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STABILIZATION OF SAND CONTAMINATED BY ORGANIC

SUBSTANCES. USE OF HYDRAULIC AND PUZZOLANIC BINDERS.

Results of pre-test and field study.

Addition of fly ash when stabilizing road 1175.

by Peet Höbeda, Torbjörn Jacobsson and Leif Viman

Swedish Road- and Traffic Research Institute

5-581 01 LINKÖPING

SWEDEN

ABSTRACT

Laboratory tests, to treat a sand, contaminated with

an active organic substance, with different hydraulic

and puzzolanic binders, are described. Portland cement

gave poor results, also with activating substances.

Better results were obtained with a slag binder,

activated with waste gypsum, calcium chloride, or a

cement-fly ash binder.

A blended cement, containing fly ash, was used to

strengthen road ll75 with a plant-mixed base-course.

Because of the poor immediate stability, tests were

made to mix in additional fly ash (a wet, conditional

material). Good results were obtained and it was

possible to decrease the cement content.
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STABILIZATION OF SAND CONTAMINATED BY ORGANIC

SUBSTANCES. USE OF HYDRAULIC AND PUZZOLANIC BINDERS.

Results of pre-test and field study.

Addition of fly ash when stabilizing road 1175.

by Peet Höbeda, Torbjörn Jacobsson and Leif Viman

Swedish Road- and Traffic Research Institute

8-581 01 LINKÖPING

SWEDEN

SUMMARY

Laboratory tests were made to stabilize a sand with

portland cement and slag binder (lime activated,

milled, granulated blast furnace slag) in order to

strengthen a gravel road with a stabilized roadbase.

However, the sand responded very poorly to the binders

due to the presence of an active organic substance.

In further tests different activating admixtures and

fillers were studied. The properties of the slag

binder were improved when mixed with waste gypsum or

calcium chloride. Also modified portland cement (con-

taining fly ash), slag cement, fly ash/lime, fly

ash/cement (mixed-in-moist stockpiled fly ash) were

tested with different activating additives. The result

was not satisfying for fly ash/lime while better

results were obtained with the other binder combinations.

The short-term compressive strengths were however

low. The stability (CBR-test) of unbound mixtures

was improved by addition of fine materials like fly

ash.

The second part of the report describes a field test

where the gravel road was strengthened by a base

made of sand stabilized with 7 percent modified portland

cement. However, the immediate stability of

VTI MEDDELANDE 377
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the unbound mix was often low and because of that a

test section was built where lO percent wet, stock-

piled fly ashwas added and the cement content at

the same time reduced to 4 per cent. The construction

properties of the mix were improved by the fly ash

addition. Control sections, only stabilized with

modified portland cement were also selected.

Laboratory stored specimens, which have been made of

the fly ash-cement mix used in the test section,

show a lower gain of compressive strength than the

specimens made of the material in the control sections.

It is possible that this depends on a too high water

content in the test material due to the wet fly ash.

The compressive strengths of cores, extracted from

test and control sections after one month, are however

similar. The unusually hot summer in 1983 has probably

favoured the puzzolanic reaction in the test section

with a high fly ash content. A certain degree of

drying out may also have affected the compressive

strength positively.

The layer modulus, measured by a falling weight

deflectometer, was lowest in the test section. This

may depend on the high fly ash content which leads

to certain resilient properties in the material.
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STABILISERING AV HUMUSFÖRORENAD SAND MED HYDRAU-

LISKA OCH PUZZOLANISKA BINDEMEDEL

Resultat av förprovning och vägförsök.

Tillsättning av flygaska vid cementstabilisering

av väg 1175

av Peet Höbeda, Torbjörn Jacobsson och Leif Viman

SAMMANFATTNING

Vid förprovningar av prov från för stabilisering

av väg 1175 aktuell sandtäkt med portlandcement

och Slaggbindemedel konstaterades dåliga resultat

på grund av humusinnehåll. En utökad provning

gjordes därvid varvid olika aktiverande tillsatser

och filler provades med de nämnda bindemedlen.

Slaggbindemedel kunde förbättras genom tillsats

'av restgips eller kalciumklorid. Dessutom provades

modifierad portlandcement (innehållande flygaska),

slaggcement, flygaska-kalk, flygaska-cement (inblan-

dad deponerad restkalk). Olika aktiverande tillsat-

ser provades dessutom. Det visade sig att "normal"

portlandcement och flygaska-kalk gav dåliga resul-

tat, däremot kunde tillfredställande hållfasthets-

utveckling konstateras med andra bindemedelskombi-

nationer. Korttidshållfastheten var dock ofta låg.

Det visar även att stabiliteten hos obunden bland-

ning (CBR-provning) kan förbättras genom tillsats

av finmaterial som flygaska. Provningar av humusin-

nehåll och dess verkan vid stabilisering diskutera-

des.

Den andra delen av meddelandet beskriver vägför-

sök i juni 1983 i samband med att sanden stabili-

serats med 7% mod. portlandcement och använts som

VTI MEDDELANDE 377



bärlager vid förstärkning av ca 10 km grusväg

(väg 1175) Materialet visade ofta dålig stabilitet

vid utläggning. 10% fuktig, deponerad flygaska

har därför inblandats i en provsträcka varvid

cementkvoten nedsatts till 4%. Utvalda vägsträckor,

stabiliserade med enbart mod. portlandcement, under-

söks som jämförelse.

En förbättring av utläggningsegenskaperna har

erhållits genom flygaskatillsatsen. Provkroppar,

som tillverkats i samband med utförandet av prov-

sträckan, visar dock sämre hållfasthetsutveckling

vid laboratorielagring än material från jämförel-

sesträckorna. Detta kan också bero på vattenkvoten

hos materialet i provsträckan blev för hög på

grund av alltför fuktig flygaska. Enligt undersök-

ning av borrkärnor, tagna efter en månad, har

dock med jämförelsesträckor likvärdiga tryck-

hållfastheter erhållits. Sannolikt har den starka-

re puzzolanreaktionen i provsträckan med material

med hög flygaskahalt gynnats av den ovanligt varma

sommaren 1983. En viss uttorkning och nedsättning

av den alltför höga vattenkvoten kan även ha

skett i vägen vilket gynnat hållfasthetsutveck-

lingen i provsträckan. Lagermodulen, bestämd

genom fallviktsmätning, är lägst hos provsträckan.

Orsaken kan vara att den höga flygaskakvoten ger

upphov till vissa fjädrande egenskaper hos mate-

rialet.

VT I MEDDELANDE 3 7 7



1. STABILISERING AV HUMUSRIK SAND MED HYDRAU-

LISKA OCH PUZZOLANISKA BINDEMEDEL -RESUL-

TAT AV FÖRFÖRSÖK

1.1 Inledning

 

I samband med att vägförvaltningen i E-1än skulle

förstärka väg 1175 Hävla-Vingåker och väg D560,

Regna-Vingåker (10 resp 5 km) med bärlager beståen-

de av cementstabiliserad sand, planerade VTI en

provväg på uppdrag av vägverket, centralförvalt-

ningen, (TUb). Olika bindemedel, baserade främst

på masugnsslagg och flygaska, skulle provas. Prov-

vägen kom inte till utförande men resultaten av

den ganska omfattande förprovningen är av intresse,

säskilt som sanden visat sig vara svårstabiliserad

på grund av humusinnehåll. Marginella material som

sand och moräner är ofta humusförorenade och därför

svårbehandlade (jfr VTI MEDDELANDE 383). Bättre

kunskaper är nödvändiga för ett framgångsrikt ut-

nyttjande av materialen. Olika bindemedelstyper

har jämförts vid förprovtagningen, inverkan av

aktiverande til1satsmede1 studerats m m.

På grund av utläggningssvårigheter med instabil,

cementblandad sand utfördes på VTI:s förslag en ca

100 m lång sträcka med flygaskainblandning. En

jämförande sträcka, bestående av produktionsutförd

cementstabilisering, utvaldes i omedelbar närhet

av flygaskasträckan. Dessutom har VTI gjort material-

kontroller vid utläggning av den produktionsutförda

cementstabiliseringen inom ytterligare två utvalda

vägavsnitt med olika bärighet hos undergrunden.

Provsträckornas tillstånd avses att uppföljas under

de närmaste åren.
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Dessa undersökningar redovisas 1 kap 2.

1.2 Basmaterial

 

Sanden kommer från täkt vid Valleringstorp. Det

är fråga om en naturlig avlagring och ej som vid

tidigare försök (provvägar Sollebrunn 1981,

Gärdhem 1982) en sandavskiljningsprodukt. Siktnings-

analyser från tre olika provtagningar framgår av

fig 1. Som jämförelse har även medtagits sand

från Sollebrunn som tidigare med gott resultat

använts som basmaterial vid stabilisering. Den

senare är något grovkornigare, men har i stort

sett samma gradering. Humusprov, gjorda enligt

natronlutmetoden, gav utslag 2-3 för prov från

nedre delen av grusgropen, 4 för prov från den

övre delensom innehåller sand, starkare färgad

av humus. Resultaten av utökade undersökningar

redovisas i mom 1.3.9. Det organiska materialet

är ojämt fördelat och förekommer i sandtäktens

väggar som rostfärgade skikt (foto l).
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Uppsiktade fraktioner har granskats under stereo-

mikroskop. Sanden består övervägande av kvarts-

korn, både kantiga och välrundade sådana. Något

fältspat och glimmer (2-3%) konstateras. Spår av

lerskiffer och kalksten (ca 1%) förekommer bland

de större fraktionerna. Det har dock senare visat

sig att skikt av grövre material med högre halt

sedimetära bergarter förekommer i täkten. Mate-

rial <0.074 mm är rostfärgat på grund av finför-

delad organisk substans.

