0 - 55 20

 

Som synes har största delen av förstärkningsobjekten

(80%) måttliga stenmängder (högst 5% stenhalt). Ett

mindre antal objekt (20%) har uppvisat högre sten-

halter, som kan förmodas ha stört arbetet och för-

orsakat ökade kostnader. Vid stenhalter högre än

kanske 30-40%, som enligt tabell 2 tydligen före-

kommit, är cementförstärkning genom markblandning

givetvis helt olämplig. Den övre gränsen för sten-

halten vid praktiskt arbete torde ligga avsevärt

lägre. Stenhalten var enligt uppgift vid ett av ar-

betsobjekten lokalt så hög, att dessa avsnitt måste,

uteslutas vid förstärkningsarbetet. Behovet av för-

stärkningsåtgärder på ytor med så hög stenhalt kan

ju även starkt ifrågasättas.
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De största riskerna för maskinskador och kapacitets-

minskning ger emellertid förekomsten av stenar >100

mm och block.

Förekomsten av sådana har därför bedömts för varje

förstärkningsobjekt av VF och klassificerats i en

4-gradig skala (Ingen - Enstaka - Ganska riklig -

Riklig förekomst). Härutöver har en stenhaltsklassi-

ficering erhållits genom att VF uppskattat den för

respektive arbetsobjekt erforderliga arbetsinsatsen

(antalet mandagar per km väg) för bortrensningen av

större stenar och block.

Resultatet av dessa bedömningar har sammanställts

och redovisats i figur 7 och 8.

Figur 7 visar att mellanfrekvenserna 'Enstaka' -

'Ganska riklig' är avgjort mest företrädda i under-

sökningsmaterialet. Någon tydlig skillnad mellan de

representerade länen ifråga om stenhalter finns

knappast, vilket heller icke var att vänta. Möjligen

antyder resultatet att förstärkningsföretagen i S

län genomsnittligt haft något lägre stenhalt än de

övriga länen med ett flertal redovisade förstärk-

ningsobjekt.

Den genomsnittligt erforderliga arbetsvolymen för

bortrensning av större stenar enligt figur 8 var 2-3

mandagar per km, vilket torde motsvara en kostnad

för stenrensningen av ca 0,40 kr/mz- Vid de stenig_

aste arbetsobjekten (6-7 mandagar/km) stiger rens-

ningskostnaden till ca 1:- kr/mz. Härtill kommer

kostnaderna för den nedsatta kapaciteten vid fräs-

ningsarbetet.
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Figur 7. VF:s klassificering av förekomsten av storsten
(>1OO mm) enliqt bedömning.
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3-4 4-5 5-6 6-7 mandagar/km

Figur 8. Frekvensen hos de för stenrensning vid de olika
objekten redovisade arbetsvolymerna (mandagar/
/km).
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F. Erforderlig cementkvot enl förprovning.

De prov på grusöverbyggnadens översta skikt, som ut-

tagits på de olika förstärkningsföretagen, har un-

dersökts på laboratoriet betr lämplig cementkvot vid

stabiliseringen. Härvid har nedannämnda laboratorier

engagerats i angiven utsträckning.

- Cementa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 35%

- VV/VFY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 21%

- VV/VFM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18%

- VV/VFB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13%

- VTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8%

- Tekniska Högskolan, Lund ..... 5%

 

Vägverket har tydligen i egen regi utfört något mer

än hälften av alla laboratorieprovningar.

Vid laboratorieprovningarna har den erforderliga

cementkvoten bestämts försöksmässigt genom tillverk-

ning och provning av provkrOppar med olika cement-

kvot. Härvid har kriteriet på lämplig cementkvot

varit tryckhållfastheten vid 7 dygns ålder. Kravet

på tryckhållfasthet har ändrats något under den ak-

tuella tidsperioden. I huvudsak har 7-dygnshållfast-

heterna 3,5-4,0 MPa respektive 5,0 MPa varit det

fordrade värdet (projekteringshållfastheten).

I figur 9 har de erforderliga cementkvoterna enligt

förprovningarna och motsvarande värde på basmateria-

lets torra skrymdensitet vid tung laboratoriein-

stampning (AASHO T180) angivits. Vid varje värde har

dessutom materialets (-ens) humusgrad enligt natron-

lutprovet antecknats. Vidare har de på tidigare er_

farenheter av humusfritt material grundade s k pro_

portioneringskurvorna (bilaga 3) inlagts.

VTI MEDDELANDE 204



kgldm3

240

2,30-+

2,20-

2,10*

2,00*

1,907

1.80*

 

Figur 9 Samband mellan basmaterialets skrym-
densitet och humusgrad samt erfor-
derlig cementhalt vid förprovningen
för 07 = 5,0 resp 3,5-4,0 MPa.
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Som synes har basmaterialens torra skrymdensitet i

stort sett legat mellan 2,10 och 2,30 kg/dm3. Man

kan vidare konstatera att avvikelserna ofta är gan-

ska stora mellan de erforderliga cementkvoterna en-

ligt förprovningarna och enligt proportionerings-

kurvan för motsvarande projekteringshållfasthet.

Avvikelserna sammanhänger troligen såväl med att

förprovningarna är utförda på 6 olika laboratorier

(med risk för något skiljaktiga provningsrutiner),

som med att den erforderliga cementkvoten kan på-

verkas även av andra faktorer än det packade mate-

rialets täthet. Såsom tidigare påpekats ger före-

liggande undersökningsresultat emellertid icke

något entydigt belägg för att humusgraden, bestämd

med natronlutprovet, skulle vara en sådan cementbe-

hovsreglerande faktor. Icke heller presentationen av

provningsresultaten enligt figur 9 antyder att så

skulle vara fallet.

G. Resultatet av det cementförstärkta lagrets packning

vid utförandet.

Ovan (5.1B) har metoderna och maskininsatserna vid

det cementinblandade lagrets packning beskrivits.

Sedan packningen avslutats har uppnådd packningsgrad

kontrollerats genom bestämning av lagrets torra

skrymdensitet, varefter denna uttryckts i relation

till materialets maximala skrymdensitet erhållen med

tung laboratorieinstampning (AASHO T180). Statistik

över värdena på packningsgraden har återgivits i

tabell 3.

I de fall då den fordrade packningsgraden var 95%

uppnåddes detta minimumvärde på samtliga 8 arbets-

platser (tabell 3). För de arbetsplatser, där en

packningsgrad av 97% fordrades, uppnåddes icke detta

minimumvärde på 15 av de sammanlagt 29 arbestplats-

erna. För 9 av dessa 15 arbetsplatser uppnåddes dock
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ett minimumvärde av 96%, alltså endast 1 procenten-

het under det fordrade.värdet, medan de övriga 6 ar-

betSplatserna hade lägre värden på lägsta packnings-

grad (lägsta minimumvärde 85% enligt tabell 3).

    

 

Tabell 3. Resultat av packningen (packningsgraden) för
de cementförstärkta lagren.

Fordrad packningsgrad: %« 97

Packn.- Totalt Packn.- Totalt
grad antal grad antal

Värden Värden

Medeltal för samtliga
arbetsplatsers medel-

'värden 100 8 100 29

Lägsta medelvärde för
arbetsplats 97 8 96 29

Högsta medelvärde för
arbetsplats 103 8 105 29

Lägsta enskilda värde 95 79 85 438

Högsta - " - - " - 108 79 116 438

 

 

 

  

 

H. Det cementstabiliserade lagrets hållfasthet.

I samband med förstärkningsarbetena uttogs material

ur det cementinblandade lagret varav cylindriska

provkroppar tillverkades genom instampning enligt

7 metoden för tung laboratorieinstampning. Härvid hade

först all sten större än 20 mm avlägsnats från det

cementhaltiga provmaterialet- Tillverkningen av

provkroppar skedde således vid rådande vattenkvot

hos materialet

optimala vattenkvoten).

bestämdes provkropparnas tryckhållfasthet.

Antalet utförda provkrOppar per km Väg varierade

mellan 1 och 8 och var i genomsnitt för samtliga

arbetsplatser 4,3 per km.
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I undantagsfall har dessutom hållfastheten hos det

cementförstärkta lagret undersökts direkt genom ut"

borrning med kärnborr av oylindriska provkroppar på

vilka tryckhållfastheten sedan bestämts.

Resultaten av provningarna av de fälttillverkade

provkropparna har sammanställts i tabell 4.

Tabell 4. Statistiska uppgifter om erhållna tryckhåll-
fastheter vid provning av fälttillverkade

 

provkrOppar.

 

Proiekt.-hällf. 3,5-4,0 MPa

Genomsnittlig cementkvot = 5,6%

Medeltal för samtl arb.pl:s mdv

- r - - - n - - min.v

"° "" "' _ "' " "' "' max.v

Lägsta angivna ensk. värde

H U llHögsta - t - - - -

Projekt.-hâllf. 5,0 MPa

Genomsnittlig cementkvot = 6,3%

Medeltal för samtl arboplzs mdv

- - w - - - - - min.v
"' "' "' "'° "" "" "° " max.v

Lägsta angivna ensk. värde

H II IIHögsta - - n - - -

  

67 Antal Antal
arb.- prov-

MPa platser kr0ppar

6,2 11 -

3,4 11 -

9,3 11 "

1,9 - 123

16,6 ° 123

6,6 26 a

3,6 26 -

10,0 26 -

1,7 - 410

- 41019,6

 

Enligt tabell 4 var således den genomsnittliga ce-

mentkvoten 5,6% på de förstärkningsföretag där man

vid förprovningen använt projekteringshållfastheten

3,5-4,0 MPa (variationen i använd cementkvot var

4,3%-6,9%). Med denna cementkvot erhölls enligt

tabell 4 en genomsnittlig tryckhållfasthet av 6,2

MPa hos provkropparna tillverkade av det cementin-

blandade materialet från vägen,

än projekteringshållfastheten

VTI MEDDELANDE 2Q4
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svarande sätt erhölls för objekten med projekte-

ringshållfastheten 5,0 MPa en genomsnittlig håll-

fasthet hos fältprovkropparna av 6,6 MPa. Visser-

ligen brukar den vid förprovningen framtagna lämp-

liga cementkvoten (svarande mot projekteringshåll-

fastheten) avrundas uppåt vid arbetets utförande på

vägen, men den uppnådda fälthållfasthetenär ändå

anmärkningsvärt hög.

