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Tests with cement and slag stabilization
at Ornsköldsvik, 1975
Final report

by Björn Örbom and Sven-Olof Hjalmarsson
National Swedish Road and Traffic Research Institute
(VTI)

5-581 01 LINKÖPING, Sweden

ABSTRACT

Four experimental cement stabilized stretches, of

300-400 meters length each, were studied in order to

determine (1) the necessary thickness of the pavement

layers and (2) whether there is a correlation between

the rate of transverse crack formation and the degree

of saturation of the cement stabilized material at the

time of construction. The cement was mixed into the

surface and a bituminous wearing course was laid. At

an additional experimental stretch of road the cement

was substituted by ground slag (Merolit).

When the road was opened to traffic a decrease of the

bearing capacity' was observed. After a couple of

years, measurements showed that the bearing capacity

had decreased to approximately the same level as prior

to the cement stabilization. Cracking and frost

heaving, causing surface roughness and water infil-

tration, were observed and the serviceability index

decreased rapidly.

This is probably due to the weakness and frost sus-

ceptibility of the subgrade and the heavy traffic

load. .

Neither did the stretch of road where ground slag

(Merolit) was used show acceptable measurement

results regarding bearing capacity, serviceability
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and rutting. Cracking occurred frequently owing to the

heavy traffic load.

In order to prevent such damage, it is recommended

that a layer of sand and gravel be added to the top of

the gravel road before the mix-in-place stabilization

is carried out so as to increase the total thickness

of the pavement to values in acctordance with the

specifications for new road building from the Swedish

National Road Administration.
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Prov med cement- respektive slagg-
stabilisering vid O-vik 75
Slutrapport

av B Örbom och 8-0 Hjalmarsson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKOPING

SAMMANFATTNING

Sommaren 1975 förstärktes väg 908 i Y län mellan

Nybyn och Källom. Förstärkningen utfördes genom

en cementstabilisering i dess enklaste form: Uppriv-

ning och infräsning av cement direkt i den avjämnade

grusvägens ytskikt samt påläggning av en asfaltbe-

läggning.

Grusvägens överbyggnad hade tjockleken 30 om eller

mer inom sektionens mittdel (vägbredd 6,5 m), men var

uttunnad mot vägkanterna.

Undergrunden utgjordes inom sektionens mittdel av

morän, mestadels av tjälfarlighetsgrad II, utmed

kanterna var denna överlagrad av tjälfarligare,

finkornigare sediment. Senare mätningar och observa-

tioner har visat att undergrunden är tjälaktiv.

Tjällyftningar av storleksordningen 20 (nu har så-

lunda uppmätts. Bärigheten under tjällossningen

har varit låg med 2 månaders årlig nedsättning av

tillåtet axeltryck.

Trafiken på vägen karaktäriseras av ÅDT = 370 samt

en hög procent mycket tunga fordon (virkestransport-

er).

På denna väg avsattes 4 st 300-400 m långa sträckor

för studium av ett par aktuella frågor inom cement-
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stabiliseringstekniken nämligen (l) erforderliga

tjocklekar hos överbyggnadslagren och (2) ev samband

mellan frekvensen genomgående tvärsprickor hos väg-

en härrörande från det cementstabiliserade lagret

och, dess vattenmättnadsgrad vid utförandet. Dess-

utom utfördes en kortare studiesträcka (ca 70 m),

där cementen vid stabiliseringen ersattes 'med ett

slaggbindemedel (Merolit Bindemedel).

Vid utförandet visade det sig svårt att styra vatten-

mättnadsgraden, som. beror av såväl vattenkvot som

packningsresultat, så att den önskade variationen i

vattenmättnadsgrad erhölls. De erhållna värdena

låg alla inom den zon (under 80% vattenmättnadsgrad),

där en förhållandevis låg frekvens av genomgående

tvärsPrickor enligt vissa utländska erfarenheter

skall erhållas. De erhållna tvärsprickfrekvenserna

var emellertid förhållandevis låga cxüi motsäger i

varje fall inte de ovannämnda utländska erfaren-

heterna.

.Mätningar och observationer från tidigare svenska

prov med cementstabilisering visar, att man vid sta-

bilisering får en mer eller mindre stark uppgång av

vägens bärighet (medelmodul, -bestämd genom

fallviktsprovning), men att denna sedan avtar något

för att efter några år uppnå ett tämligen konstant

värde, som ligger avsevärt högre än den ursprung-

liga grusvägens bärighet. Mätningsresultaten från

provvägen Ö-vik75 antyder - mot bakgrunden av er-

hållna materialprovningsvärden - att utvecklingen i

princip varit densamma vid denna väg. Minskningen av

bärigheten efter trafiköppnandet var emellertid av-

sevärt mer markerad och den slutliga bärigheten

efter några år blev därför icke just högre än

grusvägens bärighet före stabiliseringen. Orsaken
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till denna snabba nedbrytning är med stor sannolikhet

dels den förhållandevis låga bärigheten hos under-

grunden, dels det stora antalet mycket tunga fordon.

Som en följd av det cementstabiliserade lagrets ned-

brytning har spårbildningen ökat och trafikbarhets-

värdet (PSI) avtagit avsevärt snabbare med tiden än

vid jämförbara tidigare utförda. provvägar med

cementstabilisering.

Den tjälaktiva undergrunden har gett upphov till del-

vis; mycket stora tjällyftningar. Utförda tjällyft-

ningsmätningar run: visat att frekvensen längsgående

sprickor i. beläggningen Inn: varit avsevärt större

inom områden med stora lyftningar. Eftersom uppkom-

sten av längsgående tjällyftningssprickor starkt

bidrar till det snabbt sjunkande trafikbarhetsvärdet

dels direkt genom att öka vägytans ojämnhet dels

indirekt genom att försämra underlagets bärighet

på grund av vatteninfiltration, borde en kontroll av

tjällyftningarnas storlek ingå i planeringsarbetet

för förstärkningsföretag där cementstabilisering

anses vara ett ev alternativ. Vid konstaterade tjäl-

lyftnignar större än förslagsvis 5 cm kan cement-

stabilisering bedömas som mindre lämplig, såvida

icke speciella tjälskyddsåtgärder vidtas.

För att under längre tid bevara den vid cementstabi-

liseringen uppnådda höga bärigheten bör man vid

förstärkning av vägar, där undergrunds- och tra-

fikförhållandena är lika svåra som vid Ö-vik 75,

icke välja cementstabilisering i dess enklaste form,

dvs infräsning av cement direkt i grusvägens yt-

skikt. Ett grundvillkor för att uppnå lång livslängd

för förstärkningsåtgärden är att innan det ce-

mentstabiliserade lagret utföres komplettera över-
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byggnaden genom att tillföra sand och grus, så att

man uppnår en överbyggnadstjocklek någorlunda i

överensstämmelse med iBYA:s anvisning' för nybygg-

nad.

Den korta studiesträckan, där slaggbindemedel an-

vänts i stället för cement, gav ett minst lika

otillfredsställande resultat som de cementstabi-

liserade sträckorna vad gäller utvecklingen av bä-

righet, trafikbarhet och spårbildning. Den uppvisade

efter ett par år - i motsats till de cementstabiu

_ liserade sträckorna - direkta bärighetsskador i

form av omfattande beläggningskrackeleringar.

Orsaken till den synbarligen obefintliga förstärk-

ningseffekten av slaggbindemedlet är att det hård-

nande lagret vid trafiköppnandet brutits ned full-

ständigt utan möjlighet till självläkning på

grund av den starka trafiken med mycket tunga fordon.
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Tests with cement and slag stabilization at
Örnsköldsvik, 1975
Final report

by Björn Örbom and SvenuOlof Hjalmarsson
National Swedish Road and Traffic Research Institute

(VTI)

8-581 01 LINKÖPING, Sweden

SUMMARY

During the summer of 1975 strengthening measures were

carried out on road 908 in Västernorrland county be-

tween Nybyn and Källom. This gravel road was con-

structed many years ago and had an insufficient total

pavement thickness compared with that given in the

official Specifications for building new roads. The

strengthening was carried out as a cement stabili-

zation in its simplest form: scarifying and cement

mixing in the graded surface layer of the existing

gravel road and applying an asphalt wearing course.