Som jämförelse har studerats sand från Sollebrunn

som givit gott resultat vid stabilisering (VTI

Meddelande 305 och 371). Både kornformen och den

mineralogiska sammansättningen är likartad som i

aktuellt basmaterial, finmaterialet är dock inte

rostfärgat. Eftersom kornfördelning, kornform

och mineralogisk sammansättning är likartad hos

de två basmaterialen bör skillnaden i stabilise-

ringsegenskaper främst bero på olikheter i finma-

terialets sammansättning.

En specialundersökning har gjorts av kornform.

Det finns för närvarande inga normerade svenska

metoder att mäta kornformen hos sand, men "Index

of particle shape and texture", benämd Ia enligt

ASTM D 3398, är användbar. Enligt metoden mäts

hålrummet, men även komprimerbarheten hos en viss

fraktion i standardiserad mätcylinder vid två

definierade packningsarbeten. Ia definieras sålun-

da:

Ia = 1.25 v10 - 0.25 V50 - 32.0

varvid Ia = "Index of particle shape and texture"
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V10 = hålrum i provet vid packning med 10 stötar

per lager.

V50 = hålrum i provet vid packning med 50 stötar

per lager.

Metoden har modifierats av McLeod och Davidson

(1981) på så sätt att mindre provcylindrar än

den normerade (som har 152.4 mm diameter och 177.8

mm höjd) används för finare fraktioner. Mindre

provmängder behöver därmed uppsiktas. Två mät-

cylindrar, benämnda "lilla" och "mellan" (med

diametrar 5.0 och 7.6 samt höjder 5.9 resp 8.8 cm)

har använts och instampningen har anpassats till

samma packningsarbete per volymenhet. Ia har under-

sökts för sand från Skedevi och Sollebrunn efter

uppsiktning till fraktioner från 0.074-0.125 till

2.0-4.0 mm.

På grund av osäkerheten vid övergång från "lilla"

till "mellan" mätcylindern har några fraktioner

provats med båda mätcylindrarna. Resultaten fram-

går av tabell 1 och 2.

Tabell 1 "Index of aggregate particle shape and
texture". Ia, för fraktioner av sand
från Skedevi.

  

Fraktion, Hålrum vid Ia Anmärkning
mm 10 slag 50 slag Mätcylinder

0.074-0.125 43.7 42.3 12.05 "Lilla"

0.125-O.25 40.6 39.5 8.88 "

O.25-0.5 39.1 38.2 7.32 "

O.25-O.5 40.7 39.8 8.93 "Mellan"

0.5-l.0 41.7 41.0 10.00 "

l.0-2.0 43.0 41.9 11.25 "

2.0-4.0 41.9 41.0 10.12 "
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Tabell 2 "Index of aggregate particle shape and
texture", Ia, för fraktioner av sand
från Sollebrunn.

  

Fraktion, Hålrum vid Ia Anmärkning
mm 10 slag 50 slag Mätcylinder

0.074-0.125 43.4 42.0 11.15 "Lilla"

0.125*O.25 40.6 39.6 8.25 "

0.25-O.5 40.0 39.0 8.25 "

0.5-l.O 40.5 40.0 8.67 "

O.25-0.5 41.7 40.6 9.98 "Mellan"

0.5 1.0 42.2 41.4 10.40 "

l.0-2.0 42.4 41.4 10.65 "

2.0-4.0 41.4 40.0 9.75 "

 

Skillnaden är ringa mellan de två sandproven, något

som bekräftar resultatet av den mikroskopiska under-

sökningen. Kornformsvärdet Ia är i båda fallen

högst för fraktion 0.074-0.125 mm, men även ganska

högt för 0.5-1 mm och l.0-2.0 mm fraktioner. Olika

värden erhålls dock vid provning av samma fraktion

i olika mätcylindrar. Det verkar således som om

modifieringen av den standardiserade metoden inte

är riktigt relevant; det torde vara svårt att få

ett identiskt packningsarbete vid olika cylinder-

storlekar. De två sandproven kan dock jämföras

sinsemellan. Som jämförelse ges också några Ia-

värden från provning av ytterligare material i

nedanstående tabell:
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Tabell 3 "Index of aggregate particle shape and
texture" bestämd för två fraktioner av
Baskarpssand samt bergkross från Skärlunda
och Töva.

 

Ia för fraktion

  

0.074-0.125 mm 2.0-4.0 mm

Sand, Baskarp 8.35 9.60
Granit, Skärlunda 20.70 16.80
Gnejs, Töval) 26.45 18.02
 

l) Gnejsen är glimmerrik och det skiviga mineralet
anrikas i finfraktionen.

Den sand som undersöktes som basmaterial vid sta-

biliseringsförsöken har tagits från täktens

nedre del. Kompletterande prov har senare tagits

och mindre avvikelser i sandens sammansättning

kan inte uteslutas.

1.3 Hållfasthetsutveckling med olika binde-

medel

Försök har gjorts i ett första skede att stabi-

lisera sanden med dels portlandcement, dels slagg-

bindemedel. Senare har andra cementtyper, men också

inverkan av tillsatsmedel undersökts. Dessutom

har studerats bindemedel baserade på flygaska och

Silica, båda deponerade restprodukter.

Provkroppar har tillverkats enligt tung laboratorie-

instampning, till att börja med vid olika vatten-

kvot. Den vattenkvot som gett bäst hållfasthet

har därefter valts vid den utökade undersökningen.

Provkropparna har lagrats olika tider (maximalt 90

dygn) vid +200C och därefter provtryckts enligt

Vägverkets verksamhetshandbok Ao llO:II 4.2 1.38,

dvs med gummiplattor mellan provkroppens ändytor

och tryckplattor. Detta innebär en reducerad tryck-
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hållfasthet (ca 50% vid väl bundna material) i

förhållande till provning utan gummiplattor (VTI

Meddelande 296). Endast en provkropp per sammansätt-

ning har undersökts, vilket gör att enstaka avvi-

kande provningsvärden inte kan uteslutas.

Accelererad lagring enligt ASTM C593 (7 dygn vid

+38OC) har även ibland utförts för att i tid få

fram resultat för det planerade provvägsförsö-

ket. Dessa resultat redovisas dock inte i samman-

hanget. I regel ligger hållfastheten från accelere-

rad provning under 28-dygnshållfastheten vid rums-

temperatur. Högre temperatur hade sannolikt gett

bättre prediktering av långtidshållfastheten.

1.3.1 Portlandcement

 

Provningarna har gjorts med portlandcement från

Cementa, Skövde. Provkroppar har till att börja

med tillverkats vid 4.0, 6.0 och 10.0% cementkvoter

och vattenkvoter 4.0, 6.0 och 8.0%. Endast 7-dygns-

hållfastheter har bestämts. Eftersom den torra

skrymdensiteten påverkar egenskaper som tryckhåll-

fasthet anges motsvarande värde inom parentes.

Resultaten framgår av nedanstående tabell:
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Tabell 4 7-dygns tryckhållfasthet och torr skrym-
densitet vid varierad vattenkvot och
olika kvot portlandcement

  

Cementkvot Vattenkvot Torr skrym- Tryck-
densitet håll-

fasthet
° % kg/dm3 MPa

4.0 4.0 1.98 1.5
4.0 6.0 2.01 1.5
4.0 8.0 2.04 1.4

6.0 4.0 2.04 3.4
6.0 6.0 2.07 3.6
6.0 8.0 2.06 3.2

10.0 4.0 2.10 4.5
10.0 6.0 2.11 7.5
10.0 8.0 2.10 7.5

 

Tendens till högst hållfasthet har erhållits vid

6.0% vattenkvot. Resultatet försämras dock mer

om vattenkvoten minskas till 4.0% än ökas till

8.0%. (I betongsammanhang ger däremot minskad

vatten/cementtal högre hållfasthet). Den torra

skrymdensiteten ökar med cementkvoten, men påver-

kas föga av vattenkvoten. Inverkan är störst

vid låg cementkvot. Vid utökade försök har också

28 och 90 dygnshållfastheterna bestämts. Resulta-

ten framgår av nedanstående tabell:
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Tabell 5 28- och 90-dygns tryckhållfasthet och
torr skrymdensitet vid stabilisering med
portlandcement i olika kvot (vattenkvot

 

 

6.0%).

Tryckhållfasthet. MPa
(torr skrymdensitet kg/dm3)

Cement-
kvot ) 7 dygn 28 dygn 90 dygn

%

4.0 1.5 (2.01) 1.9 (2.05) 2.0 (2.05)
6.0 3.6 (2.07) 3.6 (2.09) 3.7 (2.08)

10.0 7.5 (2.11) 7.6 (2.16) 9.3 (2.12)

 

Det framgår ur tabellen att hållfasthetsutveck-

lingen är mycket dålig och enligt 90-dygnsprov-

ningen erhålls en hållfasthetstillväxt endast med

10.0% cement. För att uppfylla BYA:s krav (7-

dygnshållfasthet minst 5.0 MPa) erfordras ca 8.0%

cement. Den nästan helt avstannade bindningen

efter 7 dygn vid 4.0 och 6.0% cementkvoter är

anmärkningsvärd, vid stabilisering av humushalti-

ga material är det vanligare att hållfasthetstill-

växten kommer igång efter en viss retardation.

Dessutom gjordes det en specialprovning av humus-

rik sand från täktens övre del (jfr mom 1.2 och

1.3.9). 7-dygnshâllfastheten jämförs i nedanståen-

de tabell vid likvärdiga cementkvoter och samma

vattenkvot som hos tidigare undersökt sand från

täktens nedre del:
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Tabell 6 7-dygns tryckhållfasthet vid stabilisering
av sand med olika humushalt.