En troligare förklaring till att fältprovkropparna

uppvisat hållfastheter så mycket högre än projekte-

ringshållfastheterna är att förprovningen på labo-

ratoriet utföres på ett "manipulerat" prov på bas-

materialet (materialfraktionen 20-60 mm ersatt med

lika stor andel av fraktionen 5,6-20 mm enligt ut-

ländsk förebild). Med en viss mängd cement inblandad

i detta manipulerade material (cementkvoten Cñ) er-

hålles den önskade projekteringshållfasthetenå När

sedan denna cementkvot (CP), kanske efter Viss upp-

justering - "för säkerhets skull"- användes vid sta-

biliseringen på vägen, där materialet kanske inne-

håller åtskilliga procent sten >20 mm, blir den

"effektiva cementkvoten" räknat på materialdelen

0-20 mm i motsvarande grad högre än CP. Detta ger

sig senare tillkänna genom en stegrad hållfasthet

vid provningen av de fälttillverkade provkropparna,

som ju framställts av det cementinblandade materia-

let, sedan all sten >20 mm (inklusive den lilla

mängd cement som vidhäftar dem) avlägsnats.

Vid de förstärkningsföretag, där man använt den hög-

re projekteringshållfastheten (5,0 MPa) har cement-

kvoten i genomsnitt varit 6,3%, dvs 0,7% högre än

vid den lägre projekteringshållfastheten enligt

ovan. De fälttillverkade provkropparna hade som nyss

nämnts en genomsnittlig hållfasthet av 6,6 MPa, dvs

endast 0,4 MPa högre än provkropparna vid den lägre

projekteringshållfastheten. Att hållfasthetsökningen

inte blivit större torde bl a sammanhänga med att
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basmaterialets genomsnittliga skrymdensitet tycks ha

varit lägre för företagen med den högre projekte-

ringshållfastheten (enligt förprovningsresultaten i

medeltal 2,1; kg/m3 mot 2,26 kg/dm3 för den lägre

projekteringshållfastheten).

Värdena i tabell 4 antyder vidare att höjningen av

projekteringshållfastheten från 3,5-4,0 MPa till 5,0

MPa i första hand lett till att de stabiliserade

lagrens maximala hållfastheter ökat, medan däremot

minimumhållfastheterna knappast ökat alls. Eftersom

risken för bärighetsskador hos den förstärkta vägen

måste bedömas utifrån förekommande minimumhållfast-

heter, måste man således konstatera att höjningen av

projekteringshållfastheten (och därmed höjningen av

använd cementkvot) för de studerade vägarna sanno-

likt icke lett till den avsedda minskningen av

 

risken för bärighetsskador.

Som framgår av tabell 4 var variationen i provkropp-

arnas (och därmed även i det stabiliserade lagrets)

hållfasthet avsevärd (3,4-9,3 MPa respektive 3,6-

10,0 MPa, om man räknar genomsnittligt för respekti-

ve grupp av förstärkningsföretag). För att kunna ut-

trycka kvalitetsspridningen på ett allmängiltigare

sätt har den statistiska standardavvikelsen på varje

företag uppskattats utifrån de lämnade uppgifterna

om antalet provkroppar samt deras hållfasthetsvärden

(medelvärde, minimumvärde och maximumvärde). Härvid

har antagits att hållfasthetsvärdena varit statisu

tiskt normalfördelade. Approximationerna visade, att

för arbetsplatser med mer än 10 provkroppar, var

standardavvikelsen i genomsnitt (25 arbetsplatser)

35% (räknat på medelhållfastheten för respektive

arbetsplats). Den uppskattade standardavvikelsens

lägsta och högsta värde var 17% respektive 57%.

.Nämnda genomsnittliga standardavvikelse 35% innebär
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exempelvis att om man utför ett förstärkningsföretag

med längden 3 km och vägbredden 6 m samt med projek-

teringshållfastheten 5,0 MPa, vilket enligt ovan

skulle ge en fälthållfasthet av ca 6,5 MPa, så

skulle sannolikhetsmässigt sammanlagt 1% av ytan

(180 m2) erhålla en fälthållfasthet av 1,0 MPa eller

lägre. Om hållfasthetsvariationen vid utförandet

kunde nedbringas så att standardavvikelsen icke var

högre än 25%, så skulle 1% av ytan i stället erhålla

en fälthållfasthet av 2,5 MPa eller lägre. Sist-

nämnda resultat kan man vid bibehållen kvalitets-

spridning (std.avv = 35%) teoretiskt uppnå genom att

i stället höja fälthållfasthetens medelvärde (dvs

'höja cementkvoten), men den erforderliga höjningen

blir då mycket stor (ca dubbla hållfastheten skulle

fordras). Detta antyder Således, att den effektivas-

te metoden att nedbringa risken för bärighetsskador

hos cementförstärkta vägar - beroende på låg håll-

fasthet hos det stabiliserade lagret - är att så

 

långt sommöjligt nedbringa kvalitetSSpridningen hos

det producerade lagret. Denna metod synes långt ef-

fektivare än att öka cementkvoten ytterligare.

Mellan materialets skrymdensitet och dess tryckhåll-

fasthet i cementstabiliserat tillstånd samt den ce-

mentkvot, som använts, råder enligt tidigare erfa-

renheter (huvudsakligen från laboratorieundersök-

ningar) vissa samband (jämför bilaga 3). För före-

liggande undersökningsmaterial har en sammanställ-

ning gjorts av samhörande värden för använd cement-

kvot och fältprovkrOpparnas tryckhållfasthet vid de

olika arbetsplatserna. Härvid har endast sådana ar-

betsplatser medtagits, där materialets skrymdensitet

enligt förprovningen låg mellan 2,10 och 2,30 kg/dm3

(24 av de sammanlagt 38 företagen). De sammanställda

värdena har återgivits i figur 10.
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MPa

10 d .

 

Cementkvot
0 7 1 T 7 r 3 I I

O 1 2 3 4 5 6 7 8 vikt-'Va

  

.Figur 10. Sambandet mellan den genomsnittliga cementw
kvoten i lagret och lagermaterialets tryck-
hållfasthet (medelvärden) vid 7 dygn efter
tung laboratorieinstampning vid rådande vat-
tenkvot. Basmaterialets torra skrymdensitet
= 2,10-2,30 kg/dm3 (tung lab.inst.). Värden
från 24 arbetsplatser redovisade.

Som sYnes av figur 10 har hållfastheten som sig bör

genomsnittligt stigit med ökande cementhalt. Resulm

tatspridningen är emellertid mycket stor. Man skulle

då kunna tro att spridningen är en följd av t ex

basmaterialets humusgrad (enligt natronlutprovet)

eller av förekommande variationer i materialens

skrymdensiteter (mellan 2,10 och 2,30 kg/dm3). En

närmare analys av dessa två faktorer har emellertid

visat, att ingen av dem har påverkat hållfasthets-

resultatet entydigt.
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Resultatet enl fig 10 skulle kunna sammanfattas så

att för svenskt grusvägsmaterial, mer eller mindre

förorenat av humus och med maximala skrymdensiteten

2,10-2,3O kg/dm3

band mellan mängden tillsatt cement

råder följande genomsnittliga sam-

(cementkvoten

-C%) och blandningens 7-dygnshållfasthet (07 MPa)

vid tung laboratorieinstampning (erhållet genom

regressionsanalys)

3,54 + k CO7,fält 2

Enligt föreliggande resultat är värdet på koeffici-

0,53.

ningsområdet i fig 10 skall täckas in i sambandsfor-

enten k = Om allra största delen av sprid-

meln måste koefficienten k ges så vida gränser som

0,53 i 0,38.

4%<C<10%.

Sambandets giltighetsområde år

Vid några av förstärkningsobjekten har försök gjorts

att fastställa det hårdnade lagrets kvalitet genom

uttagning av provkrOppar med kärnborr och bestäm-

ning av borrkärnornas tryckhållfasthet. De lämnade

uppgifterna härom har sammanfattats i tabell 5 till-

sammans med uppgifter om hållfastheten hos de vid

stabiliseringen tillverkade fältprovkropparna.

  

Tabell 5. Uppgifter om uttagna borrkärnor.

Objekt AntaL Oskadade ÃLder TryckhâLLfast- TryckhâLLfast-

borr- kärnor vid het f. borr- het f. fäLt-

punk- provn. kärna provkroppar

ter AntaL % mån Mdv Min Max Mdv Min Max

MPa MPa MPa MPa MPa MPa

D2 5 5 100 4,0 2,2 5,4

D3 4 4 100 6,9 4,2 10,1

Y3 10 4 40 3,7 3,3 5,7

Y4 16 5 31 4,1 3,2 5,5

Y5 42 30 71 6-13 7,8 3,3 20,4 6,9 3,0 12,8

Y6 8 3 38 6 4,6 3,7 5,3 6,5 2,2 11,0

Y7 8 6 75 6 5,8 2,9 10,8 8,0 2,6 12,8

Y11 39 26 67 < 6 7,9 1,3 14,8 6,2 2,2 12,8

802 9 9 100 1 12,8 7 6 23,2 5,9 2,9 9,2
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Relativt sällan har som synes oskadade kärnor till

100% erhållits vid borrningarna. Orsaken till att

kärnorna skadas vid borrningen kan vara låg håll-

fasthet i borrpunkten, eller förekomst av stora ste-

nar resp sprickor i lagret. För observationsmate-

rialet enligt tabell 5 förefaller de sistnämnda

skadeorsakerna ha varit dominerande eftersom något

som helst samband mellan lagrets hållfasthetskvali-

tet, representerad av fältprovkropparnas minimum-

värden, och procenttalet oskadade kärnor vid borr-

ningarna ej föreligger.