The pavement of the gravel road was at least 30 cm

thick in its central section (road width 6.5 m) and

tapered towards the edges of the road.

In the central parts of the road section the subgrade

consisted of moderately frost susceptible till, while

towards the edges the till layers were covered by more

frost susceptible silty soils. Later measurements and

observations showed that the subgrade was frost

susceptible causing heaves of a magnitude of up to

20 om. The bearing capacity of the unstrengthened road

during thawing was low and necessitated an annual

two-month reduction in the maximum legal axle-load.
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VIII

The traffic volume was low (370 vehicles per day) with

a high percent of heavy vehicles (lumber trucks).

Four 300-400 m stretches of this road were selected

for studying two aspects of cement stabilization, i.e.

(1) the required thickness of the pavement layers for

the present traffic volume and subgrade conditions and

(2) the correlation if any between the frequency of

reflected transverse cracks from the cement stabi-

lized layer and the degree of saturation of the un-

bound cement stabilized materialat construction.

In addition, a shorter test stretch was prepared in

which the cement was replaced by ground slag (Merolit

binder) for stabilization.

At the mix-in-place stabilization it was found

difficult to control the degree of saturation, which

depends on water content as well as compaction degree,

so that the desired differences in saturation from one

stretch to another could be obtained. All the values

recorded were within the range (less than 80% degree

of saturation) where a comparatively low frequency of

reflected transverse cracks should occur, according

to observations reported from abroad. The frequencies

of transverse cracks were as a matter of fact rela-

tively low and do not in any case contradict the

foreign reports referred to above.

Measurements and observations from eearlier Swedish

tests with cement stabilization of gravel roads indi-

cate that stabilization gives the road a fairly high

increase in bearing capacity (in situ elastic modulus,

determined by falling weight tests) but that this

later on decreases somewhat and after a number of

years reaches a fairly constant level still consider-
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ably higher than the bearing capacity of the original

gravel road. Measurements from this test road indicate

that the structural development has generally been the

same also for this road with regard to the material

test values obtained. The reduction in bearing capa-

city after opening to traffic was however considerably

more marked and the final bearing capacity after

several years was thus no greater than that of the

gravel road prior to stabilization. The reason for

this rapid deterioration is most probably the compara-

tively low bearing capacity of the subgrade in this

case and the high number of heavy trucks using the

road.

As a result of the disintegration of of the cement

stabilized layer the rut depth increased and the

serviceability index (PSI) decreased considerably

faster with time than in the case of comparable

earlier test roads with cement stabilization.

The subgrade affected by frost caused very pronounced

heave :nu some cases. Frost heave nmasurements have

shown that the frequency of longitudinal cracks in the

pavement was very much greater within the areas affec-

ted by severe heaving. The occurrence of longitudinal

frost heave cracks contributes greatly to the rapid

decrease in serviceability both directly by

increasing surface roughness and also indirectly by

reducing the bearing capacity of the subgrade due to

water infiltration. A check of the frost heave varia-

tions should therefore be included in planning

strengthening programmes where cement stabilization

is being considered as one of the alternatives. If

frost heave greater than, for example, 5 cm is found,

cement stabilization may be regarded as less suitable,

if no special measures are implemented for protection
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from frost damage before the strengthening procedure.

When strengthening roads where subgrade and traffic

conditions are as adverse as at tüma Örnsköldsvik

test road cement stabilization in its simplest form,

i.e. direct cement mixing in the surface layer of the

gravel road, should not be chosen if the high bearing

capacity achieved by cement stabilization is to be re-

tained for many years. A basic condition for an accep-

table durability of the strengthening measures is that

sand and gravel be added to the top of the pavement

before the cement stabilized layer is constructed so

as to obtain a total pavement thickness agreeing at

least approximately with the BYA recommendation for

construction of new roads (BYA = "Byggnadstekniska an-

visningar", official Swedish specifications for road

building from the National Road Administration).

The short test stretch where slag binder was used in-

stead of cement led to results at least as unsatisfac-

tory as for the cement stabilized stretches with

regard to the development in bearing capacity,

serviceability and rut formation. In contrast to the

cement stabilized stretches this test stretch showed

direct traffic damage in the form of extensive surface

crazing two years after the strengthening. The cause

(H5 the evidently insignificant strengthening effect

of the slag binder was that the hardening of the

stabilized material was not at all fully developed

when. traffic started. ?Hua completely' disintegrated

layer then was given no time for structural rehabili-

tation mainly depending on the unceasing traffic by

heavy trucks.
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l . INLEDNING

Vägförvaltningen :i Västernorrlands ljüi (Y län)

utförde sommaren 1975 förstärkning och beläggning

av väg 908 Nybyn-Skorped, på delen mellan Nybyn och

Källom. Förstärkningen utfördes till största

delen som cementstabilisering genom narkblandning,

varefter vägen försågs med slitlager av oljegrus.

Vid planeringen av detta arbete avsattes en del av

vägen som provväg. Syftet med provvägen, som plan-

lades av vägverket (TUb, VFY) och VTI gemensamt, var

att studera några aktuella problem vid utförande av

cementstabiliseringsförstärkning av grusvägar med

markblandningsmetoden, nämligen inverkan av det sta-

biliserade lagrets tjocklek och vattenmättnadsgrad

vid utförandet.

Den fram till 1975 rekommenderade och använda tjock-

leken på stabiliserade ytskikt i grusvägar var 15 cm

(utan hänsyn.1:tLl underlagets beskaffenhet) och er-

forderlig cementkvot valdes på basis av en tryckhåll-

fasthet av 3,5 MPa (7 dygn) hos det i laboratoriet

förprovade materialet. Från och med 1975 har dessa

värden höjts till 20 cm resp 5,0 MPa.

Vid ett flertal cementstabiliseringsprovvägar ut-

förda 1974 och tidigare i olika delar av landet har

man studerat sambandet mellan vattenmättnadsgraden

hos det färska cementstabiliserade naterialet efter

packning och frekvensen senare uppkomna genomgående

krympsprickor i beläggningen härrörande från det

stabiliserade lagret. Enligt utländska observationer

minskar frekvensen sådana sprickor påtagligt, om

vattenkvoten vid stabiliseringen kan begränsas, så

att vattenmättnadsgraden hos det färdigpackade ma-
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terialet understiger 80%. Då detta ofta innebär att

man måste välja en vattenkvot, som är något lägre

än den optimala, kan man befara att packningsresultat

på vägen kan bli något sämre än om man hade valt

den optimala vattenkvoten, som ju ger maximal pack-

ningseffekt. Riskerna för att man vid arbetet på

vägen skall få någon delyta, där packningsresul-

tatet och därmed materialhållfastheten blir sämre

än vad som kan accepteras, ökar givetvis ju lägre

den föreskrivna vattenkvoten är, speciellt om väd-

ret vid utförandet är varmt och torrt.

Provvägens indelning i pmovsträckor valdes mot bak-

grunden av det ovanstående så att 2 provsträckor med

tjockleken 15 cm hos det stabiliserade lagret utför-

des och 2 provsträckor med tjockleken 20 cm. Den ena

av provsträckorna med 15 cm lagertjocklek planerades

för vattenmättnadsgraden över 80% och den andra

för vattenmättnadsgraden ca 60%. Detsamma gäller

de två provsträckorna med 20 cm tjocktstabiliserat

lager.

På provvägen Flen *74 (VTI Internrapport nr 238) ut-

fördes ;prov :mal olika slaggprodukter, avsedda att

kunna användas till vägförstärkningar. En av

dessa produkter som levererades av AB Merox,

Oxelösund, var MEROLIT BINDEMEDEL, en finkornig,

preparerad slaggprodukt som efter infräsning i

grusvägens översta skikt är avsedd att binda detta

och därmed öka vägens bärighet.

Med samma slaggprodukt (efter viss korrigering av

sammansättningen) har en mindre provsträcka stabi-

liserats även på denna provväg, där vinterklimatet

är avsevärt strängare än i I) län (Flen), vilket

var ytterligare ett skäl för en ny praktisk prov-

ning.
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2. LÄGE OCH ÖVERBYGGNADSKONSTRUKTION

Provvägen är belägen på väg 908, Nybyn-Skorped,

delen Nybyn-Källom (bilaga 1) och har en total längd

av 1500 m. Vägen är av typen ndndre länsväg med en

körbanebredd av ca 6,5 m. ÅDT var 1977 370 axelpar.