 

Tryckhållfasthet, MPa
(torr skrymdensitet kg/dm3)

 

Cementkvot Täktens Täktens

% nedre del övre del

4.0 1.5 (2.01) 0.4 (1.97)
6.0 3.6 (2.07) 2.1 (2.00)

l0.0 7.5 (2.11) 4.6 (2.09)

 

Lägre hållfasthet erhålls med den humusrika sanden.

Endast 7-dygnsvärden har bestämts, men det förut-

sätts av de tidigare resultaten att döma att

hållfasthetsutvecklingen är dålig.

Eftersom den torra skrymdensiteten är låg hos

packat material studerades också inverkan av olika

finmaterialtillsatser. Grovmo som tidigare använts

 

som "filler" vid provvägarna Sollebrunn och Gärdhem,

tillsattes i kvoterna 5.0 och 10.0% för jämförel-

sens skull. Mesa (karbonatrik restprodukt från

Fiskeby, Skärblacka AB) har studerats, dessutom

filterdamm från Cementas kalkbruk, Köping. De två

restprodukterna är tämligen väl lokaliserade i

förhållande till vägföretaget. Resultatet med

4.0% cement framgår av nedanstående tabell:
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Tabell 7 Tryckhållfastheter efter olika lagringstid
vid stabilisering med 4.0% portlandcement
och olika finmaterialtillsatser. Vatten-

  

kvot 6.0%.

Tryckhållfasthet. MPa
Cement- (torr skrymdensitet kg/dm3)
kvot,

4.0% till- 7 dygn 28 dygn 90 dygn
sats av:

Grovmo 5.0% 1.4 (1.96) -- --

" 10.0% 1.5 (1.98) -- --
Mesa 6.0% 1.9 (2.07) 2.5 (2.08) --
Filter-
damm 6.0% 2.6 (2.10) 3.6 (2.13) 4.6 (2.09)
Filter-
damm 12.0% 3.8 (2.18) 4.2 (2.19) 8.6 (2.18)

Ingen

tillsats 1.5 (2.01) 1.9 (2.05) 2.0 (2.05)

 

Vid grovmotillsats har den torra skrymdensiteten

försämrats något och 7-dygnshållfastheten påver-

kas föga. Mesa och filterdamm ökar däremot den

torra skrymdensiteten och hållfasthetsutvecklingen

förbättras av de alkaliska restprodukterna. Filter-

damm ger särskilt god effekt särskilt om den

tillsätts i hög kvot. Försök har också gjorts

vid 6.0% cementkvot. Resultatet framgår av nedan-

stående tabell:
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Tabell 8 Tryckhållfastheter efter olika lagringstid
vid stabilisering med 6.0% portlandcement
och olika finmaterialtillsatser. Vatten-

  

kvot 6.0%.

Tryckhållfasthet. MPa
Cement- (torr skrymdensitet kg/dm3)
kvot,

6.0% till- 7 dygn 28 dygn 90 dygn
sats av:

Grovmo 5.0% 3.4 (2.03) -- < --

" 10.0% 3.0 (2.04) -- --
Filter-
damm 6.0% 5.0 (2.12) 4.7 (2.14) --

" 12.0% 6.1 (2.20) 7.4 (2.20) --
Mesa 6.0% 4.2 (2.13) 4.5 (2.11) 5.2 (2.11)

12.0% 3.2 (2.13) 3.6 (2.12) 3.7 (2.11)

Ingen

tillsats 3.6 (2.07) 3.6 (2.09) 3.7 (2.08)

 

Med grovmotillsats erhålls igen försämrat resul-

tat (lägre torr skrymdensitet och hållfasthet)

medan filterdamm ger en markant förbättring,

även om 28-dygnshållfastheten blivit nedsatt vid

6.0% av tillsatsmedlet. Mesa har gett sämre effekt

särskilt när den använts i högre (12.0%) halt.

För att industriella restprodukter som mesa och

filterkalk med framgång skall kunna användas som

tillsatser krävs att cementkvoten kan nedsättas

för att kompensera de ökade transport- och bland-

ningskostnaderna. Sådan effekt erhålls i hög grad

med flygaska och silica som därför kan anses

utgöra bindemedelskomponenter (jfr 1.3.6 och 1.3.7).

Inverkan av några aktiverande tillsatser som enligt

 

litteraturuppgifter ger förbättrad bindning vid

humusrika basmaterial, har studerats vid 6.0% cement-

kvot. Restgips. KgSO4, Na2504 och CaClg har

använts. Den senare tillsatsen är vanligast i
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stabiliseringssammanhang. Följande resultat har

erhållits:

Tabell 9 Tryckhållfastheter efter olika lagrings-
tid vid stabilisering med 6.0% portland-
cement och aktiverande tillsatser.
kvot 6.0%.

Vatten-

 

Tryckhållfasthet. MPa

 

Cement- (torr skrymdensitet kg/dm3)
kvot, '

6.0% till- 7 dygn 28 dygn 90 dygn
sats av:

Rest-

giPS, l.0% 2.2 (2.06) (2.06) 5.1 (2.08)
K2804,

0.3% 3.1 (2.04) (2.07) 4.0 (2.08)
Na2804,

l.0% 1.8 (2.14) (2.10) *-
CaClz,

1.0% 2.4 (2.04) (2.11) 4.8 (2.12)

Ingen
tillsats 3.6 (2.07) (2.09) 3.7 (2.08)

 

I jämförelse med försöket med enbart 6.0% cement

har 7- och 28-dygnshållfastheterna snarare för-

sämrats, däremot har 90-dygnshållfastheten

förbättrats, särskilt med tillsatser av restgips

och CaClZ. Det är dock inte säkert att tillsat-

serna använts i optimala kvoter vid försöket.

1.3.2

Ett fåtal försök har gjorts med denna cementtyp

Massivcement

 

som innehåller 70% finmald hyttsand. Vid 8.0% bin-

demedel erhålls 7-dygnshållfastheten 1.3 MPa (1.98

kg/dm3) och 28-dygnshållfastheten 4.7 MPa (2.04

k9/Öm3). Massivcement - som kan anses vara besläk-
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tad med slaggbindemedel (mom 1.3.5) ger sämre

korttidshållfasthet än portlandcement, däremot

bättre hållfasthetsutveckling, 90-dygnshållfast-

het 7.4 MPa (2.04 kg/dm3)

1.3.3 Modifierat portlandcement

Denna för Sverige nya cementtyp (Tuutty 1983)

innehåller 30% flygaska och karakteriseras liksom

massivcement av långsammare hållfasthetsutveckling

än portlandcement men god långtidshållfasthet.

Följande resultat har erhållits:

Tabell 10 Tryckhållfastheter efter olika lagrings-
tid vid stabilisering med mod. portland-
cement i olika kvot. Vattenkvot 6.0%.

  

Tryckhållfasthet. MPa

 

Cement- (torr skrymdensitet kg/dm3)
kvot,
% 7 dygn 28 dygn 90 dygn

4.0 1.3 (2.02) 1.5 (2.01) 2.2 (2.02)

6.0 2.6 (2.05) 3.6 (2.06) 3.9 (2.05)
8.0 4.2 (2.08) 5.4 (2.07) 9.0 (2.10)

 

7-dygnshållfastheten är lägre än med portland-

cement, men till skillnad från denna erhålls en

viss hållfasthetstillväxt särskilt vid den högre

bindemedelskvoten. Dessutom har försök gjorts

med tillsats av 1,0% restgips. Resultatet framgår

av nedanstående tabell:
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Tabell ll Tryckhållfastheter vid stabilisering
med mod. portlandcement, tillsatt 1%
restgips. Vattenkvot 6.0%

  

Tryckhållfasthet, MPa
(torr skrymdensitet, kg/dm3)

 

Cement- Restgips
kvot, 7 dygn 28 dygn

% %

6.0 1.0 2.0 (2.06) 3.4 (2.04)
8.0 1.0 2.9 (2.12) 4.5 (2.10)

 

Restgipstillsatsen ger i detta fall en hållfasthets-

nedsättning. Provningar med bindemedel, bestående

av flygaska-cement, där askan utgör huvudbestånds-

delen, redovisas i mom 1.3.6.

1.3.4 Brukscement

 

Provningen av denna cementtyp föranleddes av att

ett billigt restparti vid tillfället fanns till-

gängligt i Skövde. Brukscement innehåller kalk-

stensmjöl m m och behöver därför användas i

förhöjd kvot. Dylika "filleriserade" cementtyper

används för övrigt i Frankrike vid vägstabili-

sering på grund av i förhållande till portlandce-

ment mer gynnsam, långsam bindning och mindre upp-

sprickningsbenägenhet. Följande resultat har

erhållits:
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Tabell 12 Tryckhållfastheter vid stabilisering
med brukscement i olika kvot, vatten-
kvot 6.0%.

Tryckhållfasthet, MPa
Cement- (torr skrymdensitet kg/dm3)
kvot,

% 7 dygn 28 dygn

8.0 3.0 (2.10) 2.4 (2.14)
12.0 6.9 (2.18) 7.1 (2.19)
16.0 11.6 (2.25) 10.2 (2.27)

 

C:a 10% bindemedel skulle erfordras för att upp-

fylla BYA:s hållfasthetskrav på minst 5.0 MPa efter

7 dygn. Tendens till nedsättning av 28-dygnshåll-

fastheten konstaterades dock. Hög torr skrymdensi-

tet erhålls med denna cementtyp. Effekten av l.0%

restgips har även undersökts. Restgipstillsatsen

ger en förbättring, särskilt vid den lägre

cementkvoten (tabell 13).

 

  

Tabell 13 Tryckhållfastheter vid stabilisering
med brukscement i olika kvot, tillsatt
1% restgips. Vattenkvot 6.0%.

