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FÖRORD

En sammanfattning har saknats av alla de försök,

främst provvägar, som gjorts i Sverige sedan 50-

talet att stabilisera vägöverbyggnader med cement.

På senare år har även försök gjorts av VTI att

använda sig av restprodukter i bindemedel, varvid

likartade problem uppstår som vid cementstabilise-

ring. En kompletterande litteraturstudie har gjorts

av alternativa bindemedel vid stabilisering (VTI

Meddelande 425).

Avsikten har också varit att skaffa fram underlag

för det utvecklingsarbete som pågår inom NVF utskott

32, Cement och specialprodukter.

För litteraturstudien har dels använts egna FoU-

medel, dels medel från Vägverkets projekt "restpro-

dukter i väg".

Peet Höbeda
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Stabilisering av vägars bärlager med cement. En
inventering av erfarenheter i Sverige.

Av Peet Höbeda
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING 1

SAMMANFATTNING

Cementstabiliseringstekniken infördes till Sverige

på l950-talet i samband med det intensifierade byg-

gandet av vägar och flygfält. Både mark- och verk-

blandning användes vid stabilisering av bärlager.

Ett flertal provvägar - med bärlager

cementstabiliserad grus eller sand - byggdes, varvid

främst olika åtgärder att minska på frekvensen

tvärsprickor -som snart identifierades som

huvudproblemet - studerades. Uppföljningarna

omfattar tyvärr endast korta tidsperioder, maximalt

ca 5 år, men sprickorna brukar också framträda

under de första åren. Några effektiva motmedel har

*inte framkommit, men med ett undantag har

tvärsprickorna inte upplevts som besvärande för

trafikanter eller försämrat bärigheten.

Bärighetsskador har varit sällsynta vid korrekt

byggda vägar och särskilt gäller sådana med verk-

blandade bärlager.

Försök gjordes även med cementbunden makadam och

goda resultat erhölls sedan de inledande arbetstek-

niska svårigheterna övervunnits. Sprickfrekvensen

är i regel låg på vägar med den typen av bärlager.

På 1970-talet koncentrerades intresset på förstärk-

ning av grusvägar genom stabilisering enligt mark-

blandningsmetoden och ett flertal provvägar byggdes.

Produktionsutförda stabiliseringar utfördes i ganska

stor omfattning, men blev ofta av dålig kvalitet
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beroende på blandningssvárigheter och tjälfarliga

undergrunder. Krackeleringsskador uppkom, däremot

var frekvensen tvärsprickor av tämligen ringa om-

fattning. Bättre resultat erhölls när förstärk-

ningen gjordes genom verkblandning av bärlager.

En sammafattning ges även av erfarenheter i övriga

Norden där erfarenheterna ofta är bättre än i

Sverige och stabiliseringstekniken verkar mer använ-

da. Man har dock oftare använt sig av verkblandning

och även undvikit tjälfarliga undergrunder. Cement-

stabiliseringstekniken lämpar sig för förbättring

av marginella stenmaterial.

Rekommendationer ges bl a till fortsatta undersök-

ningar att förbättra stabiliseringstekniken.
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Stabilization of road bases with cement. An inventory
of experiences in Sweden

By Peet Höbeda
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
8-581 01 LINKÖPING
Sweden

SUMMARY

Stabilization of road bases with portland cement was

introduced in Sweden in the fifties in connection

with the intensified building of roads and airports.

Both the mixed-in-place and plant-mix techniques

were used in the treatment of glacial gravel and

sand.

Several test roads were built and different experimen-

tal techniques were studied to prevent the transverse

cracking of asphaltic surface layers. The follow-up

studies of the test sections have unfortunately been

too short. The performance of the test sections,

over a longer period of time, has not been summarized.

because of that a survey of the published literature

has been made.

Effective remedies against the reflective cracking

have not been found, but the transverse cracks have

seldom - with one exception - caused problems from

the road users point of view. The bearing capacity

has not been reduced for correctly designed roads

and this is especially true for plant mixed road

bases.

Tests have also been made with cement grout filled

macadam bases and after the initial construction

problems were overcome the results proved satisfactory.

The frequency of reflective cracks seem to be smaller

when using type of base compared with stabilized
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gravel or sand bases. However, several problems in-

cluding the number of skilled laborers hindered the

progress of this technique.

In the 70+ies the cement stabilization technique was

introduced for strengthening of secondary, unsurfaced

gravel roads, mostly by the mix-in-place technique.

Several test roads were built. However, the success

was limited because of the boulder content in the

gravel roads - which makes mixing in place a difficult

process. Another problem is the frequent presence of

frost-susceptible subgrades. Failures of the "alliga-

tor" type cracking occured but the frequency of trans-

verse, reflective cracks was low. Better results

were obtained when road strengthening was made by

the plant-mix technique and the subgrades were of

better quality.

A short review is also given of the results obtained

in other Scandinavian countries. They have often

.been more successful than in Sweden and the cement

stabilization technique seems to have be used on

more regular basis. However, it is the plant mix

technique which is most common and frost-susceptible

subgrades are also avoided. In Norway marginal aggre-'

gates have been treated successfully using cement.

Recommendations are given for further investigations

in laboratory and fieldwork to improve the cement

stabilization technique. In another report (VTI Bul-

letin 425) possibilities of using other types of

hydraulic binders - containing different waste mate-

rials and byproducts - are discussed.
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1 INLEDNING

Cementstabiliseringstekniken har inte lyckats slå

igenom i Sverige trots att många försök har gjorts

och såväl provvägar som produktionsutförda stabi-

liseringar byggts. Markblandnings- och verkblandnings-

metoderna har studerats vid stabilisering av grus

och sand (CG resp CS), men även cementbruksbindning

av makadam (CM) utförts. En bidragande orsak har

varit att vid nybyggnad av vägar enligt Vägverkets

anvisningar ett ganska tjockt BG-lager föreskrivs

på cementstabiliseringen för att undvika reflektions-

sprickor i slitlagret. Härigenom blir anläggnings-

kostnaden relativt hög.

Persson (1979) har bedömt negativa och positiva

sidor vid cementstabilisering. De negativa sidorna

är främst:

- sprickbildningen

.- tekniken kan ej användas vintertid

- reparationstekniken är ej utvecklad

- metoden är ej etablerad i väghållningsorganisa-

tionen.

De positiva sidorna är:

- en mycket bärighetshöjande teknik

- en grusbesparande teknik.

En strukturering har dessutom gjorts av faktorer som

påverkar valet av stabiliseringsmetod i det enskilda

fallet (tabell 1).