Vägen är upplåten för 10/16 tons axel- /boggie-

tryck. Vid godartade tjällossningar är tillåtet

axel-/boggietryck nedsatt till 8/12 ton och vid svåra

tjällossningar tillåts högst 9 tons bruttovikt.

Provvägen indelades i.44 provsträckor med cementsta-

bilisering och 1 provsträcka med slaggstabilisering.

De utförandedata, som särskiljer de olika prov-

sträckorna, har sammanställts i bilaga 2.

Grusvägens uppbyggnad undersöktes genom håltagning

i ett stort antal punkter, varvid överbyggnadens

tjocklek uppmättes och undergrundens Översta skikt

bedömdes med avseende på jordart och tjälfarlighet.

I samband härmed uttogs i vissa punkter materialprov

från vägytan till nivå 20 cm därunder.

Materialprovens korngradering bestämdes och likaså

humusgraden med natronlutprovet (ABRAM-HARDER).

Resultaten finns redovisade :i VTI Internrapport nr

234. Undergrundens ytskikt på provsträckorna bestod

av moräner av växlande tjälfarlighetsgrad, dock

huvudsakligen II (nåttligt tjälfarligt), inom tvär-

sektionens 1nittdel. Utåt. vägkanterna. var <överbygg-

nadstjockleken- tunnare och moränen i undergrunden

överlagrad med finkorniga sediment.

VT I MEDDELANDE 2 6 9



3. KONTROLLPROVNINGEN VID ARBETETS UTFÖRANDE

De vid cementstabiliseringsarbetet utförda kontroll-

provningarna omfattade i första hand den specifika

mängden utspridd cement, blandningens vattenkvot och

vattenmättnadsgrad, det färdiga. cementstabiliserade

lagrets packningsgrad, samt prov på basmaterialet ur

den befintliga grusvägens ytskikt på var lOO:e meter

för senare kontroll av kornfördelningen på labora-

toriet.

Basmaterial

 

Om basmaterialet, dvs grusvägens <ytskikt, kan

sammanfattningsvis sägas, att det enligt provnings-

resultaten var välgraderat med finjordshalt ca JJ:

20% och med låg stenhalt (högst ca 9% mat.20-65 mm).

Humusgraden (bestämd Imai natronlutprovet) varierade

avsevärt från punkt till punkt längs provvägen (hu-

musgrad 1-4).

Resultat:

Materialundersökningen visar således att goda

förutsättningar fanns (med undantag möjligen

för den varierande humusgraden) för att de på

de olika provsträckorna utförda cementstabili-

seringarna skulle kunna anses likvärdiga med

hänsyn till basmaterialets beskaffenhet. Den

erhållna goda bindningseffekten (jfr sid 7) an-

tyder att humusens ev inverkan genomsnittligt

var liten.

Cementkvot

 

Fortlöpande kontroll av cementspridningsresultatet
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(specifik cementmängd) utfördes med hjälp av en

plåt med arean l m2. Cementen på plåten uppsamlades

och vägdes, varigenom mängden cement per m2 erhölls

direkt. Vidare antecknades den totala. mängden, ce-

ment, som förbrukades per provsträcka, varur den ge-

nomsnittliga. mängden. per m2 kunde beräknas. Dess-

utom utförde Cementa AB bestämningar av cement-

kvoten genom analys av material från provtryckta prov-

kroppar.

Resultat:

Den önskade genomsnittliga specifika

cementmängden för de olika provsträckor-

na kunde erhållas med god noggrannhet.

Cementkvoten bestämd på material från

tryckhållfasthetsprovkropparna visade att

de avsedda värdena på cementkvoten i

medeltal för varje provsträcka hade en

avvikelse från det avsedda värdet mindre

än 11,0 vikt-%. Den planerade cementkvoten

var för samtliga provsträckor 7,0 vikt-%.

Vattenkvot

 

För att man skulle hinna ta ut vattenkvotsprover i

tillräcklig mängd användes en utrustning av märk-

et "Speedy' Moisture" (karbidmetod). Man kunde *med

denna bestämma vattenkvoten på var 50:e meter och med

ledning av värdena bedömma om justering av vatten-

kvoten erfordrades. Dessutom bestämdes rådande

vattenkvot hos materialet i samband med kontrollen av

packningsgraden. Den sistnämnda bestämningen ut-

fördes genom uttorkning av materialprov på konven-

tionellt sätt.
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Resultat:

De genomsnittliga vattenkvoterna vid pack-

ningen låg i stort sett mellan 0 och 0,5%

lägre åhi de avsedda, ett resultat som får

anses acceptabelt, speciellt med hänsyn

till de nycket växlande väderleksför-

hållandena som rådde. Vattenkvotvärdenas

variation inom varje provsträcka var för

provsträckorna. 2-5 vid packningen mindre

än :0,5 vikt-%. Provsträcka l visade -

förutom största avvikelsen i 'genomsnitt-

lig vattenkvot (-0,7 vikt-%) - även den

största variationen mellan enskilda

vattenkvotsvärden, nämligen il,4 vikt-%.

Packningsgrad

 

Det vid utförandet erhållna packningsresultatet

kontrollerades med hjälp av skrymdensitetsbestäm-

ning (vattenvolymeter) i det färdiga lagret samt be-

stämning av motsvarande materialprovs maximala torra

skrymdensitet vid rådande vattenkvot genom packning

enligt AASHO T-180 (tung laboratoriepackning). På

varje provsträcka utfördes 2-4 kontroller av pack-

ningsresultatet.

Resultat:

De uppnådda packningsgraderna var höga.

För sträcka l erhölls medelvärdet

98,7%, för sträcka 2 98,1%, sträcka 3

lO0,0%, sträcka 4 98,4% och för sträcka 5

97,6%.

Packningsgraderna enligt (MRHI är härledda

ur en jämförelse mellan fältdensiteten
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och den maximala denSiteten vid rådande

vattenkvot hos Haterialet (NH: inte, såsom

vanligt är, den maximala densiteten vid

optimal 'vattenkvot. (Mn det, senare värdet

hade kunnat bestämmas, skulle sannolikt

något lägre packningsgrader ha erhållits.

Vattenmättnadsgrad

 

Ett av de uppställda målen vid provvägens planering

var att undersöka om uppkomsten av tvärsprickor på

grund av krympning hos det cementstabiliserade lagret

påverkades av materialets vattenmättnadsgrad vid

produktionen. AV' denna, anledning hade 'vattenkvoten

för provsträckorna l (Kül 5 och för sträckorna 2

och 4 valts så att en vattenmättnadsgrad av 81,5%

resp 60% skulle erhållas.

Resultat:

De beräknade genomsnittliga vattenmättnads-

graderna har genomgående blivit avsevärt lägre

än planerat. Hua 20% lägre för sträckorna 2, 4

samt 5 och 30% lägre för sträcka 1). Någon

möjlighet att kontrollera riktigheten av att

just vattenmättnadsgraden 80% åh: det kritiska

värde under vilket frekvensen krympsprickor

skulle bli avsevärt reducerad, skulle alltså

inte föreligga på denna provväg.

Bindningseffekt - tryckhållfasthet

I samband med packningskontrollen av det färdig-

ställda lagret tillverkades fältprovkroppar, på

vilka tryckhållfastheten bestämdes efter 7 dygns

lagring i fuktig luft.
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Resultat:

De erhållna tryckhållfastheterna blev i genom-

snitt för (ka cementstabiliserade ;movsträckor-

na l, 2, 4 och 5 lika med 7,5, 7,7, 5,2 resp 6,9

MPa. För det Merolitstabiliserade materialet

(provsträcka 3) erhölls 1,9 MPa. Den lägre

bindningseffekten 'vid '7 dygn. för slaggen

sammanhänger med dess långsammare reaktion. Om

den erhållna bindningseffekten hos cementen kan

man sammanfattningsvis säga, att den var mycket

god (den erforderliga cementkvoten hade vid

förprovningen framtagits med en 7-dygnshåll-

fasthet av 5,0 MPa - s k projekteringshållfasthet

- som riktvärde).