De utborrade kärnornas tryckhållfasthet överensstäm-

de i stort med fältprovkropparnas tryckhållfasthet

efter 7 dygn (tabell 5). Större avvikelser från det-

ta grova samband (objekt BD2) kan vara förorsakade

av att borrkärnornas höjd vid provningen varit avse-

värt mindre än kärnans diameter, vilket leder till

en förhöjd hållfasthet och att värdet icke blir jäm-

förbart med fältprovkrOpparnas värden.

I. Använda beläggningstyper.

På samtliga redovisade förstärkningsföretag har s k

enkla beläggningstyper använts, vilket är det norma-

la för ifrågavarande vägtyper - oavsett vilken för-

stärkningsmetod som väljes.

Den dominerande beläggningstypen är oljegrus (OG),

som användes på 20 av företagen. VFD, VFH och VFM

har i stället använt Y1, varvid man 1 M län fram

till 1977 först utförde en avjämning av vägytan med

40 MAB. VFY har i några fall av speciella skäl ut-

nyttjat andra beläggningstyper, nämligen IMBT (+Y1),

MAB 16T (på gata), MAB 25T och ÖAEB (försök).

Använda beläggningstyper finns redovisade i bilaga

6 och i tabell 1.
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J. Bärighetsprovningar.

Ett sätt att försöka utvärdera det tekniska resulta-

tet av en genomförd cementförstärkning är att utföra

provbelastningar med deformationsmätning på Vägytan,

helst vid flera olika årstider (under sommarhalv-

året) såväl före somefter stabiliseringstillfället.

Genom att jämföra de ur provningsresultaten beräkna-

de E-modulerna (medelmodulerna) före och efter sta-

biliseringen kan man få ett visst begrepp om den

förstärkta vägensbärighetsmässiga kvalitet och den-

'nas ev förändringar med tiden.

Några av de aktuella vägförvaltningarna, som haft

tillgång till utrustning för bärighetsprovning (5

tons fallviktsapparat), har utfört provbelastningar

på vissa av förstärkningsföretagen i ett antal punk-

ter före och efter stabiliseringen. Resultaten har

beräknats som dynamiska medelmoduler för vägkrOppen

(överbyggnad + undergrund) Vid respektive mättill-

fälle och angivits som medelvärde, minimumvärde

respektive maximumvärde.

Resultaten från de aktuella 12 förstärkningsföreta-

gen, fördelade över hela landet, har sammanfattats

i bilaga 4. För varje företag har i bilaga 4 dess-

utom redovisats några förhållanden, som möjligen kal

ha påverkat förstärkningsresultatet, nämligen jord-

arter i undergrunden och deras tjälfarlighetsgrad

(l, II resp III), det cementinblandade lagrets nomi-

nella tjocklek, enligt uppgift använd cementkvot,

tryckhållfastheten hos de vid utförandet tillverkade

fältprovkropparna samt slutligen använd typ av as-

faltbeläggning och dess tjocklek. Dessutom har angi-

vits om och i så fall vid Vilken ålder bärighetsska-

dor observerats på Vägytan.

Som synes av bilaga 4 är undersökningsmaterialet
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något heterogent. För ett flertal av objekten har

sålunda provning utförts endast vid ett tillfälle

efter förstärkningen och för ett av objekten saknas

helt uppgifter om såväl undergrund som utförande.

Ewmodulens medelvärde och framför allt maximumvärde

en eller annan månad efter cementinblandningen upp-

visar i de flesta fall som sig bör en större eller

mindre ökning i jämförelse med motsvarande värden

hos grusvägen före stabiliseringen (bilaga 4). Där-

emot har punkterna med den lägsta bärigheten före

stabiliseringen (E-modulens minimumvärden) uppvisat

avsevärt mindre ökning strax efter stabiliseringen,

ja i några fall har ökningen t o m helt uteblivit

(bilaga 4, objekt D1, M4, 81 och Y3).

De objekt för Vilka bärighetsprovning utförts vid

mer än 1 tillfälle efter cementinblandningen (bilaga

4 objekt D1, ST, 53, SS, Y3, Y4 och YS) visar att

medelmodulernas medelvärden och minimumvärden som

regel minskat med tiden, medan maximivärdena hållit

sig konstanta eller ökat något.

För att möjliggöra en mera adekvat kvantitativ ut-

värdering av förstärkningsarbetets tekniska resultat

har en beräkning av själva det cementförstärkta lag:

rets E-modul genomförts varvid antagits, att lagrets

verkliga tjocklek i provpunkterna överensstämt med

den nominella tjockleken och att medelmodulen för

lagren närmast under det stabiliserade lagret över-

ensstämt med den medelmodul, som vid ungefär samma

årstid erhölls vid provning direkt på grusvägen före

stabiliseringen. Med hjälp av diagram, bilaga 5, för

lagertjockleken 15 cm, och liknande för lagertjock-

leken 20 cm, har det cementinblandade lagrets modul

(E framtagits.1)

Resultatet har sammanställts i tabell 6; I tabellen
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Tabell 6. Det stabiliserade lagrets E-modul vid olika ålder efter utförandet (jfr bilaga 4).
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1)T

2)
provningen utförd under tjällossningen. Angivna värden kan

1

därför vara något lägre än de verkliga.

Grundat på VTI:s efterprovning 79.11. VTI:s 5 t fallv.app. m. 2-punktsmätning.
3)

Efterprovning 79.09 med VTI:s 5 t fallv.app. m. 2-punktsmätning gav

4)
lagrets E-modul av 1600 (400-4300) MPa. Ålder 48 män.

Efterprovning 79.09 med VTI:s 5 t fallv.app. m. 2-punktsmätning gav

5)
lagrets E-modul av 2600 (600-4100) MPa. Ålder 60 mån.

ett medelvärde på det stabiliserade

ett medelvärde på det stabiliserade

Grundat på VTI:s efterprovning 79.09. VTI:s 5 t_fale.app. m. 2-punktsmätning. (Provvägen ingår ej).

4
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har även angivits om bärighetsskador observerats på

vägytan (krackeleringar och spårbildning).

I tabell 6 har även införts resultaten av en efter-

provning med en modernare utrustning utförd av VTI i

september 1979 (se not 2-5).

Tabell 6 visar sammanfattningsvis

att den vid stabiliseringarna uppnådda bärighetsmäs-

siga kvalitén hos lagret varierat avsevärt, så-

väl inom varje objekt, som mellan de olika ob-

jekten

att det cementstabiliserade lagrets kvalitet ur bä-

righetssynpunkt - om man ser till medel- och mi-

nimumvärdena - nästan utan undantag sjunkit med

trafikeringstiden

att däremot lagermodulernas maximivärden bibehållits

eller t o m stigit med trafikeringstiden.

Man kan vidare konstatera att något närmare samband

. mellan lagrets hållfasthet och dess E-modul knappast

kan spåras i föreliggande material utom i ett fall,

nämligen objekt S6, vilket uppvisar höga hållfast-

hetsvärden med rel låg Spridning samtidigt som la-

germodulvärdena var höga och av samma storleksord-

ning, som erhålles vid laboratorieprovning av oska-

_dade provkroppar av cementstabiliserat grusigt mate-

rial.

Om man jämför förekomsten av observerade bärighets-

skador (tabell 6, sista kolumnen) med de under tra-

fikeringstiden uppmätta och framräknade lagermodul-

ernas minimumvärden, ser man (fig 11) att rel höga

värden på lagermodulen (2200 MPa) alltid kunnat för-

bindas med cementförstärkta Vägar utan synliga teck-

en på bärighetsskador vid åldern 1-4 år. På motsva-

rande sätt har objekt med låga värden på lagermodu-
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MPC

10 006

 

  
'I

Figur 11. Den ur belastningsresultaten framräknade la-
germodulens minimumvärde för objekt utan ob-
serverade bärighetsskador (ofyllda staplar)
respektive Egg sådana (fyllda staplar).

 

lens minimumvärde (5100 MPa) för alla objekt utom

ett (83) kunnat förbindas med synliga tecken på bä-

righetsskador på Vägen.
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Resultaten av bärighetSprovningarna tycks således

antyda, att man genom markinblandningen av cement i

vägens ytskikt visserligen lyckats åstadkomma ett

lager, som genomsnittligt sett - trots ojämn kvali-

tet - Ökade vägens bärighet, men att det i de flesta

fall förehållandevis låga värdet för själva det sta-

biliserade lagrets E-modul redan efter någon månads

trafikering ganska bestämt antyder att lagrens håll-

fasthet och (eller)

rit otillräckliga med hänsyn till rådande trafikbe-

tjocklek i de flesta punkter va-

lastningar och underlagets eftergivlighet vid be-

lastning (medelmodul). Följden har med stor sanno-

likhet blivit en begynnande, trafikbetingad Sprick-

bildning hos det stabiliserade lagret (s k nedbryt-

ning). Nedbrytningen har vidareutvecklats i de ak-

tuella punkterna vid den fortsatta trafikeringen,

vilket provningsmässigt yttrat sig i med tiden sjunk-

ande lagermoduler. Endast i de punkter, där bärighe-

ten efter stabiliseringen varit högst, har lagermo-

dulens värde som regel bibehållits eller ökat vid

trafikeringen efter förstärkningens utförande.

Vid cementförstärkning av en grusväg borde ett mini-

mumkrav på resultatet ur strukturell synpunkt vara,

att det stabiliserade lagret i stort sett bibehåller

sina bärighetsegenskaper under ett avsevärt antal år

efter utförandet. Detta verkar ganska bestämt icke ha

varit fallet för de flesta av de Vägar, som ingått i

denna undersökning, och för vilka bärigheten kunnat

följas under någon längre tid.

De förstärkta Vägarnas tillstånd vid olika ålder u

observerade skador.

Utöver den kvantitativa bedömning av cementförstärk-

ningens tekniska resultat, som grundar sig på bärig-

hetsbestämningar enligt närmast föregående avsnitt

(5.1.J), har en mer allmän bedömning gjorts, baserad
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på observerade skador på vägen. Skaderapporteringen

vid inventeringen avsåg såväl bärighetsskador (spår-

bildning, krackelering) som skador p g a rörelser i

vägkroppen (tvärSprickor, längssprickor, sättningar,

tjällyftningar etc).