En sammanställning av erfarenheterna i Sverige

över en längre tid saknas, även om inventeringar

som omfattat kortare tidsperioder, utförts (Örbom
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1962, 1974 och 1981). Föreliggande redovisning, som

får ses som försök till en komplettering, grundar

sig huvudsakligen på en genomgång av SVI:s och VTI:s

publikationer. Dessutom redogörs för jämförelsens

skull i korthet för erfarenheter i övriga nordiska

länder.

2 ERFARENHETER AV NYBYGGDA VÄGAR

Cementstabiliseringstekniken tycks i större skala

ha införts i Sverige på 1950-talet i samband med

byggandet av militärflygfält. Engström och Örbom

(1955) beskriver tekniken och Örbom (1956) redovisar

de första två försöken, gjorda år 1954, att cement-

stabilisera sandig mo resp mellansand genom mark-

inblandningsmetoden vid två flygfältsobjekt. I ett

fall retarderades cementets bindning beroende på

humusinnehåll, men denna effekt kunde elimineras

genom inblanding av kalciumklorid, vars halt variera-

.des efter humusutslaget enligt natronlutmetoden.

Cementhalten varierade enligt provtagning mellan 4.3

och 9.3 vikt-%. Resultaten av förundersökningar

och senare materialkontroll framgår av figur 1. Ut-

borrade cylindrar har i regel haft god tryckhållfast-

het. Statiska provbelastningar har visat på god

bärighet, men denna ökade inte med tryckhållfast-

heten hos materialet. Några skador har inte uppstått

efter den första vintern, inte ens i en yta som

varit obelagd. Trafiken har dock varit mycket låg.

Enligt uppgift från fortifikationsförvaltningen

(Löving 1984, pers. medd.) har dock reflektions-

sprickor uppstått i stor omfattning och underhålls-

kostnaderna varit oacceptabelt höga. På flygfält

kan man till skillnad från vågar, inte acceptera

någon spricka alls.
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I vägsammanhang utfördes f o m 1955 provsträckor

i samband med nybyggnad av vägar med varierande

resultat. Mestadels verkar verkblandning ha använts.

Proven gjordes ibland på vägar med ganska stor tra-

fik. Hösten 1956 utfördes sålunda två vägsträckor

med markblandat, cementstabiliserat bärlager dels

vid Degeberga mellan Kristianstad och Ystad, dels på

Södertäljevägen (Jansson 1956). I det första

fallet stabiliserades enkornig sand och bärlagret

utfördes såväl 15 som 20 cm tjockt.

Försöket på Södertäljevägen beskrivs mer detal-

jerat av Lilja (1959). Provsträckorna låg på gamla

riksväg 1 vid Fittja. Både 10 och 15 cm tjocka sta-

biliseringar studerades. Basmaterialet utgjordes av

sandigt grus. Bindlager, bestående av 80-150 kg grus-

asfaltbetong, och ett slitlager i form av 50 kg MAB,

påfördes. En delsträcka fick svåra skador redan

efter 14 dagar under trafik och efter 13 månader

borttogs det stabiliserade lagret. En annan del-

.sträcka var dock alltjämt oskadad. Orsaken till

skadorna anses vara ojämn inblandning av cement.

Endast ett fåtal borrkärnor kunde erhållas vid prov-

borrning. De uppmätta skrymdensiteterna hos stabili-

seringen var låga, något som beror på dålig gradering

hos basmaterialet, men också kan tyda på dålig pack-

ning.

Jansson (1957) redovisar ett provvägsförsök med

verkblandad cementstabilisering på Nynäsvägen.

Basmaterialet utgjordes av sand och cementhalten var

vanligen 150 kg/m3, lagertjockleken ca 17 cm. Slit-

lagret utgjordes av 150 kg "grusasfalt". Tryckhåll-

fastheten hos borrkärnor, uttagna följande vår,

var 6-12 MPa (obs. hållfasthetsreducerande gummimel-

lanlägg som för närvarande föreskrivs av vägverket

har inte använts vid provtryckning vid tidigare
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undersökningar). Några fina tvärsprickor observera-

des i slitlagret, men jämnheten var god. Vid statisk

plattbelastning erhölls dock inte stor skillnad

från överbyggnad med ostabiliserat bärlager (beroen-

de på stark deformation av asfaltslitlagret?).

Örbom (1962) ger en översikt av några efterföljan-

de provvägar som studerats av VTI (tabell 2). Verk-

blandad CS och CG har utförts, men också CM. (Prov-

vägar Gualöv och Brista har också redovisats i

byggnadsrapporter, se nedan).

Förutom pfovsträckorna i tabell 1 har omfattande

stabiliseringsförsök utförts av va i N-län åren

1960 till 1961 i samband med motorvägsbygge vid

Laholm (flera delförsök) och på Nissastigen vid

Torby. Dåvarande väginstitutet har medverkat som

observatör och med viss materialkontroll. Dokumenta-

tionen om provvägarna är dock bristfällig.

.Vid Laholm studerades hösten 1960 bl a ett 15 cm

tjockt lager av markinblandad asfaltlösnings- resp

cementstabiliserad sand under ett lager av 10 cm

bitumenstabiliserad sand (Örbom 1961). Någon för-

bättrad bärighet erhölls inte genom cementstabili-

seringen. Det deformerbara övre bituminösa bärlag-

ret kan dock ha utövat ett dominerande inflytande

vid den statiska plattbelastningen. Högst bärighet

erhölls f ö med en överbyggnad, bestående av 10 cm

BG + 15 cm krossgrus, sämst med olika makadamkon-

struktioner. Försök gjordes sedan med massabunden

makadam (Michel 1961 a). Arbetsmetoden anses viktig

och såväl arbetsledare som övrig personal måste ha

god vana med materialtypen; bl a måste bruket ha

sådana egenskaper att man får god inträngningsför-

måga i makadamlagret.
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I juni 1961 gjordes försök med bärlager, bestående

av markinblandad cementstabiliserad sand och kalk-

cementstabiliserad finmo som förstärkningslager

(Michel 1961 b). Problem förelåg vid utförandet

och materialkontroller, varför kvaliteten hos

vägöverbyggnaden bedöms ha blivit låg.

På "Nissastigen" utfördes i april 1961 markinblanda-

de cementstabiliserade bärlager och kalk-cementsta-

biliserade förstärkningslager (Örbom och Michel

1961). Till det första användes sand och till det

andra finmo från sidotag. Bärlagret var 15 cm och

det stabiliserade förstärkningslagret 32 cm tjockt.