Tryckhållfasthet, MPa
(torr skrymdensitet, kg/dm3)

Cement- Restgips
kvot, 7 dygn 28 dygn

% %

8.0 1.0 4.8 (2.17) 4.7 (2.17)
12.0 1.0 7.1 (2.20) 7.8 (2.20)
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1.3.5 Slaggbindemedel

 

Bindemedlet har varit kalkaktiverat och identiskt

med det som använts i provvägen Gärdhem 1982

(VTI Meddelande 371). Vattenkvoten har varit 6.0%.

Följande resultat har erhållits:

  

 

Tabell 14 Tryckhållfastheter efter olika lagrings-
tid vid stabilisering med slaggbindeme-
del i olika kvot. Vattenkvot 6.0%

. Tryckhållfasthet, MPa
Slagg- (torr skrymdensitet kg/dm3)
binde-
medel
% . 7 dygn 28 dygn 90 dygn

4.0 0 (2.07) 0 (2.04) 0.8 (2.04)
6.0 1.0 (2.12) 0.2 (2.10) 3.2 (2.08)
8.0 0.8 (2.08) 1.9 (2.08) 6.0 (2.08)

10.0 0.4 (2.12) 0.3 (2.13) 7.0 (2.16)

 

Hållfasthetsutvecklingen är mycket långsam, en

påtaglig tillväxt har dock skett mellan 28 och 90

dygn. Bindemedlet kan förbättras genom tillsats

av restgips (jfr provsträckor i Gärdhemsprovvägen).

Med gipstillsats erhålls följande resultat:
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Tabell 15 Tryckhållfastheter efter olika tid vid
stabilisering med slaggbindemedel,
tillsatt restgips, i olika kvot. Vatten-

 

  

kvot 6.0%.

Tryckhållfasthet, MPa
Slagg- Rest- (torr skrymdensitet, kg/dm3)
binde- gips
medel

% % 7 dygn 28 dygn 90 dygn

4.0 0.5 0.8 (2.03) 0.9 (2.04) 3.4 (2.06)
6.0 0.75 1.7 (2.09) 2.6 (2.08) 4.5 (2.09)
8.0 1.0 2.9 (2.10) 4.4 (2.09) 6.9 (2.05)
8.0 2.0 3.0 (2.08) 6.0 (2.09) --

10.0 1.0 3.6 (2.17) 5.7 (2.16) 9.4 (2.16)

 

Den snabbare hållfasthetsutvecklingen gör bindemed-

let mer användbart. Det framgår att en förhöj-

ning av gipstillsatsen från 1.0 till 2.0% ger en

förbättring av hållfastheten vid 8.0% slagg-

bindemedel. Denna effekt erhölls inte vid förprov-

ning av materialet till Gärdhemsprovvägen. Detta

basmaterial var dock inte humusförorenat (jf mom

1.3.9). Försök har även gjorts med tillsats av

l.0% kalciumklorid:

Tabell 16 Tryckhållfastheter efter olika tid vid
stabilisering med slaggbindemedel till-
satt l.0% CaClg. Vattenkvot 6.0%.

  

Tryckhållfasthet. MPa

 

Slaggbin- (torr skrymdensitet kg/dm3)
demedel
inkl 1%
CaC12 7 dygn 28 dygn 90 dygn

%

6.0 0.1 (2.08) 1.3 (2.10) 5.9 (2.08)
10.0 .2.7 (2.17) 8.7 (2.19) 11.3 (2.19)

 

Kalciumklorid ger t o m bättre effekt på 28- och

90-dygnsvärdena än motsvarande kvot restgips,
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särskilt vid den högre bindemedelskvoten. Rest-

gips ger dock högre 7-dygnsvärden.

KZSO4 har använts i en halt på 0.3% vid stabili-

sering med slaggbindemedel av väg 626 i O-län

(VTI Lägesrapport 8212). Försök har även gjorts

med denna tillsats i nämnd kvot.

Tabell l7 Tryckhållfastheter efter olika tid vid
stabilisering med slaggbindemedel +0.3%

K2504. Vattenkvot 6.0%.

  

Tryckhållfasthet. MPa

 

Slaggbin- (torr skrymdensitet kg/dm3)
demedel
inkl O.3%

KZSO4 7 dygn 28 dygn 90 dygn
%

6.0 0.4 (2.09) 1.1 (2.12) 2.9 (2.11)
10.0 2.3 (2.15) 4 0 (2.16) 5.2 (2.16)

 

Tillsatsen ger förbättrad hållfasthet endast vid

10.0% bindemedelskvot (jfr tabell 14), men 90-

dygnsvärdet är lägre än utan tillsats. Restgips

och kalciumklorid utgör därmed de effektivaste

tillsatserna, i varje fall i de kvoter som under-

sökts.

1.3.6 Flygaska-cement

 

Flyaska, deponerad på Västerås kommuns soptipp,

har tidigare i kombination med 2.0 och 3.0% cement

använts som bindemedel i provvägen Gärdhem 1982.

På grund av det sämre aktuella basmaterialet har

dock försök även gjorts med 4.0% cementkvot. I

samtliga fall har 10.0% flygaska använts. Provkrop-

parna har tillverkats vid 6.0% vattenkvot.

Resultat framgår av nedanstående tabell:
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Tabell 18 Tryckhâllfastheter efter olika tid vid
stabilisering med 10% flygaska+cement
i olika kvot respektive enbart 4.0%
cement. Vattenkvot 6.0%.

 

 

Tryckhållfasthet, MPa

 

Cement- Flyg- (torr skrymdensitet, kg/dm3)
kvot aska

% % 7 dygn 28 dygn 90 dygn

2.0 10 0.6 (2.02) 1.2 (2.10) 3.2 (2.13)
3.0 10 1.6 (2.04) 2.1 (2.09) 4.7 (2.10)
4.0 10 2.9 (2.10) 3.8 (2.10) 6.2 (2.12)
4.0 - 1.5 (1.98) 1.9 (2.05) 2.0 (2.05) 

God hållfasthetsutveckling erhålls vid den högre

cementkvoten. Flygaska ökar inte den torra skrym-

densiteten lika mycket som tidigare undersökta

finmaterial (mom 3.1.). Genom tillsatsen kan cement-

kvoten ungefärligen halveras under förutsättning

att en lägre korttidshållfasthet accepteras. En

annan stor fördel med flygaskatillsatsen är att

ett instabilt, sandigt material erhåller väsentligt

bättre utläggningsegenskaper på grund av askans

graderingsförbättrande effekt (jfr mom 1.3.8 och

kap 2). Torra siloaskor ger bättre resultat än

aktuell deponerad, fuktig aska, men ställer sig

också dyrare.

1.3.7. Silica och flygaska i kombination med

 

kalk resp "bypass"

 

Silica och flygaska är puzzOlaner, dvs de ger

långsam bindning med kalk. Särskilt det första

materialet som härstammar från Ferrolegeringar,

Trollhättan, är mycket finkornigt och aktivt.

Försök har gjorts med bindemedel, tillsatt 3.0%

kalkhydrat, dessutom vid tillsats av l.5% restgips.
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.Resultatet framgår av nedanstående tabell:

 

 

 

Tabell l9 Tryckhållfastheter efter olika tid vid
stabilisering med silica+kalkhydrat i
olika kvot (även vid tillsats av l.5%
restgips). Vattenkvot 6.0%.

Tryckhållfasthet, MPA
Silica Kalk- Rest- (torr skrymdensitet, kg/dm3)

hydrat gips
% % % 7 dygn 28 dygn 90 dygn

6.0 3.0 -- 1.0 (2.01) 5.4 (2.04) 7.5 (2.05)
6.0 3.0 1.5 1.5 (2.07) 5.0 (2.10) 7.5 (2 08)
9.0 3.0 -- 2.0 (2.04) 5.1 (2.04) 4.8 (2.03)
9.0 3.0 1.5 1.8 (2.02) 4.5 (2.03) 5.4 (2.03)

 

7-dygnshållfastheterna är relativt låga med både

6.0 och 9.0% silica, men en avsevärd hållfasthets-

tillväxt äger rum. Restgipstillsats ger ringa

effekt.

Försök har även gjorts att utbyta kalkhydrat

mot en deponerad, finkornig kalkrik restprodukt

("bypass") från cementfabriken; Slite. Vid tillsats

av 3.0 och 6.0% "bypass" har följande resultat

erhållits:
.

   

Tabell 20 Tryckhållfastheter efter olika tid vid
stabilisering med silica+bypass i olika
kvot. Vattenkvot 6.0%

Tryckhållfasthet, MPa
Silica "By- (torr skrymdensitet, kg/dm3)

pass"
% % 7 dygn 28 dygn 90 dygn

6.0 6.0 2.8 (2.06) 6.8 (2.06) --
9.0 6.0 3.8 (2.09) 9.8 (2.07) 9.2 (2.05)
9.0 3.0 0.4 (2.05) 0.8 (2.06) 1.7 (2.05)
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Gott resultat har erhållits i detta fall med 6%

"bypass" och även 7-dygnsvärdena är tämligen

höga. Halten "bypass" måste dock ökas i förhål-

lande till kalkhydrat, vid en kvot på 3% erhålls

dålig bindning.

Samma deponerade flygaska från Västerås som tidi-

gare studerats med cement, har Också undersökts i

kombination med kalkhydrat. Bindemedlet har utgjorts

av 12.0% aska + 3.0% kalk, en sammansättning som

använts i Hissjö-provvägen (VTI Meddelande 286).

Dessutom har försök gjorts vid tillsats av l.5%

restgips och ersättning av kalkhydrat med "bypass".