De rapporterade skadeförekomsterna har återgivits i

bilaga 6 tillsammans med några faktorer, som ev kan

ha påverkat skadefrekvensen. Eftersom bärighetsska-

dorna - inte minst mot bakgrunden av avsnitt J ovan-

måste anses vara av särskilt intresse, har objekten

i tabellen, bilaga 6, ordnats i 3 grupper nämligen

- Helt utan skador av vad slag det vara må

- Utan redovisade bärighetsskador

- Med redovisade bärighetsskador

Som synes av bilaga 6 har de för cementstabiliserade

vägar mycket omtalade synliga tvärsprickorna varit

sällsynta på samtliga förstärkningsobjekt. Högsta

angivna frekvensen är 1,3 per 100 m, dvs de synliga

tvärsprickorna ligger på ett genomsnittligt inbördes

avstånd av ca 75 m.

Enligt tidigare observationer, i första hand på prov-

vägar, ökarfrekvensen synliga längsgående sprickor 

med underlagets tjälfarlighet, vilket i sin tur har

antagits bero på benägenheten hos enkla vägar på

tjälfarligt underlag att undergå tjällyftningar, som

är högre i vägens mitt än utmed kanterna (tvärsektio-

nen "skjuter rygg" på vintern). Förhållanden leder

till stora dragspänningar i tvärled i ytan på bundna

lager i överbyggnadens överdel med ökad risk för upp-

komst av längsgående Sprickor. I

-I tabell 7 har frekvensen längssprickor (medelvär-

det för lämnade uppgifter) angivits för olika upp-

givna tjälfarligheter hos undergrunden (ur bilaga 6).

Resultatet kan som synes anses bekräfta det tidigare
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observerade sambandet mellan undergrundens.tjälfar-

lighet och längssprickfrekvensen.

Tabell 7. Frekvensen synliga längsgående sprickor vid
olika tjälfarlighetsgrad hos undergrunden.

  

 

Tjälfarlighetsgrad LängSSprickfrekvens
(gradering 0-3)

Antal Medel-
värden värde

I 1 0

I - II
II <[ 10 0,6

I - II - III

II - III 8 1,8
III

 

Av bilaga 6 framgår att antalet förstärkningsobjekt,'

som t o m 1978 uppvisat skador, hänförda till brist-

ande bärighet (grupp 3) utgör 11 av de inalles 34

redovisade objekten, dvs drygt 30%. Det skulle ju

ligga nära till hands att tro, att orsaken till de

synliga bärighetsskadorna kunde vara bristande kva-

litet hos det cementbundna lagret, men så tycks

knappast vara fallet enligt vad nedanstående sammanu

ställning visar, varvid man i första hand bör jäm-

föra hållfasthetens minimumvärden.

- Grupp 1: Utan bärighetsskador

0 = 7,0 (5,3-9,7), g
mdv min 3'9(2'7_4'4)

- Grupp 2: Utan bärighetsskador

omdv = 6,8(4,0-10,0), omin 3,6(1,7-6,8)

- Grupp 3: Med bärighetsskador

omdv = 5,2(3,7-8,5), omin = 3,4(1,9-4,9)

Lika litet tycks det stabiliserade lagrets tjocklek

reSp vald beläggningstyp (Y1 eller OG) ha påverkat

risken för uppkomst av synliga bärighetsskador.
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Vad som däremot är ganska påtagligt, är att under-

grundstyperna av tjälfarlighetsgrupp III (starkt

tjälfarliga) är mycket starkt representerade i grupp

3 i bilaga 6 (objekt med bärighetsskador), men däre-

mot svagt representerade i grupperna 1 och 2, i vil-

ka vägarna saknar synliga bärighetsskador. Vidare är

objekt från Y län mycket starkare representerade i

grupp 3 än i de övriga två grupperna. (Om objekten

från Y län utelämnas i bilaga 6 skulle andelen ce-

mentförstärkta vägar med bärighetsskador sjunka från

drygt 30% till 13%).

De enklare vägarna i Y län på starkt tjälfarlig un-

dergrund är sedan länge kända för att ofta erhålla

mycket påtagliga och skadealstrande bärighetsnedsätt-

ningar under tjällossningen, beroende på stark vat-

tenanrikning i de tjälfarliga, finkorniga sediment-

jordarna närmast under överbyggnaden.

Av ovanstående vågar man dra den generella slutsats-

en, att undergrundens beskaffenhet är av avgörande

betydelse för risken för bärighetsskador. Vid de re-

lativt tunna Överbyggnader, som ofta utmärker äldre

svenska grusvägar, och starkt tjälaktiva undergrun-

der, t ex av den typ som är vanlig i Y län, blir den

förstärkningseffekt man uppnår genom inblandning i

Vägen av 4-6% cement till 15-20 cm djup otillräcklig.

Genom underlagets stora eftergivlighet för belast-

ningar under tjällossningsperioderna uppkommer så

stora trafikspänningar i det cementstabiliserade lag-

ret, att detta bryts ned och i varje fall i de sva-

gaste vägpartierna redan efter en eller annan tjäl-

lossning mer eller mindre återgår till det helt o-

bundna tillståndet före cementstabiliseringen (ob-

jekt Y3, Y4 och Y5 i bilaga 4 och tabell 6).
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-2 Yssäâlêsêaias

A. Arbetenas omfattning och bedrivande.

Denna typ av vägförstärkning (genom påläggning på be-

fintlig, justerad väg av cementstabiliserat, verk-

blandat material) har utnyttjats av en vägförvalt-

ning (VFAC) och omfattar under den aktuella tidspe-

rioden endast 2 objekt, som bägge emellertid är gan-

ska stora (AC 1:5,8 km, utfört 1975 och AC 2:5,7 km,

utfört 1976). Objekten är belägna på E79 omedelbart

efter varandra.

Av för- och efterarbeten har VFAC i egen regi på

bägge förstärkningsföretagen utfört följande

- Justering av vägen i plan

- Vägbreddning

- Profiljustering (AC 1 i mindre omfattning)

- Urgrävning av lera och återfyllning (AC 1 i mind-
re omfattning)

- Dikesjustering genom materialkomplettering av
slänter före det stab materialets utläggning

Även det egentliga stabiliseringsarbetet, dvs upp-

ställning och drift av blandningsverk samt massornas

transport och utläggning på vägen, har vid bägge

företagen utförts i VFAC:s egen regi.

Även de avslutande.beläggningsarbetena utförde VFAC

i egen regi.

B. Använda maskiner och arbetsmetoder.

Blandarstationen var uppställd i en grusgrOp. Samma

blandarstation användes för bägge objekten. Genom

sortering framställdes en grovfraktion (8-32 mm) och

en finfraktion (0-8 mm). Fraktionerna prOportionera-

des från matningsfickor via ett transportband till

blandaren. Denna var av kontinuerlig typ och upp-
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byggd av två blandarenheter från oljegrusverk. I den

första blandaren tillsattes cement och i den andra

vatten. Blandarstationens teoretiska kapacitet var

100 t/tim.

Det cementinblandade, jordfuktiga materialet trans-

porterades med lastbil till vägen, där det utbreddes

i ett jämntjockt lager med hjälp av en släpa, som

kopplades efter tranSportbilen och framför vilken

materialet tippades kontinuerligt under läggnings-

momentet. Släpans bredd var lika med halva körbane-

bredden (3,55 m).

Packning utfördes med vibrerande slätvält (DYNAPAC

CC40), 8-10 passager, efterföljd av 16t gummihjuls-

vält (HATRA GW22), 10-12 passager.

I stället för ordinär försegling av det stabilisera-

de lagrets yta med asfaltlösning, täcktes detta fort-

löpande med tillvarataget oljegrus, som utlades till

ca 2 cm tjocklek (40-50 kg/m2).

C. Kostnad för det stabiliserade lagrets framställning.

Kostnaden enligt efterkalkyl har av VFAC uppgivits

till

- kr 9,81 per m2 för objekt AC 1 (1975)

- kr 9,13 per m2 för objekt AC 2 (1976)

I angivna kostnader ingår:

- Sortering av basmaterial

- Uppställning och etablering (AC 1)

- Inblandning i verk av cement och vatten

- Transport, utläggning och packning

- Påförande av täckningslager (OG)

- Arbetsledning och materialkontroll

D. Förekommande undergrundstyper.

För AC 1 växlade överbyggnadstjockleken hos den be-

fintliga vägen mellan 15 och 100 cm alltefter under-
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grundens egenskaper (tjälfarlighet och eftergivlig-

het). Förekommande jordarter i undergrunden växlade

huvudsakligen mellan grus och sand (ca 30%) och mo

II-III respektive moig mjäla III (ca 50%).

Överbyggnadstjockleken hos befintlig väg för AC 2

varierade av motsvarande anledning mellan 10 och 70

cm. Jordarterna i undergrunden bestod huvudsakligen

av grus och sand (ca 50%), mo och grusig morän I-II

(ca 20%) och mo II-III respektive mjäla III (ca 25%L

E. Använt basmaterial.

Vid tillverkning av cementbundna lager genom verk-

blandning kan man givetvis hålla basmaterialets sam-

mansättning under avsevärt bättre kontroll än vid

markblandning. Skillnaden i detta avseende blir spe-

ciellt markant då markblandningsalternativet - såsom

i detta sammanhang - avser cementinblandning direkt

i grusvägens ytskikt med alla dess variationer i

sammansättningen längs vägen (jfr figur 12).

Kontrollen över basmaterialets sammansättning vid

verkblandning ökas givetvis (liksom kostnaderna)

genom uppdelning i fraktioner, som sedan proportio-

neras vid tillverkningen. För objekten AC 1 och AC 2

användes 85 vikt-% av finfraktionen (0-8 mm) och 15

vikt-% av grovfraktionen (8-32).

Enligt natronlutprovet var humusgraden för basmate-

rialet i SC-skalan = 0.