4. MÄTNINGAR, PROVNINGAR OCH OBSERVATIONER

FÖRE OCH EFTER VÄGENS FÄRDIGSTÄLLANDE

FRAM TILL 78-08

Tidpunkt för och typ av mätning, provning resp

observation, som redovisas här, framgår av tabell 1.
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Tabell 1. Tidpunkt för mätning, provning resp

observation

 

Dynamisk SpårbiLd- Jämnhet i TjäLdjup Skadeinspek- Prov-

 

provbe- ning LängdLed tion borr-
Lastning (BIFROST) (CHLOE) ning_

1975 1975 1975 1975 1975 1975
ApriL, Maj Oktober Oktober Fr om No- Oktober -

Juni, Aug vember

1976 1976 1976 _1976 1976 4 _ 1976
ApriL, Maj __ 2 i
Juni, Aug Augusti Augusti Tom Juni Maj, Augusti Sept

Fr om Okt

1977 1977 1977 1977 1977 1977

Maj, Maj ApriL ApriL ApriL
Juni, Juni Augusti Augusti Tom Juni Augusti -

Fr om Dec

1978 1978 1978 1978 1978 1978
ApriL, Maj Tom Maj

(2 ggr), Augusti Augusti JuLi -
Juni, Aug 

Bärighetsprovning

 

Bärighetsmätning har utförts av VFY med 5-tons

fallviktsapparat 1 punkter utmed 2 längsgående mät-

linjer, belägna 0,5 m resp 2,5 m till höger om

vägens mittlinje.

Mätningar har utförts vid tre tillfällen före sta-

biliseringens utförande 1975. För varje prov-

sträcka har E-modulernas (medelmodulernas) genom-

snittliga värden cxüi deras standardavvikelse beräk-

nats. Resultaten framgår av tabell bilaga 3, sidan 1

och diagram bilaga 3, sidan 2 och 3.

Provbelastningsresultaten från de cementstabiliserade

provsträckorna visar sammanfattningsvis att
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- vägens bärighet såväl före som. efter stabilise-

ringens utförande varierat på samma sätt under

året. Under våren har bärigheten avtagit och nått

sitt lägsta värde ungefär i månadsskiftet

maj/juni, för att sedan stiga under sommaren.

- en viss ökning av bärigheten erhölls efter stabi-

liseringen och utläggningen av asfaltslitlagret

(80 AB lGT). Den registrerade ökningen var dock

liten beroende på det stabiliserade lagrets låga ål-

der vid provningen (3-4 veckor).

- bärigheten under de följande två åren successivt

försämrats. Efter denna tid kun: synbarligen ett

fortfarighetstillstånd uppnåtts, ungefär på samma

nivå som före stabiliseringen.

:I princip återspeglar tärighetsprovningarnas resul-

tat samma utveckling iüh:.Merolitprovsträckan (prov-

sträcka 3).

För att vidga utvärderingen av utvecklingen av

Ö-viksvägens bärighet har en] jämförelse gjorts

med några likvärdiga provsträckor på två andra

provvägar (Vännäs 75 - verkblandning (Nja Mossberg

77 - markblandning). Härvid har för tydlighetens

skull endast E-modulens sommarvärden efter stabili*

seringen medtagits. Resultatet har angivits i dia-

grammet figur 1.
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MPa

700.

600* ' o-

500- ° m°5:... Vdnnüs 75
[+00- : n' ....o....°'°

300- §5 i \\°__ /°'° Mossberg 77

. -J "-O-_ _-0_-

100. J
0 Ö Ålder

1 2 3 4 5 6 år'

Figur 1. Sommarbärighetens (medelmodulen §:s) ut-
veckling för_ cementstabiliserade prov-
sträckor på O-vik 75 och två jämförbara
provvägar (Vännäs 75 och Mossberg 77).
Tidpunkten för stabiliseringens utförande
betecknat :3 i. fig. Bärigheten före denna
tidpunkt avser således den ursprungliga
grusvägen. Angivna värden är medeltal
för aktuella sträckor på resp provväg.

Som synes är bärighetens utveckling i princip den-

samma för alla tre provvägarna. Stabiliseringen av

grusvägen har medfört en större eller mindre höj-

ning av bärighetsvärdet för vägen. Härefter har

bärigheten avtagit för att efter 3-4 år uppnå ett

fortfarighetstillstånd.

Man ser vidare av figur 1

<- att bärighetsökningen.xrüi_stabiliseringen stått i

proportion till den ursprungliga grusvägens

bärighet före stabiliseringen,

- att bärighetsökningen blivit mycket betydande

för Vännäsvägen, men rel liten för

Ö-viksvägen,
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- att bärigheten :HUS uppmätt fortfarighetstillstånd

för Ö-viksvägen endast ligger obetydligt högre

än bärigheten före stabiliseringen, medan den

kvarstående bärigheten på Vännäsvägen ligger

mycket högre än grusvägens ursprungliga bärig-

het.

Härav måste den slutsatsen dras, att cementstabili-

seringen av Ö-viksvägen givit ett dåligt utbyte när

man ser till vägens bärighet. Orsaken härtill kan

givetvis vara den enligt ovan jämförelsevis låga

bärigheten hos vägen före stabiliseringen. Ett

förhållande, som sannolikt. i ännu högre grad har

påverkat bärighetsutvecklingen, är emellertid den

stora trafiken med virkesbilar på denna väg - enligt

uppgift utgör den transporterade virkesmängden

över 40 000 m3 per år, varav ca 70% under tiden från

november till 'tjällossningens inträde. *Virkestrans-

porterna går i ostlig riktning.

Vidare kan av bilaga 3 konstateras att de små skill-

naderna.:i de cementstabiliserade lagrens tjocklekar

för de olika provsträckorna (de verkliga tjock-

lekarna var 13, 16, 17 och 18 cm för provsträckorna

l, 2, 4 och 5) icke givit utslag i de bärigheter, som

uppmättes. Undergrundens bärighet (E-modul) har

tydligen haft ett dominerande inflytande på den

bärighet (medelmodul), som uppmätts genom. provbe-

lastning på vägytan.

Ytjämnhetsmätning

Registrering av ytjämnheten på slitlagerytan har ut-

förts genom mätningar i vägens såväl längd- som

tvärriktning. Som regel har mätning utförts en gång

om året.
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Jämnhetsmätning i längdriktningen har utförts med

VTI:s CHLOE-mätare. Resultatet redovisas som ett

trafikvärde (PSI) inom en värdeskala 0-5 (högre

skalvärde ju jämnare väg). Värdet för en vägyta

med acceptabel ytjämnhet bör för en väg av ifråga-

varande typ icke understiga l,5-2,0. Resultaten av

mätningarna redovisas i tabell 3 och figur 2.

Av figur 2 framgår att de på hösten uppmätta PSI-

värdena för samtliga provsträckor minskat snabbt

med tiden. Minskningstakten för de olika sträckorna

har i stort sett varit densamma. Provsträckorna 4 och

5, med större tjocklek hos det stabiliserade lagret,

visar sålunda ej upp någon bättre förmåga att bevara

vägens jämnhet än de övriga sträckorna. .Att

PSI-värdet vid provningsperiodens slut är högre

för provsträckorna 4 och 5 beror till övervägande

grad på att beläggningsytans jämnhet vid utför-

andet blivit bättre för dessa båda provsträckor

(jfr figur 2). Huruvida detta förhållande beror på

att bärlagret varit tjockare eller är aan ren till-

fällighet, kan exj bedömas utifrån tillgängliga

uppgifter.

Att ytjämnheten tillfälligt kan sänkas i samband

med tjälurgången på våren framgår av PSI-värdena

från våren 1977 (figur 2).

Om gränsvärdet för acceptabelt PSI-värde enligt

ovan sättes lika med 2-l,5, så kan man med hjälp av

figur 2 konstatera, att redan efter 3 års trafikering

3 av de 5 provsträckorna borde vara mogna för juste-

ring av ytjämnheten, nämligen. provsträckorna l, :2

och 3. Även om man kunnat uppnå en bättre ytjämnhet

vid beläggningens utförande - säg PSI lika med 4,0

- så skulle vägens livslängd i jämnhets- och kör-

komfortsavseende inte blivit större än ca 5 år.
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För att säkrare kunna bedöma resultaten av PSI- ut-

värderingen har i tabell 2 sammanställts resultaten

från denna provväg och från provvägarna Vännäs 75

(15 cm cementstab) och Mossberg 77 (15-25 cm cement-

stab). Jämförelsevärdena består av den genomsnitt-

liga årliga minskningen av PSI-värdet efter tra-

fikens insläppande. Endast provsträckor' med 15 cm

tjock cementstabilisering ingår i jämförelsen.