Vattenkvoten har varit 6.0%. Resultatet framgår av

nedanstående tabell:

Tabell 21 Tryckhållfastheter efter olika lagrings-
tid vid stabilisering med flygaska
tillsatt kalkhydrat, kalkhydrat+restgips
eller "bypass". Vattenkvot 6.0%.

  

Tryckhållfasthet, MPA

 

Flyg- Kalk- Rest- "By- (torr skrymdensitet, kg/dm3)
aska hydrat gips pass"
% % % % 7 dygn 28 dygn 90 dygn

12.0 3.0 -- -- 0.6 (2.02) 0.6 (2.05) 1.2 (2.05)
12.0 3.0 1.5 -- 0.6 (2.00) 2.1 (2.05) 3.6 (2.04)
12.0 -- -- 6.0 0.8 (1.99) -- --

 

7-dygnshållfastheten är mycket dålig, även efter

tillsats av restgips och "bypass". 28-dygnsvärdet

är lågt, utan tillsatser, restgips ger dock upphov

till bindning. Flygaska ger således bättre resultat

i kombination med cement än med kalk.

Det kan även kostateras av gjorda försök att

den torra skrymdensiteten påverkas föga vid till-I

sättning av såväl silica som flygaska, båda fin-
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korniga och porösa material. En bedömning av

hållfasthets- och beständighetsegenskaper från

torr skrymdensitet, som ibland görs i stabilise-

ringssammanhang, ger i dessa fall missvisande resul-

tat.
 

1.3.8. CBR-provning

Det är av stor vikt att stabiliteten hos ett obun-

det material är tillräckligt hög så att det kan

vältas utan problem och trafikeras direkt efter

utläggning. De låga torra skrymdensiteterna för

blandningarna, innehållande aktuellt basmaterial,

tyder dock på dålig stabilitet. Bedömning av sta-

biliteten hos sandigt material sker vanligen genom

CBR-försök (ASTM D 1883). Kraften som krävs

för att uppnå en viss penetration av en kolv (med

ytan 19.4 cmz) relateras till kraften för samma

penetration i ett amerikanskt standardmaterial

(kalkstenskross). Penetrationen görs till både

0.25 och 0.5 cm djup. Det högre CBR-värdet väl-

jes.

CBR-prOvning har gjorts med aktuell sand utan bin-

demedel, packningsarbetet har motsvarat tung in-

stampning. Vid 10% vattenkvot har CBR-värdet 33%

erhållits, (tabell 22). Försök har därefter

gjorts direkt efter blandningen med bindemedel vid

en för stabiliSering lämplig vattenkvot (6.0%).

Överlast har inte använts på provytan. Resultat

framgår av tabell 22:
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Tabell 22 Resultat av CBR-bestämningar på sand
utan och med obundet bindemedel.
 

 

Sand Cement Modi- Flyg- Slagg- Gips vatten- Skrym- CBR-värde

 

fierad aska binde- kvot densi-
port- medel tet
land-
cement 2.54 5.08

% % % % % % % kg/dm3 % %

100 -- -- -- -- -- 10 1.94 33 25
87 3 -- 10 -- -- 6 2.06 103 126
91 -- -- -- 8 l 6 2.07 75 80
93 -- 7 -- -- -- 6 2.06 73 87
93 -- 7 -- -- -- 8.5 2.06 54 55
86 -- 4 -- 10 6 2.01 93 108
86 -- 4 -- lO -- 8.5 2.05 31 42

 

CBR-värdet är genomgående högst vid den större

penetrationen; det är lägst med slaggbindemedel

(80%), högre med mod. portlandcement (87%) och

högst med flygaska-cement (126%). Bindemedelkvoten

varierar dock och är högst i det senare fallet.

Det har även tidigare konstaterats vid provning

av material till Gärdhemsprovvägen att flygaska-

haltiga material har särskilt hög stabilitet på

grund av en hög skenbar kohesion (VTI MEDDELANDE

371).

Försök har även gjorts vid förhöjd vattenkvot,

8.5%, med mod. portlandcement och flygaska-cement.

Den senare blandningen visar sig vattenkänsligare

beroende på den högre finmaterialhalten. Vid

utläggningen av material, innehållande flygaska-

cement, som på grund av omständigheterna skedde

vid den högre vattenkvoten, konstaterades däremot

mindre problem med material innehållande flygaska-

cement än mod. portlandcement.
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I Frankrike bedöms lämpligheten hos sand som

skall stabiliseras genom motsvarande CBR-provning

varvid obunden blandning klassificeras på följande

sätt:

CBR<25 Instabilt material, svårt att välta

och trafikera innan bindning skett.

CBR 25-40 Varierande stabilitet, men vältning

möjlig, medelgod körbarhet innan

bindning skett.

CBR 40-60 Stabilt material, lätt att packa och

trafikera.

CBR>60 Mycket stabilt material.

1.3.9 Mätning av pH-värde m m hos basmate-

 

rial och basmaterial tillsatt bindeme-

del.

Mätning av pH-värde ger ett visst mått på graden

av humusförorening i basmaterialet och enligt

Sherwood (1962) är material med pH>7.0, nästan

alltid stabiliserbara (jfr VTI MEDDELANDE 383).

Förutom aktuellt basmaterial har även undersökts

två tidigare, vid slaggstabilisering använda san-

diga basmaterial från Sollebrunn, P-län, och Ryr,

O-län. Provvägen Sollebrunn har beskrivits i VTI

MEDDELANDE 305). Sanden från Ryr har visat sig

vara svårstabiliserad med slagg varför aktivering

skett med 0.3% KZSO4 (jfr VTI lägesrapport 8212).

Senare försök har dock visat att sanden kan sta-

biliseras med 6% portlandcement som i detta fall

inte retarderas av humus i samma omfattning som

slaggbindemedlet.
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Vid försöket har 75 ml vatten har tillsatts sand-

provet varefter pH-värdet mätts efter 15 min

lagring. Även humusgraden enligt Sv. Cement-

föreningens skala och viktförlusterna vid väte-

peroxidbehandling och glödgning vid 800°C har

bestämts. Följande resultat har erhållits:

Tabell 23 Provningar av pH-värde och humusinne-
håll hos basmaterial.

   

Material pH-värde Humus- Viktför- Glödg-
grad lust m. nings-
NaOH- H202 förlust

. prov
% %

Skedevi, nedre del
i täkten 6.80 2-3 0.2 1.3
Skedevi, övre del i
täkten 5.90 4 0.1 1.3
Sollebrunn, prov 1 7.78 1 <O.l 1.0

" , prov 2 8.14 1 -- --
Kungälv 6.58 3 0.3 0.8

 

Något samband med lämpligheten vid stabilisering

kan inte skönjas. Humusförorenad sand från Skedevi

har de lägsta pH-värdena, men endast sand från

den övre delen av täkten har en mer markant sur

reaktion. De höga pH-värdena för sand från Solle-

brunn är anmärkningsvärda. Proven togs dock

när cementstabiliseringsverket var i bruk och

påverkan av vindburen cement kan inte uteslutas.

pH-värdena klassificerar dock materialen i samma

ordningsföljd som humusgraden enligt natronluttes-

tet. Mycket låga värden har erhållits vid oxida-

tion med väteperoxid, avsevärt högre genom

glödgning, något som beror på att vid förstnämn-

da försök sönderdelas inte oförmultnat organiskt

material.
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Dessutom har pH-mätningar gjorts på blandningar

av basmaterial med dels portlandcement dels slagg-

bindemedel. Enligt Sherwood och Roeder (1965) skall

nämligen i cementstabiliseringssammanhang pH-

värdet hos en lämplig blandning vara >12.4 i ett

tidigt hydratationsskede (jfr VTI Meddelande 383).

Mätningar har gjorts 15 och 60 minuter efter bland-

ning. Resultat framgår av nedanstående tabell:

Tabell 24 pH-värde hos blandningar med olika
cementkvot efter 15 resp 60 minuters
hydratisering.

  

 

Cementkvot pH-värde efter
% 15 min . 60 min

4.0 12.02 12.07
6.0 12.12 12.17

10.0 12.27 12.37

 

pH-värdet ökar med cementkvoten och i ringa grad

även med lagringstiden. Värdena ligger dock under

pH 12.4 som angivits som nedre gränsvärde för

en acceptabel blandning. Det förmodas dock att

pH-värdena skulle bli ännu lägre med t ex "ut-

spädd" massivcement eller mod. portlandcement som

vid försök däremot gett bättre hållfasthets-

tillväxt. pH-mätningar, i varje fall efter kort

tid, ger därför sannolikt en ofullständig bild

av basmaterialets lämplighet. (jfr även VTI MED-

DELANDE 383).

Försök har även gjorts efter inblandning av

slaggbindemedel som innehåller ca 10% kalk. Följan-

de resultat har erhållits:
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Tabell 25 pH-värde hos blandningar med kalkakti-
verat slaggbindemedel efter 15 minuters
hydratisering.

   

Slaggbindemedelkvot pH-värde efter
% 15 min

4.0 12.55
6.0 12.75

10.0 12.83

 

Kalkkvoten i bindemedlet (100% bindemedel mot-

svarar l.0% i blandningen) gör att pH-värdet

blir högre än med portlandcement och ökar också

med bindemedelskvoten. Hållfasthetstillväxten är

dock ytterst dålig såvida restgips inte tillsätts.

Mätning av pH-värde lämpar sig tydligen inte

vid detta bindemedel.