Tryckhâllfastheter på 3.5-5 resp 0.5-2 MPa efter-

strävades vid proportioneringen, men i praktiken

uppnådda resultat är ej kända. Det sägs dock att

cementhalten varierade mycket.

Plattbelastningsförsök gjordes på provvägarna i

.början av december 1961. De cementbundna konstruk-

tionerna hade höga värden. Tyvärr saknas långtids-

observationer av bärighet och Vägskador i form av

sprickor m.m.

Andra provvägar är väl beskrivna, i varje fall

vad som gäller byggandet. Gualövprovvägen 1961,

byggd på gamla rv 4 (uppmätt trafikvolym ca 5000

fordon/dygn) beskrivs av Örbom (1965). De bärlager

som studerats har utgjorts av CM, CS och CG. Bitumen-

stabiliseringar (BG) byggdes som jämförelse och

även ensträcka med BG utförd på skiffergrus. CM

utfördes i både 15 och 10 cm lagertjocklekar, CS

och CG endast i 10 cm lagertjocklek. De två senare

täcktes med 10 cm BG + 40 kg Ab. CM-lagret påför-

des enbart 40 kg Ab.

Tryckhållfastheten hos borrkärnor, tagna efter 5

VTI MEDDELANDE 4 23



månader, var 11-18 MPa hos CS- och 18-29 MPa hos CG-

materialet. De cementbundna sträckorna hade bäst

bärighet, medan ytjämnheten bevarades bättre för

sträckor med bitumenbundet bärlager. Efter ett år

hade sprickor, främst tvärgående men även längs-

gående sådana, slagit upp i slitlagret hos de cement-

bundna provsträckorna. Sträckan med CM under en

tunn beläggning visade även vissa krackeleringar,

tydligen beroende på kvalitetsvariationer i bärlag-

ret.

Vid provvägen Hålland 1961, på väg E 75, studerades

dels bärlager bestående av skiffergrus, stabilise-

rat med standardcement, s.k. puzzolanbindemedel

(slaggbindemedel) eller osläckt kalk, dels cement-

och puzzolanbruksbunden kalkstensmakadam (Örbom

1962). Gruset stabiliserades i samtliga fall med 5

vikt-% bindemedel. Provsträckor med cement verkblan-

dades, medan de övriga bindemedlen markblandades.

Vissa svårigheter förekom med bruksbunden makadam,

.beroende på dålig nedträngningsförmåga hos bruket.

Beläggningen utgjordes i samtliga fall av 60 kg AB.

Plattbelastningsförsök visade den största bärig-

hetshöjande effekten hos cementstabiliserat grus,

något högre hos puzzolanstabiliserat grus och lägst

hos cementbruksbunden makadam. Inblandningen av kalk-

hydrat gav däremot mycket ringa effekt.

Före beläggningens påförande observerades ett

fåtal tvärgående sprickor i de stabiliserade lagren.

Ingen av sprickorna hade trängt genom beläggningen

vid besiktningen följande år. Provvägen ligger

dock på extremt tjällyftande undergrund och i skär-

ningsläge, något som resulterade i mycket kraftiga

tjällyftningar under den första vintern och lokala

urgrävningar gjordes med anledning härav.
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Provborrningar gjordes av VTI nästan 20 år efter

provvägens byggande (Höbeda 1980). Det visade sig

möjligt att få upp hela borrkärnor från puzzolan-

bundet grus vid de flesta borrningsförsöken; där-

emot var det betydligt svårare med cementbundet grus,

trots att det senare var verkblandat. Tryckhållfast-

heten bestämdes till ca 17 MPa (obs. inga gummiplat-

tor vid provtryckning) hos slaggstabiliserat grus.

Cementbruksbindningen verkar ha fungerat, även om

nedträngningen av bruket var allt för ringa för

att provningsbara provkrOppar skulle erhållas.

Bristaprovvägen 1963 (Örbom 1965) har byggts på

gamla E4, varvid CS, CG och CM studerats vid sidan

av andra typer av bärlager. Beläggningen utgjordes

av 60 kg AB. Vissa utläggningsproblem konstaterades,

antingen beroende på alltför grovt grus (0-60 mm) i

CG, alltför hög vattenkvot i CS eller inte helt

väl avstämda komponenter (makadam och cementbruk)

i CM. Cementkvoten var 6 vikt-% i både CG och CS.

áorrkärnor, tagna efter 4 månader, hade tryckhåll-

fastheterna 15-17 MPa resp 5.5 MPa.

Bärigheten, mätt genom statisk plattbelastning,

var högre hos cementbundna bärlager än hos övriga

typer av bärlager, även om spridningen av mätvär-

den var stor. Tvärsprickor uppkom i CS och CG-lagren

efter kort tid beroende på uttorkning. Inga sprickor

eller skador fanns däremot i slitlagret över CM-

bärlagret efter ett år. Resultat från längre tids

uppföljning har ej redovisats.

Örbom (1963) sammanfattar resultaten från de första

provvägarna. Reflektionssprickor har uppkommit i

slitlagren, men sprickvidderna är ringa och följd-

skador sällsynta. Tjocka bituminösa lager på 12 cm

har ej förhindrat reflektionssprickor (provvägen
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Gualöv). Vägkonstruktioner med CMwlager tenderar

att ha färre sprickor än sådana med CS- och CG-

lager. Förmodligen utgör den bättre förankringen

till underlaget en viktig faktor i sammanhanget.

Resultatet av bärighetsmätningar (plattbelastnings-

försök) redovisas av Örbom (1965). Bärigheten

hos konstruktioner med cementbundna bärlager tende-

rar att öka vid hög trafikbelastning men minska

vid låg. Andra typer av bärlager än de cementbund-

na har lägre bärighetsvärden. Ytjämnheten i

längsled har dock försämrats mer vid vägar med

cementbundna än med bituminösa bärlager. Frekven-

sen tvärgående sprickor har undersökts och i några

fall anses sprickfrekvensen acceptabel. Det påpekas,

att en tvärgående spricka.per 100 m bör kunna accep-

teras. Tendens till låg sprickfrekvens konstaterades

vid användning av CM-lager.

.Erfarenheterna av åtgärder att nedsätta frekvensen

Ireflektionssprickor diskuteras, nämligen spårtagning

med fogkniv, söndervältning av delvis bundet lager

efter ett dygn och utförandet av ett ca 6 cm tjockt

mellanlager av obundet material under beläggningen.