F. Erforderlig cementkvot.

Enligt förprovningen (Cementa AB) för företaget AC 1

krävdes för basmaterialet en cementkvot av 4,0 vikta

% (projekteringshållfasthet = 3,5 MPa). Cementkvoten

höjdes senare på arbetSplatsen till 4,5 vikt-% efter
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Figur 12 A: Graderings-zon (enligt uttagna prov) för
basmaterial sammansatt genom proportione-
ring av fraktionerna 0-8 mm och 8-32 mm vid
verkblandning för objekten AC 1 och AC 2.

B: Basmaterialets sammansättning (graderings-
zon) vid platsblandning på förstärknings-
företaget Y4 enligt 16 uttagna prov längs
den 3,1 km långa vägdelen.--Exempel på både
bredare och smalare graderings-zoner finns
enligt de lämnade uppgifterna.

förnyad provning på platsen, föranledd av att det i

verkligheten framställda basmaterialets sammansätt-

ning avvek något från sammansättningen för förprov-

ningsmaterialet. För objekt AC 2 användes samma ce-

mentkvot (4,5%).
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Som framgår av en jämförelse med projekteringskur-

vorna (bilaga 3) är den vid förprovningen erhållna

erforderliga cementkvoten (4,0%) nästan 1% lägre än

vad som "normalt" krävs för hållfastheten 3,5 MPa

vid den aktuella torra skrymdensiteten, 2,11 kg/dm3

(tung lab.instampning).

G. Resultatet av det cementstabiliserade lagrets pack-
ning.

Packningskontroll utfördes i 22 (AC 1) respektive 25

(AC 2) punkter och gav följande packningsgrader:

- AC 1: Mdv = 103%, Min = 95%, Max = 114%

- AC 2: " = 104%, " = 96%, " = 116%

Fordrad packningsgrad var 97%.

De höga medelvärdena för packningsgraderna (jfr ta-

bell 3) får ses som ett resultat av det stora pack-

ningsarbete, som nedlades vid lagrets utförande (ung

dubbelt så många vältpassager som normalt vid mark"

blandning).

H. Det cementstabiliserade lagrets hållfasthet.

Av det cementinblandade materialet tillverkades på

platsen genom packning enligt metoden för tung labo-

ratorieinstampning provkroppar (4 st per km väg för

AC 1 och 14 st per km väg för AC 2). Bestämning aV'

tryckhållfastheten vid 7 dygn gav följande resultat:

- AC 1 (antal 25 st): _

3,2 MPa, MaxMdv = 5,2 MPa, Min = = 9,1 MPa

- AC 2 (antal 81 st):

Mdv = 5,7 MPa, Min = 2,7 MPa, Max = 9,8 MPa

Som ovan nämnts var den använda cementkvoten för

bägge objekten = 4,5%.
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Resultatet kan jämföras med vad som erhölls för de

markblandade objekten vid motsvarande projekterings-

hållfasthet (3,5-4 MPa), nämligen (avsn 5.1 H ovan)

genomsnittligt 6,2 MPa vid 5,6% cementkvot. Härvid

var lagrets torra skrymdensitet genomsnittligt 2,17
3

kg/dm .

'Vid proj.hållfastheten 5,0 MPa erhölls vid markbland-

ning motsvarande värden lika med 6,6 MPa vid 6,3%

cementkvot och en genomsnittlig skrymdensitet av

2,16 kg/dm3.

Om basmaterialet för AC 1 och AC 2 hade haft en ännu

bättre gradering, så att dess torra skrymdensitet

hade överensstämt med vad som genomsnittligt erhölls

för de markblandade lagren (2,16-2,17 MPa), så skul-

le vid samma hållfasthet (5,2-5,7 MPa) endast erford-

rats ca 4,0% cement (bilaga 3). För att öka hållfast-

heten hos AC-objekten'till ett värde överensstämman-

de med de markblandade lagrens (6,2-6,6 MPa), så

Skulle cementkvoten ha behövt höjas från ca 4,0% till

ca 5,0% (avsn 5.1 H), vilket således är ca 1 vikt-%

lägre än vad de markblandade objekten krävt vid sam-

ma betingelser (cementkvoten 5,6-6,3%).

Den sammanlagda verkan av den effektiva blandnings-

processen, den bättre vattenkvotskontrollen och det

humusfria basmaterialet, som man kan påräkna vid

verkblandningsmetoden, skulle således enligt ovan-

stående jämförelser innebära att cementkvoten vid

samma fälthållfasthet skulle kunna väljas ca 1 vikt-

% lägre vid verkblandning än vid markblandning, så-

ledes i dessa fall en minskning av erforderlig ce-

mentmängd med ca 17%.

I avsn 5.1 H ovan har fälthållfasthetens statistiska

standardavvikelse för de markblandade Objekten app-

roximativt beräknats till 35% (lägst 17, högst 57%).
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En motsvarande beräkning för de verkblandade objek-

ten visar en standardavvikelse för fälthållfastheten

av 30% (27-32%). Att hållfasthetsvärdenas Spridning

inte blivit mindre vid verkblandningen kan verka

förvånande. Orsaken kan möjligen vara att avsevärda

variationer i basmaterialets finfraktion (0-8 mm)

förekommit.

I. Använda beläggningstyper.

Beläggningen utgjordes för bägge objekten av ett

täckningslager av 40-50 kg/m2 tillvarataget oljegrus

på vilket utlades 70 kg/m2 nytt oljegrus.

J. BärighetSprovningar.

Bärighetsprovningar har hittills ej kunnat redovisas

för de två förstärkningsföretagen. På företaget AC 1

ingår emellertid en provväg (uppföljd av VTI) med

längden 750 m, där en av provsträckorna utförts som

referenssträcka på samma sätt som företaget i övrigt

enbart med den Skillnaden att beläggningen icke ut-

göres av Oljegrus utan av 80 MAB 16T. På denna prov-

sträcka har provbelastningar utförts såväl före som

efter stabiliseringsarbetet. Resultatet har samman-

fattats i figur 13 på samma sätt som för de mark-

blandade objekten enligt bilaga 4. En fullständigare

redogörelse över provvägens resultat har lämnats i

VTI Rapport 217.

Bärigheten, uttryckt som medelmodul, Visade omedel-

bart efter stabiliseringens utförande en betydande

uppgång, som sedan bevarades under det första året.

Vid den andra tjällossningen våren 1977 tycks emel-

lertid vissa bärighetsskador haiuppkommit som minsk-

at bärigheten något. Denna är dock fortfarande efter

ca 2 år avsevärt högre än före förstärkningsarbetena.
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AC län, Väg E79 Undergr: Mo III Nom.lagertj: 15 cm

Cementkvot: 4,56 §7,fält_ 4,5 MPa Bel: 80 MAB 1bT

Figur 13. Medelmoduler erhållna vid fallviktsprovning
på provsträcka ingående i objekt AC 1.

På samma sätt som för objekten med markblandade la-

ger har själva det stabiliserade lagrets E-modul be-

räknats för provsträckan på AC 1. Resultatet har

återgivits i tabell 8.

Tabell 8. Det stabiliserade lagrets beräknade E-modul
för provstr på AC 1 vid olika ålder efter ut-
förandet (jfr figur 13).

  

 

Lager- Ålder Provningstillfälle
modul Lager- Ålder Lager- Ålder

modul modul
Mdv ' Mdv Mdv

MPa Mån MPa Mån MPa Mån

5000 1/2 1900 23 1700 26

 

De medelmoduler och lagermoduler för det stabilise-

rade lagret, som enligt figur 13 och tabell 8 er-

hållits för provsträckan på AC 1, skall närmast jäm-

föras med de markblandade förstärkningsobjekten S3,

Y4 och BD1 (ung samma bärighet hos vägarna före

stab och ung samma fälthållfasthet hos det stab
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materialet) i bilaga 4 och tabell 6. Medelmodulerna

för AC 1 är högre än för SB och BD1 och mycket högre

än för Y4. Lagermodulerna för AC 1 är likaledes av-

sevärt högre än för SB och BD1 och mycket högre än

för Y4.

Sammanfattningsvis har således provsträckan för AC 1

avsevärt högre bärighetsmässig kvalitet än de under

ungefär motsvarande betingelser genom markblandning

utförda förstärkningsobjekten SB, Y4 och BD1. En

Viss reservation måste dock t v göras mot denna

jämförelse med hänsyn till eventuell inverkan av de

olika beläggningstyperna (80 MAB 16T för AC 1 och

80-100 OG för de markblandade objekten).

De förstärkta Vägarnas tillstånd - observerade ska-
dor.

Bägge förstärkningsobjekten har rapporterats sakna

bärighetsskador. övriga skador har sammanfattnings-

vis beskrivits nedan.

 

AC 1.

Synliga tvärsprickor: 2,4 per km (77-04).

Längsgående Sprickor: (1) Enstaka - (2) ganska
många (77-04)

Antalet längsgående sprickor hade ökat från 1976

till 1977. De låg ofta mitt över kanten på den un-

derliggande äldre vägen, där denna breddats i sam-

band med förstärkningsarbetena.

(>2 ä 3

m) och vid trummor som blivit omlagda före förstärk-

Vissa sättningsskador anges vid höga bankar

ningsarbetet.

AC 2.

 

per km (77-04)
- " - (78-?)

Synliga tvärsprickor: 2,0
2,4
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Längsgående sprickor: (1) Enstaka (77-04)
(1) -"- (78-?)

Utöver ovannämnda sprickor har inga skador rapporte-

rats.

Frekvensen synliga tvärsprickor var tydligen något

större för AC-objekten än för de markblandade objek-

ten (O-1,3 per km enligt bilaga 6). Orsaken härtill

är sannolikt den lägre friktion (sämre förankring),

som man kan förutsätta råder mellan det stabilisera-

de lagret och underlaget, då stabiliseringen utföres

genom verkblandning jämfört med när den utföres ge-

nom markblandning i grusvägens översta skikt.

6. UNDERSÖKNINGENS VÄSENTLIGASTE RESULTAT -

SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION

I ovanstående avsnitt 5.1 A-I respektive 5.2 A-I har

beskrivits hur cementförstärkningsarbetena på de stat-

liga vägarna bedrivits 1974-1977, vilka de tekniska

förutsättningarna varit och vad arbetena kostat.