Tabell 2. PSI-värdets minskning/âr för några. prov-

vägar med 15 cm tjockt cementstab lager.

  

Provväg Stabzs utförande BDT Undergr:s PSI-värdets
tjäifarL. minskning/âr

ö-vik 75 MarkbLandning 370 11 - III 0,42

Mossberg -77 - " - Lâg(<250) ..III 0,18

Vännäs 75 VerkbLandning 1130 I - II 0,10

 

Jämförelsen enligt tabell 2 visar således, att väg-

ytans jämnhet avtagit i betydligt högre takt för

Ö-vik än för de två övriga, provvägarna- Skillna-

den. kan icke förklaras vare sig av trafikmängden

eller av skillnader i utförandesättet och härav ev

betingade skillnader i lagrets kvalitet. Det före-

faller därför sannolikt att orsaken till Ö-viks-

vägens snabba jämnhetsförsämrimg måste sökas i

den svagare undergrunden (jfr figur 1), men framför

allt i den ovannämnda förhållandevis stora mängden

tunga fordon (virkestransporter).

I vägens tvärriktning har mätning utförts med

VTI:s BIFROST-mätare. De ur mätningsresultaten

framräknade spårdjupen redovisas i tabell 4 samt i

figur 3.
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Tabell 3. Trafikvärden (PSI) beräknade med hjälp

av CHLOE-mätningar.

Prov- PSI-värden PSI-värden
str Västgâende körbana Ostgâende körbana

1975 1976 1977 1978 1975 1976 1977 1978

1 2,97 2,44 1,27 2,28 1,78 3,44 2,61 1,38 2,51 1,88

2 2,94 2,65 2,10 2,35 1,73 3,28 2,93 2,16 2,61 1,95

3 2,63 1,83 2,00 1,73 1,48 2,93 2,16 2,14 2,20 1,65

4 3,22 2,77 2,12 2,64 1,96 3,40 2,49 2,19 2,61 2,15

5 3,41 3,23 2,54 3,10 2,46 3,54 3,32 2,57 3,08 2,15

Tabell 4. Maximalt spårdjup mätt med BIFROST. Medel-

värde av ca 8 mätlinjer per sträcka.

 

?rov-
st:

Spårdjup (mm) Spårdjup (mm)

Västgående körbana Ostgående körbana

  

1975 1976 1977 1978 1975 1976 1977 1978

1) 21 1) 21 11 2) 1) 21 1) 2) 1) 21 1) 2! 11 21

1 0,4 0,3 2,4 6,6 4,4 14,9 5,9 18,3 0 8 0,1 2,2 6,2 2,1 15,8 1,3 32,6

2 1 6 0,9 4,8 10,9 6,7 24,' 10,2 33,3 0 4 0,3 1,7 6,0 2,1 14,9 1,5 18,0

3 1,0 2,0 3,0 9,3 12,9 22,3 16,5 26,4 0 8 0,0 1,2 -,3 10,5 5,6 11,9 9,6

4 0 9 0,3 6 3,0 1,7 9,1 1,7 14,7 1,3 0,4 1,8 5,3 1,2 9,7 1,7 17,0

5 0,4 0,0 1,7 4,0 2 3 10,7 3 5 13 8 0,7 0 0 '2 3 4,9 2,2 13,2 1,0 16,1

1,Spåra-ljuga närmaSt vägmitt

lSpårdjup närmast vägkant

Spårdjupens genomsnittliga maximalvärden enligt

tabell 4 och figur 3 har ökat med tiden. Ökningen

har i stort sett varit rätlinjig för 3 av spåren,

medan spårbildningen i det. fjärde spåret (spåret

närmast ndttlinjen i. det ostgående körfältet)

synes ha uppnått ett fortfarighetstillstånd efter

något års trafikering. Djupen i detta spår är

att det är svårt att

dra slutsatser av förändringarna med tiden.

emellertid överhuvud så små,
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PS!

4,00 *

3,50 -

3.00 '

2,50 '

2,00 -

1,50 '

   

1975 76 77 78 ÅR

Figur 2. PSI-vårdats förändring 1975-78.
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E1 SPÃR 2

SPÃR 1

5'

m4

W

  

   
Figur 3. Spårdjupets ökning med tiden. Hjulspår 1

 

närmast mittlinjen. Hjulspår 2 närmast be-

läggningskant.

\7

O

västgående körfält (riktning mot Skorped)

ostgående körfält (riktning mot Nybyn)
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Såsom vanligt är vid vägar, som endast. har smala

vägrenar, har spårdjupen ökat avsevärt snabbare

med tiden i spåren närmast vägkanten, beroende på

sämre kantstöd här än för spåret närmast väg-

mitten (figur 4). För Ö-vikvägen tillkommer dess-

utom de tidigare nämnda sämre undergrundsförhåll-

andena utmed vägkanterna, som kan ha bidragit till

uppkomsten av rel stora, trafikbetingade permanenta

deformationer i vägkroppen. Visserligen urgrävdes

vägrenen och angränsande del av körbanan till vari-

erande bredd och ersattes. med mindre tjälkänsligt

material, men urgrävningens bredd var sådan, att

spåret närmast vägkanten. icke :genomgående omfatta-

des en: detta förbättringsarbete (Internrapport 234,

bilaga 12). Dessutom utgör materialskiftet utmed

vägkanterna ingen garanti för små spårdjup under

åren. närmast efter utförandet, eftersom: det. pack-

ningsresultat, som man kan uppnå vid förbättrings-

arbetet, sällan torde kunna mäta sig med det pack-

ningstillstånd, som de orörda delarna av grusvägs-

sektionen kan uppvisa.

För säkrare bedömning av spårdjupsökningarnas be-

tydelse har en jämförelse gjorts enligt tabell 5 med

resultaten från provvägen Vännäs 75 (15 cm cement-

stab).

Tabell 5. Spårdjupsökningen/år (mm) för några prov-

vägar med 15 (nn tjockt cementstabiliserat

  

lager.

Provväg Stab:s ut- ÅDT Undergr:s Spârdjupsökn.
förande tjälfarl. /år

Mitt- Kant-

spår Spår
mm mm

ö-Vik 75 Markblandn. 370 II-III 1,6 6,7

Vännäs 75 Verkblandn. 1130 I-II 0,2 0,9
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Värdena i tabell 5 visar återigen att trafikdeforma-

tionerna hos Ö-viksvägen är flera gånger så stora

(ca 8 gånger i detta fall) som vid en annan jämför-

bar provväg. Förklaringen kan inte till någon

väsentlng del ligga i. att undergrunden genomsnitt-

ligt är något tjälkänsligare för Ö-viksvägen,

eftersom undergrunden för Ö-viksvägens mittspår

var ungefär densamma (tjälfarlighetsgrad II) som

för Vännäsvägen och förhållandet mellan de år-

liga spårdjupsökningarna trots det är lika stort som

för kantspåren.

Återigen framträder den :mycket tunga trafiken.:med

virkesbilar på Ö-viksvägen som den sannolika huvud-

förklaringen till de förhållandevis snabbt ökande

spårdjupen.

Det absoluta värdet på spårdjupsökningen i mitt-

spåren på Ö-viksvägen är emellertid icke större

än att de antyder en ca 10-årig livslängd för

vägen i detta avseende, således ett något bättre re-

sultat än när man bedömer livslängden. med hänsyn

till PSI-värdet enligt ovan.
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Provsiriicka 1 2 3 L 5

Stabilisering 15 Cem. 16 Cem. ((115 Mer. 17 Cem 18 Cem.

 

   

 

   

Väst. - - - - -18,0- - --BZA- - -ZLA- - - - 44,4 --- -18,8

  

 

swe--5,5 ----8,6 ---15,5-----0,8 -----3,1

-----0,5 ----1,1 ---11,1-----0,4 -----0,3 Ost-
-----32,5----17,7---9,6 -----16,6----16,6 gående

 

Figur 4. Spårdjupets ökning i mm från 1975 till -78.

Varje angivet spårdjup är medeltalet av 8 (6)

mätvärden.