Åtgärderna sägs ha haft en viss effekt. Det anses

även förmånligt att utföra slitlagret i två omgångar

med 3-4 års mellanrum.

Senare sägs det dock att ingen av de provade metoder-

na för sprickbekämpning varit helt lyckad (Örbom

1974). Orsakerna till den försämrade ytjämnheten

i längsled hos provvägar med cementbundna bärlager

diskuteras och det förmodas, att tvärsprickorna

utgör diskontinuiteter som kan resultera i "kantres-

ningar" beroende på ojämn fuktfördelning i belägg-

ning och dess underlag. Denna typ av ojämnheter har

dock vållat allvarliga olägenheter endast i ett
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fall som beskrivs nedan.

Det första Vägarbete, där bärlager av cementtill-

verkat grus kommit till användning i större skala,

är den 7 km långa Vårgårdaförbifarten på väg E4

(Lindh 1969). På förstärkningslagret utfördes år

1968 ett 17.5 cm tjockt CG-bärlager, därefter 5-7.5 cm

BG + 40 kg ABB. Slutgiltigt slitlager utgjordes av

80 kg HAB.16. Olika metoder att begränsa sprickfrek-

vensen studerades, såväl efterbehandling av delvis

bundet lager med vibrerande vält som mellanlager i

form av en tunn avsandning eller också ett 5 cm tjockt

lager av bärlagergrus. Av mellanlagren hade endast

det thckare gruslagret en god effekt under den

första vintern. Bärigheten, mätt genom plattbelast-

ning på slitlagerytan, anses vara tillfredsställan-

de. Grusmellanlagret sänkte dock bärighetsvärdet.

(Plattbelastningsförsök hade också tidigare gjorts

direkt på CGzn.)

Ällvarlig följdverkan av tvärSprickor har dock

senare konstaterats (Örbom 1974 a och b). Sprickor-

na blev förhållandevis vida och gav upphov till

vatteninfiltration i överbyggnad och undergrund.

Tjällyftningar på några cm uppkom vid spricköppningar-

na. Efter det att ett nytt slitlager påförts har de

flesta sprickorna återkommit, däremot inte lyftningar-

na. Av sprickfrekvensmätningar framgick att minst

sprickor uppkommit vid konstruktionen där ett 5 cm

tjockt mellanlager av bärlagergrus använts. Sprick-

frekvensen är däremot ganska likvärdig vid konstruk-

tioner med och utan det tunna sandskiktet. Efter-

vibrering av redan bundet bärlager har också reduce-

rat sprickfrekvensen något.

Ekstedt (1971) har tagit upp provgravar vid några av

sprickorna i början av april 1970. Både salt-och
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vattenhalterna var förhöjda inom CG-lagret på båda

sidor av sprickan och till ca 0.5 m avstånd från

denna. CG-materialets hållfasthet verkade även vara

nedsatt runt sprickan vid provgrävningen. Vattenkvo-

ten var däremot inte förhöjd, varken i förstärk-

ningslagret eller undergrunden. Mellanlagret mellan

slit-och bärlager, bestående av ett ca 0.5 cm tjockt

sandlager, kunde inte provtagas.

Orsakerna till uppfrysningarna kunde inte förklarats

genom undersökningen. Eftersom sådana kunde förekom-

ma både i bank-och skärningslägen, ansågs föränd-

ringar av undergrundsjordarter eller dess vattenfö-

ring inte ha medverkat till skadorna. (Anm. En egen

hypotes är att den tunna "avsandningen" under slit-

lagret medverkat på ett ofördelaktigt sätt. Sandlag-

ret förhindrar vidhäftningen mellan lagren, salt-

lösning kan succesivt ha pressats in under slitlag-

ret och frusit med kantresningar som resultat. Sand-

lagret kan dock inte utgöra den enda orsaken efter-

?som Sprickfrekvensen är nästan lika hög för refe-

renssträckan utan sandskikt (Örbom l974b).

Nämnas kan också att senare sprickorna armerats med

fiberduk före påförandet av nytt slitlager.

De gynnsamma erfarenheterna av cementbruksbunden

makadam gav upphov till provvägen Västerås 1964

(Lindh 1969). Särskilt studerades inträngningen av

cementbruk i makadamen, någotsom tidigare vållat

vissa svårigheter. Ett fåtal plattbelastningsförsök,

gjorda på provsträckorna under en tid av tre år,

tyder på att en viss bärighetsnedsättning skett.

Sprickfrekvensen sägs vara ringa och underhållsåt-

gärder har inte varit behövliga.

Provvägen Västerås 1970 utfördes på väg 67 (mot
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Sala) med ganska stor trafik (Lindh 1974, Örbom och

Ydrevik 1977). Olika åtgärder att minska frekvensen

tvärsprickor studerades; exempelvis utfördes ett

10 cm tjockt mellanlager av bärlagergrus och cement-

halten varierades. Förutom standard portlandcement

har också expansivcement och snabbcement använts.

Bärlagrets förankring i underlaget genom nedpress-

ning av tappar, bestående av cementbundet material,

har undersökts. Tapparna har åstadkommits enligt en

specialmetod som utvecklats och beskrivits av Ohlsson

(1974). Avsikten med tapparna är att, i ett bärlager

av god hållfasthet, framkalla sprickor med täta,

kontrollerade avstånd, så att sprickVidderna blir

ringa och lastöverföringen därmed god. I en prov-

sträcka har också 1% vägolja inblandats i cement-

stabiliseringen. Beläggningen utgjordes av 80 kg

HAB 16 T på avjämningsmassa 50 kg AB 8T.

Bärighetsmätningar (statisk plattbelastning) visar,

att medelmodulerna mestadels sjunkit under den första

.tjällossningen, men sedan har värdena varit relativt

konstanta (fig. 2) under de 5 år som uppföljningen

pågått. Särskilt god»bärighetsutveckling konstate-

rades med expansivcement (sträcka 8 i fig. 2). Sprick-

frekvensen är dock inte lägre inom denna provsträcka

och specialcementet har således inte medverkat krymp-

ningen av lagret. Ett visst samband erhölls även

mellan spårdjupsökningen och sträckornas medelmodul

(fig. 3).

Förankringen av bärlagret till underlaget genom

cementbundna tappar förefaller ha haft en positiv

inverkan på frekvensen reflexionssprickor, likaså

förekomsten av ett mellanlager mellan stabilisering

och slitlager. Såväl användningen av snabbcement

som förhöjningen av cementkvoten visade sig -

oväntat nog - ha en viss gynnsam inverkan på sprick-
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frekvensen. Inblandningen av vägolja gav däremot

ringa effekt vid laboratorieförsöken och dessutom

nedsattes bärigheten genom åtgärden. En nedsättning

av hållfastheten hos cementstabiliserat grus, till-

satt oljegrus, har även konstaterats vid laboratorie-

försök (Hjalmarsson 1979).