Den väsentligaste frågan i sammanhanget är emellertid:

Vilket har resultatet av förstärkningsarbetena blivit?

.Har man uppnått den avsedda förstärkningseffekten och

hur långlivad har denna blivit?

Dessa frågor har i viss mån kunnat klarläggas genom ut-

redningarna under rubr J och K i avsnitten 5.1 och 5.2

ovan. Härvid har två olika analysmetoder använts. Den

 

ena metoden (under rubr K), som är lättbegriplig men

"ytlig", grundar sig på en bearbetning av de inrappor-

terade skadornas omfattning och art. Vid den andra me-

toden (under rubr J) har de lämnade resultaten av prov-

belastningar före och efter förstärkningsarbetenas ut-

förande bearbetats och analyserats. Tyvärr har vägför-
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valtningarna icke haft möjlighet att utföra dylika bä-

righetSprovningar på mer än 13 av de sammanlagt 40 före-

tag, som ingår i undersökningen, således ca 30%. Resul-

taten av denna senare bearbetning blir därför icke lika

representativt som resultaten av skaderapporteringen.

Enligt de sammanställda skaderapporterna (bilaga 6) ha-

de vid en ålder av 1-4 år skador av bärighetskaraktär

uppkommit på ca 30% av samtliga förstärkta vägar, me-

dan således ca 70% saknade sådana skador.

Följande huvudorsaker till bärighetsskador hos stabili-

serade vägar kan tänkas:

- Det utförda lagrets tjocklek och kvalitet har blivit

väsentligt lägre än vad som avsetts.

- Den förstärkta överbyggnaden har underdimensionerats,

dvs det stabiliserade lagrets tjocklek eller kvalitet

(t ex uttryckt som hållfasthet) har valts för lågmed

hänsyn till trafikmängden och undergrundens egenska-

per).

Tjocklekskontroll av de stabiliserade lagren är ej med-

tagen i denna utredning, medan lagerkvaliteten (tryck-

hållfastheten hos fälttillverkade provkrOppar) har be-

stämts och finns redovisade i bilaga 6, där objekten

ordnats efter stigande minimumhållfasthet. Projekte-

ringshållfastheten har som nämnts legat mellan 3,5 och

5,0 MPa. Om man antar, att fälthållfastheten approxima-

tivt överensstämmer med projekteringshållfastheten1)

framgår det av bilaga 6 att man väl uppfyllt hållfast-

hetskravet (medelvärdena) Vid lagrets utförande för

praktiskt taget samtliga objekt, som saknar bärighets-

skador. För objekten med bärighetsskador är det mer

tveksamt om hållfasthetskravet helt uppfyllts för 5 av

 

1)Jfr VTI Meddelande 83, avsnitt 6.2.
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de 11 objekten. Samtidigt kan man emellertid konstate-

ra, att hållfasthetsspridningen (värderad utifrån

skillnaden mellan medelvärde och minimumvärde) är avse-

värt mindre för dessa objekt med förhållandevis låg

medelhållfasthet än för de Övriga objekten. Det före-

faller således sammanfattningsvis sannolikt, att även

de skadade lagrens kvalitet, värderad ur hållfasthets-

synpunkt, icke varit lägre än den avsedda.

 

Enligt sammanställningen i bilaga 6 är de objekt, som

uppvisat bärighetsskador, till allra största delen be-

lägna i Y län på starkt tjälfarlig undergrund. Detta

slags undergrund är däremot avsevärt mindre represente-

rad bland objekten utan bärighetsskador. Det verkar så-

 

ledes uppenbart, att orsaken till bärighetsskadornas

uppkomst varit underdimensionering av det stabiliserade

 

lagret för de objekt där undergrunden är starkt tjäl-

 

farlig. Av värdena i bilaga 6 kan man sålunda sluta sig

till, att icke ens stabiliserade lager med så höga ge-

nomsnittliga hållfasthetsvärden som 7-8 MPa och mini-

mumvärden högre än 4 MPa och med så stor tjocklek (i

varje fall nominell) som 20 cm förmått uppbära den ak-

tuella trafiken (ÅDT som regel 300-500) under någon

längre tid utan att bärighetsskador uppkommit, sanno-

likt under tjällossningsperioderna.

Bearbetningen och analysen av provbelastningsresultaten

 

(som dock endast omfattade ca 30% av samtliga objekt)

har avsett medelmodulens förändring vid stabiliseringen

 

och vid den fortsatta trafikeringen av den förstärkta

vägen. Analysen har visat, att cementförstärkningen i

de flesta fall höjde Vägens genomsnittliga bärighet,

uttryckt som medelmodul och uppmätt inom ca 1 månad

efter arbetets utförande. Höjningen var emellertid i

många fall obetydlig och resultatspridningen stor. För

sådana vägar har även tecken på synliga bärighetsskador

rapporterats. För de Vägar där medelmodulens utveckling

kunnat följas genom upprepade mätningar efter stabili-
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seringen har i samtliga fall en sjunkande tendens kon-

staterats.

Eftersom medelmodulens värde påverkas av E-modulen hos

det stabiliserade lagrets underlag (grusöverbygganden +

undergrunden) och denna erfarenhetsmässigt förändras

med årstiden, utgör förändringarna i medelmodulen ett

ganska osäkert uttryck för vad som inträffar under

provningsperioden med själva det stabiliserade lagret.

Härför har analysen av bärighetsresultaten även om-

fattat beräkning av ett schablonvärde på själva det

stabiliserade lagrets E-modul, här kallat lagermodulen.

De beräknade lagermodulerna uppvisade vid tiden för

första mätningen (inom ca 1 månad efter förstärkningen)

genomsnittsvärden, som i de flesta fall var avsevärt

lägre än de E-moduler, som erfarenhetsmässigt gäller

för motsvarande stabiliserade material tillverkade på

laboratorium och provade i oskadat skick. Vidare var

lagermodulens spridning ofta mycket stor. I de fall då

lagermodulen (Speciellt dess min.värde) vid den fort-

satta trafikeringen visade påtagligt sjunkandetendens

kunde även bärighetsskador konstateras.

Mot denna bakgrund är det rimligt antaga, att det sta-

biliserade lagret erhållit sprickor på grund av brist-

ande bärighet redan kort tid efter utförandet och att

detta med stor Sannolikhet varit orsaken till den med

tiden avtagande bärigheten, som observerats för de

flesta vägarna och som senare inom ett eller annat år

lett till synbara bärighetsskador, speciellt för sådana

Objekt, där undergrunden varit starkt tjälfarlig och

bärigheten hos denna mycket låg under tjällossningarna.

Den enligt ovan i vissa fall konstaterade minskningen

med tiden av de stabiliserade Vägarnas bärighet och de

stabiliserade lagrens E-moduler är med stor sannolikhet

förorsakad av underdimensionering för de objekt, som
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vilar på starkt tjälfarlig undergrund. Även för de öv-

riga objekten kan orsaken till den förmodade sprickbihi-

ningen i det stabiliserade lagret givetvis vara under-

dimensionering. En faktor, som kan ha bidragit till bä-

righetSSprickornas uppkomst på ett tidigt stadium, är

det förhållandet, att man i vårt land ofta rimligtvis

inte kan stänga av arbetSplatsen från den allmänna tra-

fiken, vilket således leder till att det stabiliserade

lagret utsätts för belastning från trafiken under hela

härdningsperioden. I utländska byggnadsanvisningar bru-

kar man rekommendera, att det nygjorda lagret lämnas

utan trafik under 7 dygn efter utförandet. För att för-

söka utreda om denna tidiga trafik på det stabiliserade

lagret möjligen kan försämra dess framtida bärighet på

grund av överbelastning under initialskedet, har några

Speciella fältförsök anordnats. Resultatet av dessa

kommer att meddelas i en särskild rapport.

Avsikten med de ovan relaterade begränsade bärighets-

studierna har varit att så långt det heterogena mate-

rialet medgett få en inblick i hur cementstabiliserade

bärlager, framställda vid ordinära vägarbeten genom

markblandning, funktionerat bärighetsmässigt och vilka

faktorer som är styrande härvidlag.

Avgörande ur praktisk synpunkt för värdet av ett väg-

förbättringsarbete, där man använt cementstabilisering

för att höja bärigheten, är emellertid hur långvarig

 

den uppnådda förstärkningseffekten blir, dvs hur länge

 

den förstärkta vägen klarar sig utan att bärighetsska-

dor uppkommer. Erfarenheterna från denna inventering

har visat att 87% av vägobjekten varit utan bärighets-

 

skador efter genomsnittligt knappt 2 års trafikering.

 

Härvid har samtliga objekt i Y län på starkt tjälfarlig

undergrund borträknats, eftersom cementstabilisering

såsom den tillämpats i dessa fall uppenbarligen är 0-

'tillräcklig för att åstadkomma den avsedda förbätt-

ringen.
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Givetvis skulle det öka värdet av undersökningen om

inventeringen av synbara bärighetsskador kunde upprepas

exempelvis om något år då objektens genomsnittliga

ålder är ca 5 år.
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Bilaga 1

Sidan 1

Uppgiftsinsamling avseende förstärkning av grusvägar genom
cementstabilisering under åren l974-l977

ê;_êllsês§s_äeesiässä

l.

\
l

Stabiliseringsföretagets läge, län....., Väg ...........

...OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.....0.00.00.......OOOCOOOOOOOOOO

Stab.bredd m.Längd km,

Utfört år l97.. månad

Använd metod: Markblandning. Verkblandning.

Arbetsform: (firma ......... O O 0 O O 0Egenregi. Entreprenör

O O O O O O 0 0 B 0 I O 4 O 3 O 6 O O 0 O O O 0 O O O O 0 l 0 O O O O O O O O O O O 0 I I 9 O 9 C 0 5 O O 3 3

Vid entreprenad:

H E HUpphandlingspris p '0 O O 0 O O O O O O 0e

Priset omfattar följande åtaganden: ,........:....,.....