Holländskt test (Jong och Brouns 1975) för påvi-

sande av fulvosyror som anses särskilt skadliga i

stabiliseringssammanhang (jfr VTI MEDDELANDE 383)

har även undersökts. Färgreaktionen bedöms

därvid efter behandling av saltsyra vid tillsats

av tennklorid. Färgning av provet indikerar före-

komst av fulvosyror. Följande färgskala erhölls:

Färgutslag

Sand, Skedevi +

" " humusrik +++

Sand, Kungälv ++

Sand, Sollebrunn 0

Av aktuella sandprov ger den humusrika tydlig gul-

brunfärgning, det "normala" provmaterialet däremot

svagare. Av jämförelsematerialen ger sand från

Kungälv tydlig färgning, däremot inte sand från

Sollebrunn.
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1.4. SLUTSATSER

Den humusrika sanden är svår att stabilisera med

portlandcement och hållfasthetstillväxt sker inte

 

inom 7 dygn, i varje fall inte vid ekonomiskt rim-

liga bindemedelskvoter. Låg torr skrymdensitet har

erhållits. Förbättrat resultat, både i fråga om

skrymdensitet och hållfasthet, kan uppnås särskilt

vid tillsättning av finkorniga basiska restproduk-

ter som mesa och filterdamm (ifrån pappers-resp.

kalkbruk), dock krävs tämligen höga halter. Inver-

kan av olika aktiverande tillsatser som restgips,

K2504, Na2804, CaClz, kvoter i regel 1.0 %, har

undersökts. Stora förbättringar har inte erhållits.

Massivcement och modifierat portlandcement (inne-

 

 

hållande 70% mald hyttsand resp 30% flygaska) ger

båda lägre 7-dygnshållfasthet än portlandcement,

men till skillnad från detta hållfasthetstillväxt.

Restgipstillsats kan ge en förbättring i det första

fallet. Brukscement (innehållande bl a kalkstens-

 

mjöl) måste användas i högre kvot än portlandcement.

Dålig hållfasthetstillväxt har dock konstaterats

med bindemedlet.

Slaggbindemedel (kalkaktiverad, malen hyttsand)

 

ger ytterst långsam hållfasthetstillväxt, men accep-

tabla 90-dygnshållfastheter. Restgipstillsats ger

en markant förbättring. Även kalciumklorid förbätt-

rar särskilt långtidshållfastheten. Kaliumsulfat

ger däremot ringa effekt och nedsätter långtidshåll-

fastheten. Aktiverande tillsatser ger markant bätt-

re effekt med slaggbindemedel än med portlandcement.
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Deponerade restprodukter som flygaska, silica och

"bypass" har undersökts som bindemedelskomponenter.

Flygaska-cement ger tämligen låg 7-dygnshållfast-

het, men god hållfasthetstillväxt. Flygaskatillsat-

sen gör att cementkvoten kan reduceras. Flygaska-

kalk ger däremot mycket långsam hållfasthetstill-

växt och tillsats av restgips eller utbyte av

kalkhydrat mot "bypass" från cementfabrik ger ringa

effekt. Silica ger låg 7-dygnshållfasthet med kalk,

men god hållfasthetstillväxt. Utbyts kalken mot

"bypass" erhålls både bättre korttidshållfasthet

och hållfasthetstillväxt.

Basmaterialet och några jämförelsematerial har

 

undersökts enligt natronlutprov, pH-mätning,

väteperoxidbehandling och glödgning. Ingen av

metoderna är dock lämpad för bedömning av den

skadliga inverkan hos humus och därmed basmateria-

lets lämplighet för stabilisering. pH-mätningar

har också gjorts på hydratiserande blandningar av

basmaterial och bindemedel. Metoden lämpar sig

dock inte för bedömning av hållfasthetsutvecklingen

hos de aktuella materialkombinationerna.

CBR-provning visar att det aktuella basmaterialet

har låg stabilitet som dock avsevärt förbättras

när bindemedel tillsätts. En skenbar kohesion,

som är beroende av vattenkvoten, uppkommer i det

obundna materialet. CBR-värdet är lägst med

portlandcement., medan slaggbindemedel, mod. port-

landcement och särskilt flygaska-cement ger högre

värden. Ju högre stabilitet desto bättre ut-

läggningsegenskaper och motståndskraft mot trafik

innan bindning skett. En blandning med så hög

finkornhalt som flygaska-cement är dock känslig

för hög vattenkvot.
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2. VÄGFÖRSÖK. PROV MED TILLSÄTTNING AV

FLYGASKA VID CEMENTSTABILISERING AV VÄG

1175

2.1 INLEDNING

I samband med att Vägförvaltningen i E-län

förstärkte väg 1175 med bärlager, bestående av

cementstabiliserad sand, utfördes på VTI:s för-

slag en ca 100 m lång sträcka innehållande flyg-

aska-cementstabiliserat material. Orsaken var den

dåliga stabiliteten hos utlagt material. Det Visa-

de sig vara svårvältat och deformerades stundom

kraftigt av trafik. Foto 2a och b ger exempel på

skador i färdig stabilisering. Skadorna justerades

med väghyvel. Spårbildning kan även förekomma i

färdig väg (foto 3). OrSaken är i första hand

variationer i sandens gradering -något som dock

inte undersökts under produktion. Förhoppningen

var att flygaskan skulle utöva fillerverkan och

samtidigt tillåta nedsättning av cementkvoten.

2.2 BESKRIVNING AV PROVSTRÄCKAN OCH REFERENS-

STRÄCKOR *

2.2.1 Läge och omfattning

 

Provsträckan är belägen på väg 1175 några kilo-

meter väster om Skedevi kyrka, E-län. Den fick

göras när ordinarie cementstabilisering avslutats.

Omgivande natur utgörs av sjöar och vattensjuk

terräng, Vilket bör innebära att undergrunden

för den aktuella provsträckan är svag. En

jämförande sträcka med produktionsutförd cement-

stabilisering valdes i omedelbar närhet av prov-

sträckan så att möjligast likvärdiga markför-
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hållanden erhölls.

Dessutom har VTI:s bärighetsgrupp utfört tidigare

planerade materialkontroller vid utläggning av

cementstabiliserad sand inom två utvalda vägav-

snitt, ca 5 km öster (mot Vingåker) om provsträckan,

med olika bärighet hos undergrunden. Sträckorna

benämns referenssträcka l (bredvid provsträckan)

respektive referenssträckor 2a och b. En planskiss

öven provsträckan och referenssträcka 1 redovisas

i figur 2.

Kulveri Moi Skedevi ->

6/885 6/985 7/035
15 50 11:0100 1125 1§Om
1 I

I I

 

r

Flygaska - cement x 3 Flygaska - cement 1/
(ej provsiracka)

  

.( Provsiracka) -2 CememL (referenssir'cicka 1)'
xX1 xli xS

  

 

 

  

H

x = Provpunkier

i): Deiia avsniH lades av överbliven flygaska och
ingår ej i undersökningen

Figur 2 Skiss över provsträcka och referens-
sträcka 1.

2.2.2 Material

Basmaterialet

variationer i

ningen använt

på övre resp.

det lastats i

har beskrivits 1 kap 1. Beroende på

sammansättning har man vid framtag-

sig av två hjullastare som arbetat

nedre pall och blandat sanden innan

fickorna på stabiliseringsverket

(foto 4). Flygaskan som användes till försöket

kom från Västerås värmekraftverk där det depone-

ras på kommunens soptipp. Ca 30 ton fuktig flyg-
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aska transporterades med lastbil från Västerås'

till cementstabiliseringsverket nära Skedevi.

För att aktivera flygaskan användes samma modi-

fierande cement som till det övriga vägföretaget.

Materialet i provsträckan hade följande samman-

sättning:

86

10

sand

flygaska

o
\
°
d
P
o
\
°

modifierad portlandcement

o\
°

vatten.

Det cementstabiliserade materialet, vilket använ-

des till referenssträckorna, förutom till övrigt

vägföretag, var proportionerat enligt följande:

93 % sand

7 % modifierad portlandcement

6 % vatten.

2.3 BYGGNADSBESKRIVNING

 

2.3.1 Tidpunkt och väderlek

Tillverkning och utläggning av verkblandat flyg-

aska-cementstabiliserat material skedde 830606.

Väderleken var solig med en temperatur omkring

20-250C. Referenssträcka l utfördes samma dag,

referenssträcka 2 däremot redan 830524, under

likartad väderlek. Utförandet av cementstabilise-

ring har även beskrivits av Carlsson (1983).
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Foto 3. Spårbildning i väg 1175 med cementstabiliserat lager
(foto från oktober 1983)
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Foto 4. Blandning av sand från övreoch undre del av täkt före
stabilisering.
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2.3.2 Tillverkning i blandarverk

 

Sand, flygaska och cement blandades i VV:s mobila

cementstabiliseringsverk som ställs upp i sandtäk-

wten. Verket är detsamma som använts vid utföran-

det av provvägarna Hissjö 1980, Sollebrunn 1981

och Gärdhem 1982. Verket beskrivs i VTI Meddelan-

de 286, det har dock senare kompletterats med cement-

våg. Den fuktiga flygaskan inblandades genom att

en av verkets doseringsfickor, normalt avsedd för

stenmaterial, användes. Enär flygaskan och sandma-

terialet innehöll 30 resp-5 % Vatten erhöll det

färdigblandade materialet en högre vattenkvot

än planerats (jfr mom 2.4.1 och 2.4.2). Den fuktiga

flygaskan tenderar att klumpa ihop sig i fickan

varför vid produktionsutblandning åtgärder måSte

vidtagas, t ex vibrator sättes i fickan. Vid prov-

ningen lastades flygaskan så försiktigt i fickan

att det inte fastnade.

2.3.3 Utläggning

 

Färdigblandat material transporterades med hjälp

av lastbil från verket till vägen. Vid utlägg-

ning av materialet användes asfaltutläggare av

fabrikat Blow-Knox. Materialet utlades i två drag

på vägen. Nominell packad tjocklek var 12 om,

vilket innebär 14 cm opackat material. Lagertjock-

leken varierades för övrigt vägföretagberoende

på den gamla vägens bärighet, men var i allmän-

het ca 14 cm. Efter läggning vältades sträckan

med 11 tons vibrerande slätvalsvält (fabrikat

Vibromax) genom 8 överfarter. Slutligen förseg-

lades vägytan med 0.6 kg/m2 RAK-lösning.