Provborrning och fallviktsmätning gjordes i maj

1976 i tre utvalda provlägen (VTI opubl. res). Hela

borrkärnor med hög tryckhållfasthet (10-15 MPa)

erhölls, dock inte från provsträcka där 1% väg-

olja inblandats. Höga modulvärden 422-823 MPa

erhölls med tendens till lägre värden för stabi-

lisering innehållande vägolja.

År 1973 utfördes prov med cementstabilisering vid

byggande av väg 898 genom Märsta samhälle (Lindh

1976). Två lagertjocklekar, 12 och 15 cm, studerades.

Ett antal metoder att minska tvärsprickfrekvensen.

provades, nämligen förankringsmetoden (tappar av

,cementbundet material till underlaget) enligt Ohlssons

metod samt specialcement, av såväl expansiv som

hydrofob typ. Beläggningen utgjordes av 100 kg AB.

Hållfastheten hos borrkärnor var ca 10 MPa efter 5

veckor. Fallviktsmätningar, gjorda efter 2 år, visa-

de väsentliga förbättringar av medelmodulen genom

cementstabiliseringen; värdena var 2.5-4 ggr högre

än hos referenssträckan. De sprickförebyggande

åtgärderna har dock inte gett tolkbara resultat,

eftersom endast ett fåtal sprickor har uppkommit i

hela provvägen.

Prov borrning och fallviktsmätning gjordes november

1976 på en provsträcka (15 cm tjockt oförankrat

lager stabiliserat med standardcement). Borrkärnor

med höga tryckhållfastheter (10-19 MPa) erhölls
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voch medelmodulen vid bärighetsmätning varierade

mellan 557 och 867 MPa.

År 1981 utfördes en provväg med varierad lagertjock-

lek (12 och 15 cm) på Nyängsleden, Västerås

(Hjalmarsson 1982). Både standard portland och slagg-

cement (massivcement) studerades eftersom man ville

bl a studera om slaggcement har självläkningsför-

måga. Basmaterialet utgjordes av sandigt grus, som

med hänsyn till separeringsrisken vid läggningen,

bedömdes bättre än välgraderat grus, vilket

tidigare vållat vissa problem. Beläggningen utgjor-

des av 100 kg MAB på ca 50 kg justeringsmassa. Tryck-

hållfastheterna hos borrkärnor, upptagna efter 17

månader, var i genomsnitt 5.4 MPa och slaggcementbun-

det material tenderade att ha det lägsta värdet.

Lagermodulerna, uppmätta efter 15 månader, var

höga, särskilt för sträckorna med portlandcement.

Hösten 1982 kunde endast några enstaka tvärgående

sprickor observeras.

Enligt senare uppföljning (Hjalmarsson 1983) har

ytterligare sprickor uppkommit, men provsträckorna

är annars i gott skick. Provborrningar och fallvikts-

mätningar visar att sträckan med slaggcement för-

bättrats, medan värdena för sträcka med portland-

cement av motsvarande tjocklek något försämrats.

3 ERFARENHETER FRÅN FÖRSTÄRKNING AV GRUS-

VÄGAR

Studier av tekniken för cementstabilisering enligt

markinblandningsmetoden som alternativ till gruslyft

påbörjades i slutet på 60-talet (Ström 1974, Örbom

1974). Flera provvägar byggdes av vägverket och av

VTI, nämligen Vadstena 1969 i E-län, Hököpinge

1971 och Glostorp 1973 i M-län, Flen 1973 i D-län,
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Hammar 1974 och Östergraninge i Y-län. Försök

gjordes att minska sprickbildningen genom olika

åtgärder, t ex variation av cementkvoten (Hammar),

mellanlager av oljegrus (Vadstena), vältning av

delvis bundet bärlager (Vadstena, Östergraninge),

förbättrad förankring till underlaget genom cement-

tappar på stabiliseringens undersida enligt Ohlssons

metod (Vadstena, Hammar), låg vattenmättnadsgrad i

materialet (Hököpinge, Hammar, Östergraninge,

Glostorp), inblandning av asfaltemulsion för stör-

re brottöjning (Hammar), användning av hydrofoberad

cement och expansivcement (Glostorp), snabbcement

och LH-cement (Hammar) samt olika slitlager

(Hököpinge).

Olika typer av stabiliseringsfräsar har använts

vid arbetena som i regel utförts av entreprenörer.

Sten och block har först borttagits från vägkrop-

pens ytskikt. Ibland har först grus påförts dels

för vägytans höjdjustering, dels för förbättring

,av kornfördelningen.

Det anses, att erfarenheterna av provvägarna är

goda. Tvärsprickbildningen är ej av nämnvärd

omfattning, i varje fall inte i södra och mellersta

Sverige (Ström 1974, Örbom 1974).

Detaljerade uppföljningar har redovisats av VTI.

Vid provvägen Hököpinge (Lindh 1972), som ligger

söder om Malmö, studerades olika slitlager ovanpå

stabiliseringen, nämligen enkel och dubbel ytbehand-

ling och indränkt makadam (IMG). Tre månader efter

stabiliseringens utförande kunde ingen spricka

upptäckas.

Provvägen Hammar (1973) som ligger i Mellersta Norr-

land har enligt provningar bibehållitbärigheten
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tämligen väl tack vare att undergrunden inte är

starkt tjällyftande (Lindh 1979). Ingen av de pro-

vade metoderna att reducera sprickfrekvensen har

dock haft någon påvisbar effekt. Framförallt har

längsgående sprickor uppkommit. En viss bärighets-

försämring har skett enligt uppföljningen som

varat fem år, men vägen anses fortfarande ha en

hög bärighetsstandard och god jämnhet i tvär-och

längsled. Sprickorna har inte vållat några olägen-

heter för trafiken eller krävt underhåll.

Provvägen Glostorp har efter fem är inga tvärgående

sprickor (Lindh 1979). Detta gäller även provsträckor

som utförts utan några sprickförhindrande åtgärder.

Undergrunden (friktionsmaterial pâ moränlera) har

god bärighet.