 

Figur 5. Skador på sträcka 2, ca 0/800 (78.07).
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Tjälgränsmätning

För registrering av tjälens nedgång och urgång fanns

på provvägen två tjälgränsmätare. Mätarna har

avlästs en gång i veckan under tre vinterperioder.

Resultaten framgår av bilaga 4. Tjälgränsföränd-

ringarna för de tre säsongerna har varit nästan

identiska. Maximalt tjäldjup har varit ca 1,50 m.

En jämförelse mellan bärighetsdiagrammet i bilaga

3 och tjälgränsdiagrammet i bilaga 4 visar att årets

lägsta bärighet vid denna. provväg inträffat under

senare delen av maj månad och att övre tjälgränsen

då legat på nivån ca 80-100 cm under vägytan. Denna

observation stämmer väl med resultat från andra

norrländska provvägar.

Tjällyftningsregistrering

 

För bestämning av tjällyftningens storlek på prov-

vägen har höjdavvägning utförts på två av prove

sträckorna vid två tillfällen, 780928 och 790329.

Som.:mått, på tjällyftningen har använts skillnaden

mellan avvägda nivåer vid dessa två tillfällen.

Resultatet framgår av tabell 6. Som det gg mät-

stället utvaldes en del av provsträcka 1, där

vägen i stort varit hel och där få längsgående

sprickor förekommit. Det andra mätstället valdes

på en del av provsträcka 2, där vägen uppvisar

kraftiga längsgående sprickor.

Som framgår av värdena i tabell 6 har den genom

cementstabilisering förstärkta vägen. utan större

följdskador under tre vdntrar kunnat uthärda tjäl-

lyftningar som i varje fall under en vinter uppgått

till 5 cmn (Mn tjällyftningarnas storlek däremot är
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av storleksordningen 20 cm uppkommer följdskador i

form av längsgående sprickor av sådan storlek att de

ej går igen av sig själva under den varma delen av

året (figur 5). I de norska vägbyggnadsanvisningarna

(retningslinjerna) föreskrivs, att 'vägar som..avses

cementstabiliseras icke får uppvisa större tjäl-

lyftningar êhi 10 cm. Enligt norska erfarenheter kan

emellertid skadliga längsgående sprickor uppkomma

vid tjällyftningar av denna storlek, varför det har

diskuteratsl) en sänkning av gränsvärdet för

tjällyftning till 5-6 cm. Resultaten från få-viks-

vägen. motsäger icke att en sådan begränsning kan

vara berättigad.

Tabell 6. Resultat av avvägning för bestämning av

 

 

tjällyftning.

Prov- Sektion Tjällyftning (mm)

str Medelvärde och standardavv*)

1 > 0/340 21 i 9

0/345 25 i 9

0/350 30 i 9

0/355 34 i 9

0/360 51 i 13

2 0/780 227 i 30

0/785 231 i 25

0/790 223 i 17

0/795 208 i

0/800 190 i

 

*) Resultatet är ett medelvärde av 13 mätpunkter i

varje sektion.

 

l)Jan Sannes: "Rapport om cementstabilisering i

Norge", Nordiska vägtekn Förbundet, Utskott 32,

1980.
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Provborrning

För att bestämma det cementstabiliserade lagrets

tryckhållfasthet upptogs vid ca 1 års ålder ett antal

borrkärnor enligt borrplan, bilaga 5. Provens dia-

meter var 10 cm. Resultatet av provborrningen samt

tjockleksbestämning och tryckhållfasthetsbestämning

framgår av sammanställning i tabell 7.

Borrkärnorna har eu] betydligt högre hållfasthet än

de fälttillverkade pmovkropparna, utförda under

byggnadstiden. Resultat från dessa tryckhållfasthets-

bestämningar framgår av tabell 8. Huvudorsaken till

skillnaden i bållfasthet torde vara att de fälttill-

verkade provkropparnas ålder vid provtryckning var 7

dygn och de utborrade provkropparnas ålder vid prov-

ningen var 13 månader. Borrkärnorna från sträcka 3

(Merolitsträckan) hade ej tillräcklig hållfasthet,

utan föll sönder helt vid provborrning. Figur 6 vi-

sar skillnaden mellan tryckhållfastheten hos fält-

tillverkade och utborrade provkroppar.

Enligt bilaga 5 var avsikten att ta ut 8 borrprover ur

var och en av provsträckorna l, 2 och 4 samt 6 prover

ur provsträcka 5. Resultaten enligt tabell 7 visar

att antalet provningsbara provkroppar var lägre än

det avsedda antalet. Orsaken till att hela provkroppar

i vissa fall ej erhölls vid borrningarna kan vara att

man vid borrningen träffat på en punkt i det stabili-

serade lagret, där detta varit genomdraget av en

spricka, uppkommen genom trafikbelastningen eller

möjligen genom lagrets krympning (tvärspricka).
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Tabell 7. Resultat av provning av borrkärnor uttagna

76-09 ur det cementstabiliserade bärlag-

ret. Borrkärnornas diameter 100 mm.

  

Prov- Binde- Vatten- Antal Stab:s Tryckhåll-
str medels- kvot borr- tjock- fasthet

kvot kärnor lek Medelvärde
och stdavv

vikt-% vikt-% mm MPa

1 7,0 6,0 7 128 11,8 i 4,4
2 7,0 4,5 5 161 12,2 i 4,9
3 20,0 5,5 0*> - -
4 7,0 4,5 5 171 13,3 i 2,0
5 7,0 6,0 4 180 10,2 i 2,1

 

*) Det stabiliserade materialet var helt obundet.

Tabell 8. Tryckhållfasthet hos fälttillverkade prov-

kroppar vid provvägens utförande.

 

 

Prov- Binde- Vatten- Antal Tryckhåll-
str medels- kvot prov- fasthet

kvot kroppar Medelvärde
och varia-
tionsbredd

vikt-% vikt-% MPa

1 7,0 6,0 4 7,5 i 5,7
2 7,0 4,5 4 7,7 i 2,4
3 20,0 5,5 2 1,9 i 0,0
4 7,0 4,5 4 5,2 i 2,4
5 7,0 6,0 3 6,9 :9: 1,2
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Figur 7. Sambandet mellan maximala tjällyftningen

och frekvensen längsgående sprickor vid

Ö-viksvägen (körbanebredd ca 6,5 m, inga

vägrenar).
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En ny kantspricka uppkommen genom brytning

'från tunga fordon nära vägkanten i kombina-

tion med försämrat stöd från underlaget till

följd av materialflytning
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Sprickbildning och andra skador

Ett av de uppställda målen vid provvägens planering

var att undersöka om frekvensen tvärsprickor i slit-

lagerytan förorsakade av krympnings- och tempera-

turrörelserna hos det cementstabiliserade lagret på-

verkas en: stabiliserade naterialets vattenmättnads-

grad vid utförandet. Enligt vissa utländska upp-

gifter skulle man erhålla en markant minskning av

tvärsprickfrekvensen om vattenmättnadsgraden vid

tillverkningen understiger 80%.

Under såväl vår som sommar under åren 1975-77 har

provvägen inspekterats, varvid i vägbeläggningen

synliga längs- resp tvärgående sprickor samt öv-

riga skador har registrerats. I bilaga 6 har de tvär-

gående sprickornas frekvens vid de olika inspektions-

tillfällena angivits tillsammas rmai några faktorer,

som ev kan inverka på denna. Av tabellen i bilaga 6

framgår att den avsedda variationen i 'vattenmätt-

nadsgrad över resp under 80% icke kunde uppnås på

provsträckorna. I verkligheten varierade vatten-

mättnadsgraden endast mellan ca 40 och 60%. Resulta-

tet får tolkas som ett bevis för hur svårt det är

att i praktiken styra vattenmättnadsgraden, vilket

speciellt torde gälla vid markblandning. Orsaken

härtill är att den erhållna vattenmättnadsgraden

beror eur två inbördes kopplade faktorer, nämligen

vattenkvoten och packningsgraden. Ur de erhållna re-

sultaten kan man således icke belägga riktigheten av

tesen att vattenmättnadsgraden 80% utgör en kritisk

gräns med hänsyn till frekvensen av senare upp-

kommande tvärsprickor. -Ur de erhållna resultaten

enligt bilaga 6 kan man möjligen utläsa en viss ten-

dens att ökad tjocklek hos det stabiliserade lagret

 

medför en minskad tvärsprickfrekvens, men jämr
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förelsen försvåras genom ann: sprickfrekvenserna kan

ha påverkats av andra faktorer som t ex vattenkvoten

vid utförandet, materialhållfastheten och tjällyft-

ningarnas ojämnhet, vilka alla varierat från prov-

sträcka till provsträcka. En tendens är att sprick-

frekvensen minskat under sommaren, vilket får ses som

en följd av att de finaste sprickorna. i asfalt-

beläggningen slutits genom trafikens knådningseffekt

på beläggningens ytskikt under den varma årstiden.