Vägen var ej avstängd för trafik under pågående
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stabilisering. Spårbildning, orsakad av trafik,

uppstod periodvis i den produktionsutförda cement-

stabiliseringen och var ett stort problem (foto 2).

Orsaken är förmodligen i första hand variationer

i sandens sammansättning (kornfördelning) något

som också återspeglas av variationer i sandens

stora skrymdensitet (jfr mom 2.5). Provsträckan

innehållande flygaska erhöll trots den höga vat-

tenkvoten en betydligt stabilare yta än övrig

cementstabiliserad väg.

Försök gjordes att mäta stabiliteten hos nyutlagt

material med Proctornål försedd med den minsta

belastningsplattan (1/20 tum). Det visade sig dock

att sand, blandad med enbart cement var vid till-

fället alltför lös för penetrationsmätning

medan sand, tillsatt flygaska-cement, var alltför

stabil för instrumentet (maximalt utslag erhölls

innan föreskriven penetration uppnåtts). Slitlager

;bestående av YlG utlades 830706.

2.4 MATERIALPROVNINGAR I SAMBAND MED UTLÄGG-

NING

Följande materialprovningar utfördes i samband

med utläggningen av stabiliserat material:

- Vattenkvot

- Packningsgrad

- Tillverkning av provkroppar för bestäm-

ning av torr skrymdensitet, tryckhållfast-

het och frostbeständighet.

2.4.1 Vattenkvot

 

Vattenkvoten bestämdes hos nyutlagt material,

dels efter torkning i värmeskåp (bestämd på VTI),
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dels vid vägen genom mätning med Speedy-Moisture

Tester (karbidmetoden). Resultatet framgår av nedan-

stående tabell:

 

  

Tabell 26 Resultat av vattenkvotsbestämning på
stabiliserat material.

Prov- Sek- Läge Vatten Prov- Sek- Läge Vatten-
material tion kvot material tion kvot

km sida % km sida %

Flygaska- 6/890 V 8.1 Cement 6/995 H 5.8
cement 6/895 H 9.3 referens- 7/000 H 5.2
(prov- 6/900 H 8.5 sträcka l 7/015 H 5.4
sträcka) 6/910 V 8.3 7/025 H 5.8

6/915 H 9.4 7/025 H 5.3
6/935 V 9.1 7/035 H 6.0
6/935 H 9.5
6/955 H 8.3 Medelvärde: 5.6
6/960 V 9.l
6/965 V 8.3 Cement 9/llO V2 6.2
6/975 V 9.0 referens- 9/l40 Hl 6.5

sträcka 2 9/180 Vl 6.0
Medelvärde: 8.8 9/210 H2 6.5

9/330 Hl 6.8
9/360 Vl 6.2
9/450 V2 6.3
9/470 H2 6.l

Medelvärde: 6.3

 

Vattenkvoten i provsträckan har blivit högre än

den lämpliga (6%) som framtagits vid tidigare

laboratorieundersökningar, beroende på den allt-

för fuktiga flygaskan. Materialjämförelser med

referenssträckorna som har lägre,

kvot, försvåras därigenom.

2.4.2 Packningsgrad

 

lämplig vatten-

Sedan vältningen av det utlagda stabiliserade

materialet avslutats, utfördes packningskontroll

med hjälp av 3.5 liters vattenvolymeter. Material,
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uttaget i direkt anslutning till volymeterprovet,

instampades omedelbart enligt tung instampning.

Materialets vattenkvot bestämdes samtidigt. Pack-

ningsgraden i den undersökta punkten är den med

vattenvolymeter bestämda, torra skrymdensiteten

som procent av den vid instampningen erhållna torra

skrymdensiteten. Resultaten erhållna för prov-

sträckan och referenssträcka 2 framgår av nedan-

stående tabell:

Tabell 27 Provningsvärden från packningskontroll.

 

  

Prov- Sektion Läge Vatten Torr In- Pack-
material kvot skrym- stampn. nings-

dens. AASHOT- grad
180, torr

skrym-
densitet

m sida % kg/dm3 kg/dm3 %

Flygaska- 6/900 H 8.5 2.12 2.10 101
cement 6/935 H 9.5 2.12 2.07 103
provstr. 6/975 V 9.5 2.14 2.08 103

Cement 9/160 H 5.3 2.12 2.10 101
referens- 9/220 V 5.8 2.03 2.10 97
sträcka 2 9/280 H 6.5 2.09 2.13 98

9/320 H 6.0 2.03 2.10 97
9/380 V 6.1 2.03 2.10 97

 

Högre packningsgrad har erhållits för provsträckan

och flygaskahalten gör sannolikt materialet mer

lättpackat. Lagertjockleken hos vältat material

konstaterades vara ca ll cm för provsträckan.

Motsvarande tjocklek hos referenssträcka 1 var ca

13 cm, hos referenssträcka 2 däremot 12.5-16.0

cm (medelvärde 14 cm). Det flygaskahaltiga mate-

rialen har tydligen tagit bättre packning (jfr

tabell 27) varför lagertjockleken blivit mindre.
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2.4.3 Tryckhållfasthet

 

Prov togs direkt efter utläggning i provpunkter

enligt fig 2, och provkroppar tillverkades på plat-

sen enligt tung instampning för bestämning av

tryckhållfasthet efter olika tids lagring i fuktrum

vid en temperatur av +200C. Vidare tillverkades

provkroppar för frostbeständighetsprovning genom

frystöväxlingsförsök. I samband med provtagningen

gjordes även en vattenkvotsbestämning per provpunkt.

Resultaten av tryckhållfasthets-och vattenkvotsbe-

stämningarna framgår av tabell 28. Hållfastheten

är låg hos flygaska-cementstabiliserat material,

något som kan bero på den höga vattenhalten. Cement-

stabiliserat material ger bättre resultat. 7-dygns-

hållfastheten är ganska hög och hållfasthetstill-

växt har ägt rum enligt 28-dygnsprovningen.

2.4.4 Frostbeständighet

 

Provkroppar, som lagrats 28 dygn i fuktrum vid

+20°C, har vattenmättats i vakuum för att få

hög vattenmättnadsgrad, något som är förutsättn-

ingen för att sönderfrysning skall kunna ske.

Proven har sedan utsatts för 10 st frystöväxlings-

cykler i klimatskåp. En cykel omfattar en fryspe-

riod på 24 timmar (-23OC) och en upptiningsperiod

på 24 timmar vid +200C. Provkropparna har legat i

fuktig sand vid frystöförsöket. Resultatet redovi-

sas i tabell 29.
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Tabell 28 Tryckhållfasthet, vattenkvot och torr
skrymdensitet hos provkroppar
tillverkade enligt tung instampning.

Prov- Sektion Vatten- Tryckhållfasthet Torr
material kvot lagringstid skrym-

densitet
7 dygn 28 dygn

m % MPa MPa kg/dm3

Flygaska- 6/935 8.7 1.8 2.6 2.09
cement 6/975 9.0 1.6 2.0 2.08
(provsträcka)

Cement 7/000 6.0 4.4 6 1 2.09
(referens- 7/025 5.8 4.8 6 4 2.10
sträcka l)

Cement 9/160 6.1 5.2 6.2 2.10
(referens- 9/220 5.5 4.4 6.6 2.10
sträcka 2) 9/280 6.1 4.2 7.5 2.13

9/320 6.6 5.0 5.9 2.10
9/380 6.4 4.7 5.4 2.10
9/440 6.1 2.3 4.7 2.04

  

 

 

Tabell 29 Resultat av frystöväxlingsförsök
på stabiliserat material. Lagringstid
28 dygn.

Prov- Sektion Svällning Tryckhåll- Jämförande
material av prov- fasthet tryckhåll-

kroppar efter frys- fasthet ej
töförsök frystö-

försök
% MPa MPa

Flygaska 6/935 *) *) 2.6
cement 6/975 *) *) 2.0
(prov-
sträcka)

Cement 7/000 1.04 4.4 6.1
(referens- 7/025 1.01 3.8 6.4
sträcka l)

 

*) Horisontella sprickor i provkropparna efter
avslutad frystöväxling.
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Det framkommer att flygaska-cementstabiliseringen

till skillnad från cementstabiliseringen inte är

frostbeständig efter en månads lagring. Tryckhåll-

fastheten hos material som inte utsatts för frys-

töväxling, är även betydligt lägre efter mot-

svarande lagring.

2.5 UPPFÖLJNING GJORD AV VÄGVERKET.

Under arbetets gång utfördes omfattande material-

kontroll av vägverket (Carlsson 1983). Vattenkvoe

ten mättes med Speedy-Moisture mätare vid bland-

ningsverket. På utläggningsplatsen togs packnings-

prover med vattenvolymeter och hydrodensimeter

HDM5, beroende på ganska god samstämmighet, senare

endast med den sistnämnda metoden. Även vatten-

kvoten bestämdes med utrustningen. Provkroppar

tillverkades av blandat material enligt tung labo-

ratorieinstampning för provtryckning efter 7 och

28 dygn.