Provborrning och fallviktsmätning - som ej omfattat

samtliga provsträckor - gjordes i augusti 1976 (VTI,

Opubl. res.). Hela borrkärnor erhölls vid ca hälf-

'ten av borrningarna och tryckhållfastheten var i

regel >10 MPa. Standard portland cement tenderade

att ge högre hållfasthet än expansivcement. Medel-

modulen från bärighetsmätningarna varierade mellan

265 och 710 MPa. Hela borrkärnor erhölls i allmän-

het inte från provläge med lägst modulvärde.

Provvägen Vadstena har få sprickor och ingen stör-

re skillnad finns mellan provsträckorna (Örbom och

Ydrevik 1976).

Östergraningeprovvägen där underlaget är starkt

tjällyftande visar efter fem är mycket omfattande

bärighetsnedsättning och längsgående uppsprickning.

Andelen tvärsprickor har dock varit mycket låg (Lindh

1979).
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Vid provvägen Örnsköldsvik 1975, utförd på väg

908 (Örbom och Hjalmarsson 1981), varierades lager-

tjockleken (15 och 20 cm). Den planerade variationen

av vattenmättnadsgraden vid de stabiliserade lag-

rens framställning misslyckades däremot. Längsgåen-

de sprickor har uppkommit, speciellt under den andra

vintern, och mest vid de tunnare stabiliserade lag-

ren. Antalet tvärsprickor var däremot lågt. Medel-

modulen, mätt med fallvikt i tjällossningen, var

inte nämnvärt högre efter än före stabilise-

ringen (fig. 4). Bärighetsskador hade också uppkom-

mit, särskilt i samband med längsgående sprickor.

På en mindre grusväg i D-län, väg 675, utfördes

provvägen Flen 1974 (Örbom och Ydrevik 1978).

Förutom portland cement studerades slaggbindemedel

(omalen, aktiverad hyttsand). Lagertjockleken var

15 cm och olika typer av beläggning i form av olje-

grus, 80 kg MAB och enkel ytbehandling undersöktes.

Tryckhållfastheten hos borrkärnorna var i genomsnitt

3.9 MPa, men spridningen var stor.

Bärighetsutvecklingen blev dålig hos provsträckor

som var belagda med antingen oljegrus eller enkel

ytbehandling och bärighetsskador konstaterades så-

lunda redan efter 4 månader. Det förmodas, att dessa

beläggningstyper inte kan användas på markblandade

stabiliseringar. (Gott resultat har dock erhållits

med ytbehandling på markblandad stabilisering vid

provvägen Hököpinge 1971). En delyta hade varit

avstängd för trafik under 6 dygn, dock utan att

nämnvärt bättre resultat erhölls än för sträckor

där trafiken direkt påsläpptes.

I april 1976 gjorde man en fallviktsmätning varvid

block av cementstabilisering upptogs (VTI opubl.

res). Provkroppar utborrades sedan varvid sex borr-
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kärnor erhölls. Betydligt högre tryckhållfasthet

(17-21 MPa) än tidigare konstaterades, något som

delvis kan bero på skillnader i provningsmetodik.

Från uppbrutna atycken av stabiliseringen erhålls

också ett bättre material än vid provborrning från

beläggningsytan eftersom defekter kan komma med i

borrkärnan. Medelmodulen från fallviktsmätning är

tämligen låg 58-260 MPa något som främst beror på

att provvägen ligger på lös lera.

I samband med att försök gjordes av va i Värmlands

län att förstärka starkt tjälfarliga grusvägar

genom markinblandning av cement, utfördes år 1977

en provväg vid Mossberg med varierande tjocklek hos

det stabiliserade lagret, nämligen 15, 20 och 25 cm

(Hjalmarsson 1981). Bärigheten ökade mer med lager-

tjockleken än vad som ansågs rimligt och det förmo-

das, att trafikbetingade belastningssprickor uppkom-

mit i underkanten av de tunnare stabiliseringarna.

Kraftiga längsgående sprickor konstaterades efter

tre år, sannolikt pga tjällyftning, men även tvär-

gående sprickor förekom. Några synliga bärighets-

skador hade dock inte uppkommit. Utvecklingen av

medelmoduler enligt fallviktsmätningar framgår av

figur 4.

På väg 211 vid Fornåsa utfördes år 1977 provsträckor

där både cementstabilisering genom markinblandning

och påläggning av dels asfaltlösningsgrus, dels av

bärlagergrus (s.k. gruslyft), studerades (Hjalmarsson

1979). Oljegrus användes som beläggning. Cementsta-

biliseringen gav bäst bärighet, asfaltlösningsgru-

set sämst och bärighetsskador utvecklades i denna

provsträcka. Sträckan med grusbärlager var nästan

oskadad, medan reflektionssprickor hade utvecklats i

cementstabiliseringen.
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Nämnas bör även laboratorieundersökningar som

gjorts för att klarlägga hur olika halter gammalt

oljegrus - som kan tänkas bli nedfräst i bärlag-

ret vid cementstabilisering - påverkar egenskaperna

hos det cementbundna lagret (Hjalmarsson 1979). Det

visade sig att 28-dygnshållfastheten nedsattes genom

oljegrusinblandningen och vid höga halter av denna

måste cementhalten ökas.

Ett annat problem i samband med markblandning är

den ofta stora fördröjning som kan uppstå mellan

cementinblandning och packning, t ex beroende på

maskinhaverier (Lindh och Hjalmarsson 1975). Tidsfak-

torns betydelse har undersökts genom laboratorieför-

sök varvid en försämring av skrymdensitet och

hållfasthet erhölls, särskilt om temperaturen var

hög. Inverkan var även störst vid hög cementhalt.

Det konstaterades att i praktiken kan betydligt

sämre resultat erhållas än vid optimala provnings-

betingelser på laboratorium.

Produktionsutförda markstabiliseringar gjordes i

ganska stor omfattning åren 1974-77 i olika län i

Sverige. En kort sammanställning av erfarenheterna

i Y-län ges av Ullberg (1977). En uppföljning av

resultaten i samtliga län har gjorts av Örbom (1981)

och resultatet har också ingått i NVF utskott 32:3

nordiska inventering av cementstabiliseringar (Örbom

1980), jfr även mom 4. Den sammanlagda våglängden

har varit 155 km. Lagertjockleken var 15-20 cm och

beläggningen bestod av antingen oljegrus (56% av

väglängden) ellerockså av enkel ytbehandling,

ibland på justeringsmassa (30 resp 12% av vågläng-

den).