3 3 O O 3 O 2 O O 6 3 0 C 0 5 O O O 9 J J 0 0 0 I 9 0 O O O '1 i 0 O 3 I i 0 el i 3 O O O O O D O 0 »I 0 D J J U 3

X7-, Å N Y 0
JAKJ 8:e.låeglo

?7 *ia- "' C 1 . . A;' A' . Å 1 2 q* 4-Aostuad -or Stabilisering enl. eiterxalxyl om sådan it-
? .

.5: ;_a. 1 /M-ø :<th W ;hg-1.4 -q a.f. .ch-.--aa

...OI-L.:- 0 0 0 0 o o 0 o o 0 .(r/ LLL . _wUut-l»-tce-l ;..r--,_ ;ULJCAL-\A&0

O 0 O O '3 i J 'J '3 O 3 O 9 O 0 G 0 0 0 2 I 0 0 O 6 3 O 0 O 0 O i I J 1, 0 .I O 0 0 6 u v., 0 O '3 O J 5 3 C 2 O 0 0 .5

O

O O O O O O O O O 0 O 0 C 0 O O C 0 D 0 O O O O O O O O C O O O 0 I O O O O 0 O O O O 0 O O O 0 l 0 O O O O O 0

Följande arbeten utfördes av VF i egen regi, före stabiu

liseringens utförande (ja eller nej):

a) Justering av vägen i plan 0 .0...

b) Vägbreddning ,....

c) Profiljustering I .....

d) Urgrävn av lera och återfylln .....

e) Spridning av kalciumklorid (mot humus) .....

f) Övrigt ..............................................

under stabiliseringens utförande:

g) Utrensning av sten, större än 100 mm .....

h)

i) övrigt

Kompletterande vattenspridning .....

k) Dikesjustering utfördes (alt) efter stab ....

före stab ....

Det stabiliserade lagret försågs med slitlager av

typ:......................, mängd ...............:......

mån 197..

genomsnittligt

utfört under i 0 O O O O O O O O D I O

Ytjustering med massa, kg/m
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Bilaga 1
Sidan 2

fördes före slitlagerutläggningen.

10. Undergrund. Jordart och tjälfarlighet.

0............OOOOIOOOO...0.00.9030.0000ÖOOOÖCOUOUGOOOO

O 9 O O O O O 0 0 O 0 O O O O 0. 0 O O O O O O O O O O 0 6 O 9 i 9 / O O 0 Q 3 O O 9 3 0 O O 9 O 0 C 0 t 6 -

O O O O O O O O O 0 0 O O O O O 0 C 0 0 O 0 O O O 0 O O O O 0 i U J 0 C 0 O O O O O O O O O 9 0 a 0 2 0

I 0 O O 0 0 I 0 0 0 o O O O O O O O O O 0 3 O O 0 O O O 0 O O 3 G 0 0 ' O 5 C 0 O O 2 0 in ' ' i 9 D 0

ll. Provtagning av stabiliseringsmaterial på vägen utförd

.......... mån 197... Antal provtagn.punkter .......;..

12. Halt sten > 60 mm, bestämd vid piöVtagningen på vägen;

_ _'T O
QOOOOOOOOOOOOOOOO-JOOOODOOOOGOO

13. Laboratorieprovning utförd hos ..;., .....°....3.....i

 

Antal undersökta materialpröv.,-.g im

 

-_h _.______._ 0-.- _ _ s _ , _... -.

r
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31 5 7 a_ q

-: 'â-H ñ^r-% r1°rffj * á :rv/-y
Du.kxwLLl-o 'kJ- L . \_:.'...J_ ,la- Ma A?

'i
u . 1 ., '
J-.. vra- .. A 1 1-: 1 'Man' af-1 ,.|__ _- _ _ _ _

- O /..'..0 ...Ls-44.5...Lsk ._ v5 e 0 o

, 2....:.ha. 1_N as.wá - T .
(l .th-?vu n u.. u.: v J

nu :.35: 'S 3

,.

/

i' E'Rv«^'r "x :2 4- '7"7'7'163_1 *F * m 91va 3"* I *
4-3. L'sJJ-:Dh-Llfxøn br.\y\4f(\.l a .LJ-0 v0 / ...seem-:ac :Php/Cia

16. Förprovningsresultat:

33 Erforderlig cementhait:......e Vikt-%

b* " - vattenhalt: ...... Vikt-%

...,. kg/dm3c) Maximal torr skrymdens:

17. Antal arbetsdagar ....a...

18. Arbetsmaskiner, utrustning, användningo

a) Vid markblandning:

- För rivning: ..............b.. .om

-För cementspridning: ....,.....6,.

- För infräsning: .;......i.... l. a antal turer ..

.....°...u.g..g,;; antal turer ..

- För vattenspridning: .....,°,.....o..............

- För vältning: ..............i..... antal turer ;.

.................... antal turer ..

- För ytjustering: .a......,........

- För försegling: .....°............ Använt medel

..........., mängd ........ kg/m .
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b) Vid verkblandning:

Blandare:

2

...OOOOOOOOOCOIOOOO .OEOOOOOt/tim

- Delmaterialens preportionering: ,..............;.

- Det stab. materialet utlades med ................

- För Vältning användes:.6.....;.... antal turer...

.0000.49.00010 tureroao

_ I O O 0 l 0 0 C C O O O O O O O O O 0 9 D 8 O 0 C

O 0 O O O 0 0 O O 0 I 0 0 i C C 0 ! O 0 i 0

19. Förekomst av sten > 100 mm, som måste avlagsnas från

det rivna materialet (alt. Ingen, enstaka. ganska rik

49.00.630003.

Ungefärlig erforderlig arbetsinsats för stenrensning.

3:,u,.. nandagar.

20. Föreskriven tjockle< nos cem.stab. lager ...........cm

. - n . u - . 2
2;: använda cementmangderz............ Kg/m

7
?På /Mé

:ooosouoøoao.\j/A L

22. Föreskriven packningsgrad ........ % av tung inst.

(Mod.Proct).v

Resultat av packnings- Lägst ....o. %

kontroll (antal prov: .....) Högst ...... %

0' 0 e 0 0 o 95

23. Kontroll av hållfasthet genom provning av provkr0ppar,

tillverkade av material från Vägen:

Antal provkroppar: ...... ,Tryckh.v.'3d: Lägst ....kp/cm

Högst ....kp/cm2

Medelv....kp/cm4

9;_-âáteä-§tsäili§eäiassgê_Etâêäênêê

24. Provkärnor utborrade ur det stabiliserade lagret.

Antal provtagn.punkter: 0 I 0 0

a

0 O O O O O 0 l '5Antal hela kärnor:

Ålder vid provtryckn:.....,.

VTI MEDDELANDE 204

Tryckhällfasthet:

Lägst ..;;;.;... kp/cm

Högst ;;...°;;.. kp/cm

2

2

Å

Medelv.........: kp/cm4
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25. Belastningsprovning på färdig väg med fallviktsapparat
I
K
)

_
C
]

(ev. även på Vägen före stabiliseringen)°'

Utförd ..... mån 197.9 Erhållna Eemod:

Lägst ..;°e.é.., kp/cm2

Högst ...0,.$... kp/cm2

Medelva.. ..g... kp/cm2

Utförd ..... mån 197.. Erhållna E-mod:

Lägst ...o.....° kp/cm2

Högst .....,.°.. kp/cm2

Medelv..°.....o. kp/cm2

st , ...,..t. kp/cm

. . 2
t J...°8...3 kp/cmS

. 2
Mederv.. ,,..°., kp/cm

s

ervation gjord 0....mån 197.. .0.,. mån 197..

Q) P
P-

*- ant.ha.
.
.
I

m L
Q (D H F '
Q

0

e

på hela sträckan ...a..°°;5...° ...a...........

Längsgående sprickor

utmed kanterna (alt.

Inga, enst., ganska ' ' n

...0... 004.40. OOOOOOGOOQOSOOB

10.0.0000.....DOGMOOODOOOO'OOO......0902.

O....OOOOOOOOCDDOOOOOOOO....OJOCOOOOOOOOOOOOC...000...

.Oi...O........OOOOO00.0.0000......ICOOOOOOOOOOOCOOOOO

OOOOOOOUOOOO.....OOOOOOOOOOOOOCCÅÖOUOOOOODOOOOOOOOOOOO

(observerade ...... mån 197..).

27. Kontaktman vid besvarande av denna enkät

av

0

ar O O O O O O 0 O 0 I O 0 9 3 O O O O 0 l 0 O 0 O O 0 3 U 0 0 0. 0 0 O O C 00 9

28. Den besvarade enkäten insändes till

i l 0 C 0 I 0 O O O O O O O O 3 O O O O 0 i 0 O 0 O O 0 O O 0 0 O O O 0

O O 0 0 O 5 0 O 0 0 C D 0 O 6 0 9 O 0 O O O 9 0 I 0 0 0 O O O O 0 O O 9

...OOIOOBOOOIODDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Upggifter om priser för cement och transporter, använda

 

för kostnadskorrektioner.

  

Pris fritt upplag kr/ton

1974 mars S (ödra Sverige) 136:-

N (orrland) 154:-

1975 juni 5 150:-

170:-

1976 juli S 170:-

190:-

1977 juli S 190:-

210:-

Härtill kommer cementfraktkostnaden (med bil)

1977 uppgick denna till 2,40 kr per ton och km vid

transportlängder g 100 km

och 1,80 kr per ton och km vid

transportlängder 100-400 km

VTI MEDDELANDE 2 O 4



Bilaga 3
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g 2'5 E f d 0 50 MP2 2.4 r ordrc 7 = . 0

<1: 2,3 v_ \ Erfordrod 07 = 3.5 MPa
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2 2\ Y/> Erfordrcd 07 = 2,5 MPa
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t 1,5

0
*- 1,44;

5 10 - 15

Erforderlig cementkvot. vikt-'1.
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Bilaga 4 (l)

   

ObLlDI ê
MPa

me

6 .I c-

5 4

l.