I bilaga 7 har såväl tvär- som längdsprickornas

lägen och utbredning samt lagningar och skador vid

inspektionen i. augusti. 1977 återgivits. Frekvensen

längsgående sprickor får ses i första hand som ett

uttryck för ojämna tjällyftningar i vägens tvär-

led. I figur 7 återges sambandet, mellan. maximala

tjällyftningen och frekvensen längsgående sprickor

för provsträcka 1 och 2 (jfr tabell 6). En bidragan-

de orsak kan emellertid ha varit successiv nedbrytning

genom trafikens inverkan på det stabiliserade lagrets

kant förorsakad av tunga fordon på sätt som illu-

streras i figur 8.

5 . REPARATIONER

På grund av i första hand den lokalt ymniga före-

komsten av längsgående sprickor och därav försäm-

rad ytjämnhet hos vägen framtvingades på ett tidigt

stadium lokala mindre reparationer genom påläggning

av justeringsmassa (jfr skisserna bilaga 6). Tecken på

direkta skador förorsakade av bristande bärighet

hos lagret närmast beläggningen, In 51 o krackele-

ringar i asfaltslitlagret, kunde endast observeras på

provsträcka 3. Skadorna på denna berodde på att det

tillförda långsamverkande Merolitbindemedlet icke
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hunnit utveckla tillräcklig hållfasthet lux; lagret

när de stora trafikbelastningarna sattes in. Som en

följd härav har lagret synbarligen brutits ned helt

redan under inititalskedet (jfr tabell 7).

Hösten 1978 hade av samma anledning framtvingats en

mer omfattande ytreparation (jfr tabell 9). I denna

har även angivits om reparationsdelen hade berörts

av det materialskifte i vägrenen och anslutande del

av körbanan, som vidtogs på vissa delar av provvägen

som en förberedelse för stabiliseringen.

Tabell 9. Ytreparationer utförda hösten 1978 av

  

VFY.

Prov- Sektion Omfattning Materialskifte
str i vägren och

vägkant utfört
sommaren 1975.

1 0/300 - 0/304 Hela Vägbredden Nej
0/408 - 0/458 Vänster Väghalva Nej
0/505 - 0/605 Hela vägbredden Nej

2 0/755 - 0/815 Hela vägbredden Ja

1/685 - 1/740 Hela Vägbredden Ja

 

Av tabell 9 kan man se att det företagna material-

skikftet i varje fall icke på hela vägen förmått

skydda körbanan mot besvärande skador.

Med början 1979 har VFY etappvis utfört ytterligare

en förstärkning av 1975 års företag Nybyn-Källom

vari provvägen ingick. Själva provvägen blev så-

lunda helt ombyggd 1981 med ett gruslyft och oljegrus-

slitlager.
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6. DISKUSSION AV PROVVÄGENS UTVECKLING

De vid cementstabiliseringsarbetets genomförande er-

hållna provningsresultaten (vattenkvot, packningsgrad

och bindningseffekt) visar - liksom hållfastheterna

på de efter 1 år utborrade provkropparna - att kvali-

teten på det framställda stabiliserade bärlagret

var väl så god som den vid tidigare jämförbara ar-

beten erhållna.

Efter trafikens insläppande försämrades emellertid

vägytans jämnhet avsevärt snabbare än för jäm-

förbara andra provvägar. De härvid jämförda

värdena är dels jämnheten i längsled (PSI-vär-

det), dels jämnheten i tvärled (spårdjupen). Or-

saken 'till (me relativt. stora jämnhetsförsämringar-

na har sökts i den förhållandevis låga bärigheten

hos grusvägen före stabiliseringen samt i det för-

hållandet att antalet mycket tunga fordon (virkes-

transporter) är stort på Ö-viksvägen och sannolikt

avsevärt större än på de stabiliserade vägar, som

använts som jämförelse.

Även bärigheten hos provsträckorna, bestämd ur

belastningspunktens elastiska sjunkning vid fall-

viktsprovning och angiven som en s k dynamisk medel-

modul, visar ett sämre resultat för provvägen

Ö-vik 75 än för de två andra jämförbara cement-

stabiliserade provvägarna. Samtliga jämförda prov-

sträckor visar att bärigheten ökat mer eller mindre

vid stabiliseringen (figur 1). Under åren närmast

härefter har bärigheten avtagit för att så småning-

om uppnå ett fortfarighetstillstånd med en någorlunda

konstant bärighet. Genom att bärighetsökningen vid

stabiliseringen av Ö-viksvägen blev tämligen obe-

tydlig (figur 1) blev även "slutbärigheten" efter
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några år låg, ja, i själva verket ligger den inte

mycket över vägens bärighet före stabiliseringen,

eller med andra ord: Den förbättrade bärigheten får

en mycket kort varaktighet.

De på en provväg vid ett visst tillfälle bestämda

dynamiska medelmodulerna kan sägas vara ett uttryck

för de stabiliserade lagrens relativa värde ur

bärighetssynpunkt endast om E-modulen för samtliga

lager under det stabiliserade och undergrunden till-

sammantagna har samma värde för alla jämförda

provsträckor, vilket praktiskt taget aldrig torde

vara fallet.

För att få en säkrare jämförelsebas och för att

bättre kunna följa vad som händer med själva det

stabiliserade lagret under provningsperioden har

sedan några år vid VTI försök gjorts, att med mät-

ningsresultatens hjälp utvärdera själva det stabi-

liserade lagrets E-modul. Ett approximativt värde på

denna kan beräknas, om. man genom ;provbelastningar

före stabiliseringen på grusvägen kunnat fast-

ställa E-modulen för underlaget till det senare

tillkomna stabiliserade lagret. En förutsättning

är härvid att provbelastningarna på den stabilise-

rade vägen utförs vid samma årstid som belastningar-

na före stabiliseringen. Enligt en senare använd me-

tod kan ett säkrare värde på det stabiliserade lag-

rets modul beräknas om man mäter de elastiska defor-

mationerna vid fallviktsprovningen inte bara i be-

lastningsytans centrum, utan även på ett visst av-

stånd härifrån (2-punktsmätning).

För Ö-viksvägen har en sådan utvärdering av den s

k lagermodulen för det stabiliserade lagret (Eos)

utförts med den förstnämnda metoden. Resultaten
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har införts på diagrammet figur 9. Som jämförelse

har inlagts de lagermoduler, som utvärderats för

jämförliga provsträckor på provvägarna Vännäs

75 och Mossberg 77, där 2-punktsmetoden tillämpats

vid provbelastningarna.

Som synes av figur 9 har lagermodulerna för Ö-viks-

vägen avtagit från nivån 800-2500 MPa vid den första

mätningen, ett par veckor efter stabiliseringsar-

betets avslutande, till nivån ca 300-600 MPa efter 2-3

år. Man kan vidare se, att lagermodulerna även för

Vännäs- och Mossbergsvägarna antyder att lagrets

kvalitet avtagit något med tiden, men att kvaliteten

hos lagren ännu efter 2 år ligger på en avsevärt

högre nivå än Ö-viksvägens cementstabiliserade

lager.

Den bild som ovanstående resultat ger av den struktu-

rella utvecklingen enl Ö-viksvägens cementstabilise-

rade lager, skulle kunna beskrivas på följande sätt.