Uppföljningar av bärigheten med fallvikt visar

ofta en fortskridande nedsättning av medelmodulen,
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något som anses tyda på en successiv nedbrytning av

stabiliseringarna genom sprickbildning. Trots att

vägarna endast varit 1-4 år gamla, har 30% av objek-

ten redan fått bärighetsskador i form av spårbild-

ningar och krackeleringar. Detta har skett på tjäl-

farliga undergrunder och det tämligen tunna stabi-

liserade lagret har tydligen haft för svagt under-

lag för att kunna motstå trafikbelastningen under

tjällossningen. Det anses därför, att överbyggnads-

tjockleken måste ökas på dåliga underlag genom

påförandet av grus. Tvärgående reflektionssprickor

har varit tämligen sällsynta på markstabiliserade

vägar, till skillnad från vägar med verkblandade

stabiliseringar, men hos de senare förekommer där-

emot sällan några bärighetsskador (jfr nedan). Den

låga frekvensen tvärsprickor på markblandningar

anses bero på den goda förankringen av bärlagret

till ojämnheterna i undergrunden (Örbom 1974).

Den genomsnittliga 7-dygnshållfasthet vid förprov-

ning var 6.2-6.6 MPa. Spridningen av tryckhållfast-

heten hos borrkärnor var stor (variationskoefficient

35%) inom varje arbetsplats. Hög tryckhållfasthet

har inte betytt frånvaro av bärighetsskador.

Mot slutet av 70-talet blev det med hjälp av fall-

viktsapparat, utrustad för tvåpunktsmätning, möj-

ligt att bestämma det stabiliserade bärlagrets

(inkl. beläggningens) lagermodul, separat från mo-

dulvärdet för undre lager (Örbom 1982). Tack vare

detta kunde man på ett bättre sätt än tidigare

studera det stabiliserade lagrets funktion och ned-

brytning med tiden.

Vägförstärkning genom påläggning av verkblandat

CG-lager har påbörjats i AC-län, år 1975 med hjälp

av två seriekopplade oljegrusverk, senare under år
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1978 med ett specialbyggt stabiliseringsverk. Trafi-

ken leddes efter ca en halv dag in på det vältade

lagret. Stabiliseringar, utförda åren 1975 och 1976,

har följts upp av Örbom (1981). Sandigt grus stabi-

liserades vanligen med ca 4.5% cement och den genom-

snittliga hållfastheten var ca 9-10 MPa. Spridningen

av hållfasthetsvärden var dock hög. Bärighetsmät-

ningar, gjorda efter 2 år, visade höga värden,

även om en nedgång konstaterades vid tjällossningen.

I samband med förstärkningsarbetena i AC-län har

VTI medverkat med en provväg, Vännäs 1975, som

har beskrivits ingående av Örbom och Hjalmarsson

(1981). Cementkvoten i bärlagret har varierats (4.5,

5 resp 10%). Med 5% cement erhölls 7-dygns hållfast-

heten 4 MPa och med 10% cement motsvarande hållfast-

heten 16 MPa. Dessutom varierades vattenmättnadsgra-

den vid blandningen till <80 och >80% för att stude-

ra inverkan på frekvensen reflektionssprickor. Slit-

lagret utgjordes av 80 kg AB l6t. Efter drygt fem

års uppföljning (2.1 milj axelpassager) konstatera-

des, att hos sträckan med högre cementkvot var

mellanrummet mellan tvärsprickorna 20-30 m, vid

lägre cementkvot däremot ca 17 m. Någon effekt av

vattenmättnadsgraden på sprickfrekvensen har där-

emot inte konstaterats. Tryckhållfastheten reducera-

des dock vid hög vattenmättnadsgrad. Frekvensen

längsgående sprickor ökade med undergrundens tjäl-

farlighet och de flesta sprickorna hade kommit fram

i slitlagret under de första två åren.

Både tryckhållfastheten hos utborrade borrkärnor

och lagermodulen har avtagit med tiden och detta

gäller oberoende av cementkvot (fig. 5). Ett visst

samband mellan lagermodul och tryckhållfasthet konsta-

terades innan det stabiliserade lagret i större

omfattning genomsatts av belastningssprickor (fig. 6).
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Lagermodulen uppmättes inte förrän 1977, men utveck-

lingen av medelmodul framgår av figur 4.

Det konstateras också att belastningssprickor verkar

att saknas i bärlagret, såvida 7-dygnshållfastheten

varit >lO MPa. Lagret verkar däremot vara genomdra-

get av ett nät av sprickor vid 7-dygnshållfastheter

<5 MPa. Man anser, att den trafikbetingade nedbryt-

ningen av ett cementstabiliserat lager kan delas i

tre stadier, nämligen l) belastningssprickor saknas,

2) lagret är genomdraget av ett nät vertikala belast-

ningssprickor som börjar på undersidan och 3) sprickor-

na har arbetat sig genom beläggningen som krackele-

rat. Man anser också, att aktuella provsträckor med

hållfastheter >lO MPa befinner sig i nedbrytnings-

stadium 1, de med hållfastheter <lO MPa däremot i

stadium 2.

Genom mätning av längs- och tvärprofiler konstate-

rades en förbättrad jämnhet resp mindre spårdjup

med ökande cementkvot. Samband förelåg mellan

jämnhetens minskning och tryckhållfastheten hos

borrkärnor (figur 7). Samband mellan cementkvot och

livslängd, sett ur jämnhetssynpunkt, har beräknats.

En skadetyp som ej beskrivits vid cementstabilisera-

de vägar men däremot vid vissa slaggstabiliserade

sådana (Höbeda 1980) är sönderfall av lagrets

> övre del efter uppkomsten av horisontella sprickor.

Ofta observeras sådana skador i samband med vattenin-

filtration genom skadad beläggning eller fogar och

har förorsakats genom frostsprängning. Samma typ

av sönderfall framkommer f.ö. vid frys-töväxlings-

försök på provkrOppar av icke frostbeständigt

material under förutsättning att frysningen under

försöket sker på ett realistiskt sätt genom att

kylan tillföres provkroppen ovanifrån.
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År 1978 påbörjades nya stabiliseringsarbeten med

Vägverkets då nykonstruerade blandningsverk. Wiklund

(1980) har gjort en ekonomisk uppföljning, som dock

ej omfattat bärighets- och livslängdsaspekter. Det

visade sig, att CG-bärlagret, utfört med sandigt

grus som basmaterial, var ekonomiskt konkurrenskraf-

tigt med gruslyft, såvida bärlagergruset måste frak-

tas en längre sträcka än 10-20 km.