3 « A
I 2 -

1 - «
T T 0 I I I I I I T I I I I I I I I I

8 910111ü1 2 3 4 5 6 7 8 910111ü1 2
stab. 19 75

D län, Väg 675 Undergr.: LII Nom.lagertj.:

 

Cem.kvot: 5.3 % 3,9 (l,9-6,2) MPa97,fä1t-=

Bärighetsskador obs efter 1 år

  

 

  

Bel.: Yl

IObj.M2 54

,T 34 l
2 2 ?
? _-"Z ; L
1 ?4

_r 7 C T T 1 r F F; 1 | I

5 §55"89^10n1.21123

stab 1.976

M län, Väg 684 Undergr.: MnlII Nom.lagertj.: 15 cm

. : % n = " - .: + 1Cem kvot 4,3 g7rfalt_ 8,6 (5,9 11,4) MPa Bel 40 MAB Y

 

  

  

 

OM.M3 12-

H -
m .
9 ..

8 ..

7 -

6 " <
5 -

4 -

3 .

2
1 -

. I 0 I r T I-;.
3 9 m1112[1 2 3 -

stab. 1976

M län, Väg 832 Undergr.: - Nom.lagertj.: 15 cm

Cem.kvot: (17-18kg/m2)25,5 % g7lfält_= - Bel.: 40 MAB + Yl

?rm-r llñhñh? a'mth 'än A



Bilaga 4 (2)

  

 

Obj.M4 5 .
MP0 ,REX
xmo 1

5 - 1
4 .-

3- 9?
2 .

x 1 - 1
271 0 l 1 I i I I I i

'7 7 s 910111A1 2 3 «

 

stab. 1977

M län, Väg 830 Underar.: MnlII (+2 mossar) Nom.lagertj.: 15 cm

 

Cem.kvot: 6,9 % Q7 8,0 (3,7-10,7) MPa Bel.: 40 MAB + Yl,fält-=

 

  

  

Ob151 : 1 T ?

1.1 1
T 3 31 41 1
T T .. 1

'M' 151 O ?8!930311211'2'3'4(5(5171579H0H112Ã1F2T31

stab. 1977

S län, Väg 761 Undergr.: SI, LII, mMjIII N0m.1agertj.: 15 cm

Cem.kvot: 5,4 8,5 (4,9-ll,5) MPa Bel.: 100 OG6 37,5ä1t-=

Bärighetsskador obs efter 2 år

   

 

Obj. 55 7 ' 1'
6 ..

5 ..

4 -

3 - a

1 T 2 1
I I 1 - *

I r 1 I O 1 I I 1 1 1 1 r r 1' 1 I_ I I 1 r 1 1 T I

H -4 9 m n a 1 2 3 L 5 5 7 a 910111211 2 3 4 5 5 °
stab. 1976 1977

S län, Väg 876 Undergr.: sngnII, mMnII Nom.1agertj.: 15 cm

 

Cem.kvot: 6,0 5,3(3,4-7,8) MPa Bel.: 100 OG6 97,551t-=

YTFFT MFTÄHPTAZÅÃTHF 7 HA



Bilaga 4 (3)

 

    

0131.53 E
MPO
xwo

5 " 'r

4 -

3 .4 .

L l 2 q <3-

1 1 1 . 1

'srñjar 0 9%01112h;2'3'4'5rsr7'8'97031321'213'4r5rsT7'.
stab. 1975 1976

S län, Väg 240 Undergr.: mSI, MII , MfIII N0m.lagertj.: 15 cm

 

Cem.kvot: 4,4 = 5,0 (3,3-6,2) MPa Bel.: 100 OG% g7,fält-

   

 

 

ObLSG 10_ _

g .
8 -

'7 ..

5 .4

5 " <3
4 .

3 ..

a- 2 1

; EL 1-
T-I 1 I O 1 7 1 I 1

4 5 910111ü1 2 3

stab. 1978

S län, Väg 929 Undergr.: ijfIII, mMnIII Nom.lagertj.: 20 cm

  

 

  

W: 6,9 % Q7,fält_'= 10,0 (6,8-11',8) MPa Bel.: OG

0131113 5 _
4 -

3 _

2 -
I 1
I 1 - 1

I ; O 1 f 1 T .T T I I T T I I 1 I I I I I' I I I 1

5 8 910111211 2 3 4 5 6 7 8 910111211 2 3 4 5 6 7 °
stab. 1975 1976

Y län, väg 905/964 Undergr.: - Nom.lagertj.: 20 cm

Cem.kvot: 4,2 % = 3,7 (3,3-5,7) MPa Bel.: lOO OG97,fä1t-

Bärighetsskador obs efter 1 år

VTI MEDDELANDE 204



Bilaga 4 (4)

    

Obj.Y4 g
MPa.
XDO

5..

4-

1 3'2- 1
I 1- i 17
IT 0 TTK! IITIIITTIFI IIIJIII7 89101112|123456789101112112345670

stab. 1975 1976

Y län, väg 334 Undergr.: Mn, MfIII, MjIII, LIII N.tj.: 15/20 cr

= 4,1 (3,2-5,5) MPa Bel. 90 OGCem.kvot: 4,1 6 7Ifält_ -I
Q

Bärighetsskador obs efter 1 år

Obj. v5
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15' '8'9'10'1111211'2T3114'5'517M 3'4' 5'718

stab. 1976 1978

Y län, Väg 908 Undergr.: S, Mn, MjIII, LIII N.tj.: 20 cm

Cem.kvot:«6,7u126 g7lfält_ = 6,9 (3,0-12,8) MPa Bel. 100 OG

Bärighetsskador efter 1 år

Obj.BD1 6_

5-

1. - ?6

I 3*
I 2 1

1..

_'-r-r-u-O 1-1 1 r , ,

6 89101112112»
stab; 1976

BD län, väg 580 Undergr.: (tjällyftnade) N.tj.: 15 cm

Cem.kvot: (20kg/m2)26% O = 5,5 (2,9-8,7) MPa Bel. 80 OG

VTI MEDDELANDE 204
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'1@ 10 4 5 s 7 8 guk) 560

Diagram för utvärdering av den bärighetsmässiga kvaliteten hos
ett 15 cmzs stabiliserat lager, uttryckt som lagrets E-modul.

Hjälpmedel: Resultat av bärighetsprovningar (medelmoduler) före
resp. efter stabiliseringens utförande.

 

Beteckningar

Eg = medelmodulen för grusvägen före stabiliseringen.

§5 = -"- -"- den stabiliserade vägen.

El = det.stabiliserade lagrets egen modul ( i detta sammanhang
använt som ett kvalitetsmått).

YT'T'T MUHHUT ÄRTTN'D 'Ön/1



Bilaga 6 (l)

?örekommande skadetyper samt några faktorer som ev. kan ha påverkat

  

 

   

 

  

 

 

 

    

 

skadefrekvensen.

>Ob- Be- Undergrzs Stab. lag- Fälthåll- 0 B S E R V E R A D E S K A D O R
jekt lägg- Tjälfa.gr. rets tj.- fasthet Ålder Tvär- Längs- Övriga skador

ning I - III lek o . o v.0bs. spr. Spr.
min mdv

cm MPa MPa år prlOOm frekv
0 - 31)

l; Helt_utan redovisade skador

Nl OG 1 15 2,7 , 1 0 0 0

El OG II 15 , 6,0 1 0 0 0

82 OG I - II 20 , 7,1 1 0 0 -

S4 OG I - II 15 , 5,3 1 0 0 -

4st Mdv 3,9 7,9

21-!Ea2_:êêevisade bärighegêêäêéez

Y12 OG III 20 1,7 6,8 l - 1 Tjällyftningar

Y6 0G III 20 2,2 6,5 - - - Sönderbrytning pga
tjällyftning

D2 Yl II 15 2,2 4,0 3 0,2 l Spårb.+krack vid
bortt. block

M1 J+Yl 11 15 2,2 7,1 - - - -

Y9 0G - 20 2,5 8,8 l - - Kantspr. pga erosion

BD1 OG - 15 2,9 5,5 3 - 2

BD2 OG - 20 2,9 5,9 2 - 3

H1 Yl II 15 3,2 8,8 1 0 1 Lokal sättn., trol.

efter bortt. block

S3 0G I - III 15 3, 5,0 4 1 2 Tjällyftn. v. trum.

85 OG 11 15 3,4 5,3 3 1,3 2 1 st lokal sättn.

M5 J+Yl II 15 8,0 - - - -

M9 Yl II 15 3,8 5,0 - - - -

D3 Yl II 15 4,2 6,9 3 0,1 1 Skador pga uppriven
lera

M8 Yl II 15 , 6,2 - - - -

M7 Yl II 15 5,8 - - - -

BD3 OG - 20 , 7,2 l - l -

Fl 0G II 15 5,4 8,6 l 0 0 OG-lager svagt kor-
rug.

M2 J+Y1 II 20 5,4 8,6 - - - -

86 OG 111 20 6,810,0 - 1,1 l -

19st Mdv 3,6 6,8

.) Beteckningar - = uppgift saknas
0 = inga sprickor
1 = enstaka Sprickor
2 = ett flertal sprickor
3 = många sprickor

    



Bilaga 6 (2)

 

 

3;_Med redovisade bärighetsskador

r
I

    

 

  

D1 Yl II 15 1,9 3,9 1 0 0 Spårbildn.+krack i
mindre omfattn.

Y11 0G II - III 20 2,2 6,2 1 - 2 Spårbildning

Y13 ÖAEB III 20 2,9 , 1 - 1-2 Krackelering

Y5 0G 1 - 111 15-20 3,0 , 2 - 2 Spårbildning

Y4 OG II * III 15"20 , ,1 1 m 1 Kraftig spårbildn.

(7%)

Y3 0G ° 15-20 3,3 3,7 1 få 1 Kraftig spårbildn.
(20%)

YZ 0G - 20 3,6 3,9 1 - 1 Kraftig spårbildn.

1
(2%)

Y1 0G I - III 20 3,7 4,2 1 få - Lokala spårbildn,

Y10 AB25T II - III 20 4,0 7,1 - - - Krackelering

1 M4 J+Y1 II 15 4,2 6,6 0 - 1 Kraek+ sättn. (6%)
t . " , .
1 s1 OG I - 111 15 4,9 8,5 2 1,1 3 Bärlghetsskador 1

ena körfältet

% llst - Mdv 3,4 5,2
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