Omedelbart. efter stabiliseringen.«och lagrets hård-

nande har ett lager med den för hållfastheten hos ma-

terialet normala styvheten av lagermodulen erhållits

d v 5 Ecs av storleksordningen 10000 MPa. Genom den

relativt låga bärigheten hos underlaget för det sta-

biliserade lagret och - framför allt - genom den

förhållandevis stora mängden tunga fordon, som be-

lastat vägen, har en nedbrytning av det stabiliserade

lagret satt in omedelbart efter färdigställandet

och redan efter ett par veckor lett till att den upp-

mätta lagermodulen sjunkit till storleksordningen

1/5 ä 1/10 av initialvärdet (800-2500 MPa enligt fi-

gur 9). Nedbrytningen har härefter fortsatt, men i

ett långsammare tempo för att efter 2-3 år uppnå ett

ungefärligt fortfarighetstillstånd. Det stabilise-
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rade lagret har då genom de under hand uppkomna be-

lastningssprickorna neddelats till så liten stycke-

storlek av belastningarna från de rullande fordonen,

att dessa inte längre förmår utveckla brottspän-

ningar i delarna (p g a deras ringa storlek). Den

fortsatta nedbrytningen sker :i stället genom lager-

delarnas nötning mot varandra i samband med de in-

bördes små rörelser, som trafiken ger upphov till.

Denna skiss av utvecklingen hos de cementstabili-

serade lagren bestyrks av en observtion, gjord i sam-

band rmui att asfaltbeläggningen avlägsnats vid

förbättringsarbeten på provvägen (Wilhelmsson,

VFY, 79-10- 23).

"Vid vägkanterna var materialet ofta mer eller
mindre pulveriserat, IMHI ju närmare mittlinjen
man kom destor större blev de sammanhängande
styckena. Kvalitetsvariationen i vägens tvär-
led kan bedömas vara betingad av den konstatera-
de uttunningen. av <grusöverbyggnaden, från väg-
mitt mot vägkanterna, uppkommen genom att väg-
bredden successivt ökats vid tidigare hyvlings-
underhåll".

Nedbrytningens första stadium (lagrets successiva

neddelning) har påskyndats genom den lokalt ymniga

förekomsten av längsgående sprickor. Dessa har ini-

tierats av ojämna tjällyftningar i vägens tvär-

riktning och leder till sänkt bärighet hos under-

laget genom vatteninfiltration. Trafiken.lun1 härvid

sekundärt framkalla ytterligare längsgående sprick-

or, speciellt inom kantpartierna (figur 7).

Det bör framhållas, att de längsgående sprickorna

givetvis inte är en följd av att förstärkningen

utförts just genom cementstabiliserimg. De hade med

säkerhet uppträtt med samma ymnighet vid varje annan

vald förstärkningsmetod, som inneburit att nytt ma-

VT I MEDDELANDE 2 6 9



35

terial (grus) _i_c_:__l_<_e_ tillförts vägen. Däremot är det

möjligt att sprickorna genom det cementstabiliserade

lagrets stora styvhet blir bredare och i mindre grad

återgående under den varma årstiden jämfört med om

man vid markstabiliseringen använt t ex ett bitumi-

nöst bindemedel.

Slutligen förtjänar det påpekas, att de cementsta-

biliserade provsträckorna vid provningsperiodens

slut, trots det stabiliserade lagrets förhållandevis

låga lagermodul, icke uppvisade några egentliga

bärighetsskador (krackeleringar :i asfaltslitlagret).

Provsträckan (nu: stabiliseringen åstadkommits genom

inblandning av Merolit bindemedel uppvisade däremot

i slutstadiet omfattande krackeleringsskador (bilaga

7, sidan 3). Dessa är eai följd av att det Merolit-

bundna bärlagret att döma av bärighetsmätningarna

i ännu högre grad än cementstabiliseringarna

blivit utsatta för ovan angivna nedbrytningsprocess,

vilket får tillskrivas att arbetet utfördes relativt

sent på sommaren och att slaggbindemedlet har en lång-

sam reaktion.

Sammanfattningsvis visar resultaten från provvägen

Ö-vik 75 följande.

- Förstärkning av en grusväg med tunn överbygg-

nad, vilande på ett starkt tjälaktivt underlag

(tjällyftningar upp emot 20 cm), genom markin-

blandning av cement och påläggning av en asfaltbe-

läggning leder till en hög frekvens längsgående

sprickor, som kan påskynda lagrets strukturella

nedbrytning, och förorsakar' ett, snabbt, avtagande

trafikbarhetsvärde och således en kort livslängd

(brukningstid).
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- Den uppnådda höga bärighetsmässiga förstärk-

ningseffekten, som skall vara en av de grundläggan-

de förutsättningarna. för ena lång livslängd,

blir för en dylik väg kortvarig. Bärigheten min-

skar snabbt genom den - i detta fallet mycket tunga

- trafikens inverkan och även om detta icke leder

till egentliga bärighetsskador under de första

åren, bidrar det till ökad spårbildning i vägytan,

försämrad trafikbarhet och avkortad livslängd.

Vägar av samma karaktär som Ö-vik 75 bör således

icke förstärkas med den använda enkla metoden: "In-

blandning av cement direkt i den höjdjusterade kör-

banan", därtill har undergrunden för låg bärighet

och för stor tjällyftning. Uppbyggnad med ett lager

av sand-grus till en överbyggnad av ungefär den

tjocklek, som anges i BYA vid nybyggnad, innan stabi-

liseringen utföres, tordevara en första förut-

sättning för en långlivad och därmed ekonomisk

förstärkning med cementstabiliserat bärlager.

Härjämte borde tjälisolerande åtgärder i samband

med förstärkningen övervägas för de delar, där

tjällyftningarnas storlek överstiger förslagsvis

50 mm.
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Bilaga 3

Sidan 1

Tabell: Vägens dynamiska medelmodul vid olika mättillfällen
1975-1978. Medelvärde av ca 20 provpunkter per prov-

  

  

sträcka.

Str Mätning utförd Datum

nr 75041 75051) 75061) 75082) 7604 7605 7606 7608 7705

1 145:45 109: 55 208: 74 288:75 206:99 165:101 224:144 270:133 176:93

2 128:33 73: 21 180: 65 231:66 175:68 118: 42 157: 48 198: 51 139:45

3 120:56 74: 12 82: 21 127:43 80:11 81: 13 81: 13 112: 29 65: 2

4 149:52 79: 22 178: 71 264:64 237:93 148: 58 201: 74 245: 96 160:63

5 135:40 70: 18 138: 48 266:76 210:62 133: 51 155: 58 195: 71 144:41

7705 7706 7707 7804 7805 7805 7806 7808

1 163:95 175:104 209:119 174:97 155:91 143: 96 188: 99 227:106

2 105:34 125: 38 147: 43 145:49 117:42 98: 41 124: 39 160: 47

3 67: 4 78: 10 89: 13 70:39 38:12 62: 18 65: 12 86: 16

4 126:43 151: 52 172: 63 180:69 142:56 110: 40 131: 43 163: 53

5 108:39 131: 49 145: 55 178:42 131:54 107: 42 124: 45 149: 53

1)

2)

VTI MEDDELANDE 2 6 9

Mätningarna utförda före Stabilisering

Provvägen utförd i månadsskiftet juli-augusti 1975
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Bilaga 4

Tjälgränsens registrerade läge under vintrarna

1975-76, 1976-77 och 1977-78.
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Bilaga 6

Sammanställning över frekvensentvärsprickor

  

 

X I.
F - s I-n
s väglängd m

rov- Sektion Typ1) Cem.- Lager- Vid utförandet Sprickfrekvens FS
tr. halt tjock-
r 1 . lek . Vatten- Vatten-

(verk- kvot mättn.-
lig) nom. grad

(verk- (verk-

lig) lig)

z cm Z Z 75-10 76-05 76-08 77-04 77-08

1 0/300-0/700 HV 7. 13 6 52 0,01 0,06 0,06 0,30 0,20

(5,4)

2 0/700-1/100 LV 7 16 4,5 41 0 0,08 0,06 0,29 0,18

(3,7)

3 . 1/100-1/166 Merolit - - - - 0 0 0 0 0

l 1/166-1/480 LV 7 17 4,5 44 0 0,07 0,05 0,20 0,10

- (4,0)

5 1/480-1/800 HV 7 18 6 59 0 0,07 0,05 0,20 0,15

 

LV

HV

Låg Vattenmättnadsgrad
Hög Vattenmättnadsgrad

VTI MEDDELANDE 269
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Sidañ 1
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Sidan 2'
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Sidan 3
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