Resultaten framgår av figur 3a-d. Variationer

föreligger i torr skrymdensitet beroende på va-

riationer i sandens sammansättning. Där skrymden-

siteten var låg konstaterades även utläggnings-

problem varför materialblandning fick göras (jfr

mom 2.3.3). Tryckhållfasthetsvärdena följer inte

den torra skrymdensiteten, sannolikt beroende på

samtidig olika inverkan av humus.
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band med byggandet (Carlsson 1983).
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2.6 PROVNINGAR EFTER VÄGENS FÄRDIGSTÄL-

LANDE

En vecka efter utläggningen utfördes bärighets-

mätningar på prov- och referenssträckorna med

VTI:s 5 tons fallvikt. Efter fyra veckor (början

av juli -83) utfördes förnyade fallviktsmätningar

och dessutom provborrningar i de stabiliserade

materialen. Vid varje mätningstillfälle gjordes

också sprick-och skadekartering.

2.6.1 Bärighetsmätning med fallvikt

 

Avsikten med bärighetsmätningar är att bestämma

lagermodulerna hos de stabiliserade lagren samt

att studera hur de förändras med tiden under

inverkan av klimat och trafik.'Dessutom bestäms

modulvärdet hos underliggande lager. Vid varje

provbelastning utförs samtidigt deformations-

mätning såväl i belastningsytans mitt som i en

punkt på avståndet 450 mm härifrån. Denna metod

gör det med kännedom om lagertjockleken möjligt

att beräkna E-modulerna för två lager, dels det

stabiliserade lagrets El-modul (lagermodul), dels

Ez-modulen hos den obundna överbyggnaden+undergrun-

den. Den tunna YIG-beläggningen påverkar inte

lagermodulen. Provpunkterna var utplacerade i två

mätlinjer för provsträckan (20 st provpunkter),

en mätlinje för referenssträcka 1 (10 st prov-

punkter) och två mätlinjer för referenssträcka

2 (60 st provpunkter). Referenssträcka 2 redovisas

dessutom i två delar (a och b) beroende på två

delsträckor med utvald olika bärighet i undergrun-

den. Erhållna resultat redovisas i nedanstående

tabell:
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Tabell 30 Bestämning av E-moduler genom tvåpunkts-
mätning med fallvikt.

 

 

 

  

     

Prov- Referens- Referenssträcka 2

sträcka sträcka 1
"god" "dålig"

% % barlghetsåbarighet

Material

Sand 86 93 93

Bindemedel
Cement mod. 4 7 7

Flygaska 10 - . -
Vattenkvot 8.5 6 6

Antal dygn efter
utläggning 8 8

Modulvärde El 6028 11632 - -

" E2 98 67

Antal dygn efter

utläggning 28 28 28 28

Modulvärde El 9140 12984 9211 8167

" E2 94 67 125 85

Antal dygn efter
utläggning 3 mån 3 mån 3 mån 3 mån

Modulvärde El 11891 18315 10432 9013

" E2 93 66 135 89

 

Det framkommer att lagermodulen är lägre för

provsträckan än för referenssträcka 1. Det har

också tidigare konstaterats att flygaskainblandning

tenderar att nedsätta lagermodulen, förmodligen

på grund av askans fjädrande verkan. Bärighets-

tillväxten från 8 till 28 dygn är dock större

för provsträckan än för referenssträcka 1,

men sedan omvänt från 28 till 90 dygn. Referens-

sträcka 2 lagd ca två veckor tidigare, visar

lägre värden än referenssträcka 1 och inte

samma bärighetstillväxt.
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2.6.2 Provborrning och tryckhållfasthets-

 

bestämning

 

Avsikten med provborrningen är att genom bestäm-

ning av tryckhållfastheten hos erhållna borrkär-

nor undersöka det stabiliserade materialets till-

stånd i vägen. Fyra veckor efter utläggning

utfördes en provborrning med hjälp av VTI:s betong-

borr, försedd med 100 mm:s diamantborrkärna.

Sammanlagt gjordes 23 st borrningsförsök i när-

heten av tidigare provpunkter, använda vid pack-

ningskontroll, tillverkning av provkroppar etc.

Tryckhållfastheterna framgår av tabell 31. De tende-

rar att vara något högre för borrkärnorna från

referenssträcka l än från provsträckan. Borrkär-

nor från referenssträcka 2 har ännu högre vär-

den, men materialet har varit i vägen nästan 2

veckor längre tid. Det är anmärkningsvärt att

tryckhållfastheten är betydligt högre hos borr-

kärnor av flygaska-cementstabiliserat material

från vägen än hos provkroppar som tillverkats i

samband med utläggning och som förvarats i fukt-

rum. Puzzolanreaktionen mellan flygaskan och kalken,

frigjord vid cementets hydratisering, är starkt

temperaturberoende och sannolikt har den varma

sommaren 1983 gett ökad bindning. Utlagt material

hade dessutom hög vattenkvot och en avdunstning

av överskottvatten kan ha skett vilket även gynnar

hållfasthetstillväxten. Skillnaden mellan hållfast-

heter, för instampade provkroppar resp borrkärnor,

är däremot tämligen ringa för cementstabilisera-

de referenssträckor.
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Tabell 31 Resultat av provborrning utförd 830707.

Stabilise- Anm.
ringstjocklek

Prov- Sektion Borr- Borrk. Tryck-
material Läge kärna vid håll-

vid prov- fast-
borr- tryck- het
ning ning

km cm cm MPa

Flygaska 6/935 H 9.5 8.5 4.5 Hel borrkärna
cement 6/935 H 10.0 9.5 5.0 "
(prov- 6/965 H 10.0 9.0 3.3 "
sträcka) 6/965 H 11.0 10.5 4.5 "
utförd 6/975 V 10.0 9.0 4.4 "
830606 6/965 V 10.0 9.0 4.3 "

Cement 7/000 H 12.0 10.5 5.7 "
(referens 7/000 H 11.5 10.5 4.2 "
sträcka l) 7/025 H 11.0 10.5 4.9 "
utförd 7/025 H 12.0 11.0 4.8 "
830606

Cement 9/160 H 12.0 10.5 6.1 "
(referens 9/160 V 12.0 10.5 6.1 "
sträcka 2) 9/160 V 11.0 10.0 6.2 "
utförd 9/220 V 11.5 10.5 6.0 "
8305 9/220 V 12.0 11.5 5.8 "

9/280 H 11.0 10.5 5.4 "
9/280 H 11.5 10.5 5.5 "
9/320 H 10.5 10.0 6.3 "
9/320 H 11.0 10.0 5.0 "
9/380 V 10.5 10.0 4.9 "
9/380 V 11.0 11.0 6.8 "
9/440 H 9.5 8.0 3.6 "
9/440 H 9.5 - - två delar

2.6.3 Sprick- och skadekartering

 

Vid inspektion, utförd 830621 i samband med fall-

viktsmätningen, observerades ett antal tvärgåen-

de sprickor i provsträckan. Alltför hög vatten-

kvot kan vara en orsak till uppsprickningen. Enär

vägen belades med ytbehandling (830706) iakttogs

ej några sprickor vid provborrningen utförd föl-
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jande dag (830707). I övrigt har ej sprickor el-

ler andra skador konstaterats de första månaderna

efter vägens färdigställande.

2.7 Preliminära slutsatser

 

Vägen måste följas upp i några års tid innan man

kan dra mer definitiva slutsatser hur stabilise-

ringarna lyckats. Bland annat tar det tid för ev.

sprickor att utvecklas.

Sanden har haft varierande gradering och ibland

dålig stabilitet, vilket vållat utläggnings- och

trafikeringsproblem. Kontroll av sanden under pro-

duktion, t ex genom snabbsiktning på ett fåtal

maskvidder, eller också bestämning av torr skrymr

densitet (lös eller packad) hade varit värdefull

för bedömning av nödvändiga åtgärder i samband

med stabiliseringen.

Den bindningshämmande effekten hos humusförore-

ningen i sanden har tydligen motverkats genom

användning av cement med flygaskainblandning.

Används dessutom flygaska som filler kan cement-

kvoten nedsättas beroende på puzzolareaktionen.

Inblandningen av flygaska hade mycket god stabili-

tetshöjande effekt men även andra finmaterial

är tänkbara i sammanhanget. Vid användning av

ej puzzolaniska material kan dock inte cementkvo-

ten nedsättas lika mycket.

Flygaska-cementstabiliseringen hade lägre korttids-

hållfasthet än cementstabiliseringen, efter ca en

månad var värdena ganska likvärdiga och det

första materialet kommer sannolikt med tiden att
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få bättre hållfasthet. Lagermodulen enligt fall-

viktsmätning tenderar dock att vara lägre hos

flygaska-cementstabiliseringen, i varje fall i

början, vilket torde bero på de porösa flygaska-

kornens fjädring vid stötbelastning.

Det goda resultatet med flygaska-cementstabiliserat

material får sannolikt delvis tillskrivas den varma

sommaren 1983. Den genomsnittliga tryckhållfasthe-

ten hos borrkärnor, tagna från vägen, är efter

motsvarande tid högre än hos provkroppar, som

tillverkats i samband med bygget av provsträckan,

och som lagrats i laboratorium vid rumstemperatur.

VTI MEDDELANDE 3 7 7



54

3. REFERENSER

Carlsson, A. Cementstabiliserad grusväg i Öster-

götland. Cementa nr. 4, 1983.

Höbeda, P. Inverkan av organiskt material vid sta-

bilisering med hydrauliska bindemedel. VTI Med-

delande 383, 1983.

de Jong, J.GH., Brouns, S.J.P. Un test rapide pour

deceder la presence d'impuretes organiques, dans

le sable á beton et les terrains sableux. Revue

des Materieux et Construction No. 697, nov-dec-

1975.

Sherwood, P.T. The effect of soil organic matter

on the setting of soil-cement mixtures. Road Research

Laboratory, Technical Paper 61, 1962.

Tuutti, K. SAd M Skövde. ett nytt ekonomiskt cement-

alternativ, Cementa nr 2, 1983.

VTI MEDDELANDE 377