Stabiliseringsverket har senare, under åren 1981 och

1982, använts i P-län för stabiliseringav grusvä-

gar i P-1än (Nilsson 1983). VTI har i samband med

de produktionsutförda stabiliseringarna utfört

provvägar för att studera bindemedel, baserade på

restprodukter. Begränsade undersökningar har samti-

digt gjorts på den produktionsutförda cementstabili-

seringen för referensändamål (Höbeda m fl 1982

och 1984).

Sandigt basmaterial har använts och lagertjockleken

har varierat mellan 15 och 20 cm beroende på under-

lagets bärighet. Slitlagret har utgjorts av YlG.

Både cement- och slaggstabiliseringarna, gjorda 1981,

har drabbats av omfattande sprickbildning, såväl

längs- som tvärgående sådan. Enligt VTI:s mätningar

har lagermodulen minskat med tiden, särskilt för

cementstabiliserade sträckor, samtidigt som tryckhåll-

fastheten är låg hos borrkärnor. Bärighetsskador

är dock sällsynta.

En observation från provvägen Gärdhem 1982, där

bindemedel baserade på restprodukter studeras, är

av intresse i sammanhanget. Provvägen, som ligger

på lerundergrund, har varit praktiskt taget fri från

sprickor fram till den torra sommaren 1983, då plöts-

ligt både tvär- och längsgående sprickor utveckla-

des. Förmodligen har sprickorna utlösts sommartid
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genom krympning av lerundergrunden och ej som van-

ligen varit fallet genom krympning av nylagt material

eller också av temperatursänkning. Sprickorna har

inte vållat några bärighetsskador.

Även de svårast spruckna partierna av 1981 års sta-

biliseringar ligger på lerundergrund. Denna typ av

uppsprickning torde främst drabba förstärkta grus-

vägar, som ofta får tämligen tunn överbyggnad på

vatten- och tjälkänsligt material.

Uppsprickningen av stabiliseringarna på provvägen

Gärdhem har dessutom fortsatt sommaren 1984 enligt

sprickkartering gjord på våren resp hösten. Samma

typ av uppsprickning karakteriserar även den produk-

tionsutförda cementstabiliseringen. En avvägning

av provsträckorna utfördes även senvintern 1985

varvid tjällyftningar upp till 20 cm konstaterades.

Under 1983 har cementstabiliseringsverket använts i

Östergötland för förstärkning av väg 1175 (Carlsson

1984). Basmaterialet, som togs från en sandtäkt,

var humusrikt, vilket föranledde specialundersök-

ningar (Höbeda m fl 1984). Dessutom utfördes en

smärre provsträcka för att studera deponerad,

fuktig flygaska, både som filler och bindemedelskom-

ponent. För stabiliseringen användes sedan det på

marknaden nya bindemedlet portlandcement M (innehål-

lande 30% flygaska, tillsatt redan i cementfabri-

ken). Lagertjockleken har varierat mellan 14 och

20 cm beroende på underlagets bärighet. Vissa utlägg-

ningsproblem konstaterades beroende på att sanden

stundom var dåligt graderad och ojämnheter uppkom.

YlG påfördes som beläggning. Tvär- och längsgåen-

de sprickor har uppkommit, särskilt vid svag under-

grund men även på öppna fält, där tydligen utlagt

material kunnat torka ut snabbare.
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Sommaren 1984 gjordes försök på Gotland (Lindh

1984, Ohlsson 1984) att förbättra finmaterialrikt,

vattenkänsligt slitlagergrus genom infräsning av

bindemedel, bl a cement, till ca 5 cm djup före

beläggning med YlG. Enligt provtagningar, gjorda

samma sommar, har finmaterialhalten minskat genom en

cementeringseffekt. Några hållfasthets-eller bärig-

hetsprovningar har inte gjorts. Denna typ av förbätt-

ring bör med en amerikansk term - pga den låga binde-

medelsmängden -dock benämnas modifiering snarare

 

än stabilisering.

Undersökningar har även gjorts av VTI i provgravar

för att undersöka sådana marginella basmaterial

som sandiga-moiga jordarter och moräner i samband

med cementstabilisering (Örbom 1971 resp 1976). Det

förstnämnda, finkorniga materialet studerades som

ett 15 cm tjockt förstärkningslager i s k "sandwich-

konstruktion", använd på sina håll utomlands (t ex

Schweiz). Det konstaterades på grundval av jämföran-

de belastningsförsök, även på konventionellt byggd

referenskonstruktion, att tunnare överbyggnad än

enligt Vägverkets byggnadsanvisningar är möjlig,

vilket i många fall innebär både minskning av grus-

behovet och lägre anläggningskostnad.

Morän av olika typ (A, C och D enligt BYA) studera-

des däremot som bärlagermaterial. Det framkom att

endast den grusiga A-moränen gick ett stabilisera

utan problem. De övriga hade alltför höga humushal-

ter. I några fall utövade (en l%-ig) kalciumklorid-

tillsats positiv effekt medan den I övriga fall var

den verkningslös (Höbeda 1983, har behandlat humus-

problematiken vid stabilisering). Plattbelastnings-

försök gjordes på överbyggnader, dels innehållande

cementstabiliserat grus, dels på konventionella refe-

rensöverbyggnader. Cementstabiliseringarna visade
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de minsta deformationerna. Förslag till dimensione-

ring av stabiliserade överbyggnader har utarbetats.

4 ERFARENHETER I ÖVRIGA NORDISKA LÄNDER

NVF utskott 32 utförde år 1978-1980 en inventering

av resultaten från cementstabilisering i Norden och

resultaten har sammanfattats av Örbom (1980). I

motsats till den svenska utredningen, som endast

behandlade tämligen nybyggda vägar (Örbom 1981)

undersökte de övriga länderna i stort sett samtli-

ga sina cementstabiliserade vägar (Leksøl980, Oramaa

och Saarinen 1980, Sannes 1980).

4.1 Danmark

Cementstabilisering har främst använts vid nybygg-

nad av vägar och verkblandning har utförts. På

huvudvägar urskiljs enligt Leksø (1980) fyra över-

byggnadstyper:

1) slitlager direkt på stabilisering

2) slitlager + makadam + stabilisering

3) slitlager + BG + makadam + stabilisering

4) slitlager + BG + stabilisering

Slitlagret består av asfaltbetong. På motorvägar

har endast använts typ 4.

De inventerade vägarna är som regel i gott till-

stånd. Reflektionssprickorna utgör en karakteristisk

egenskap, men behöver inte nödvändigtvis nedsät-

ta beläggningens livslängd om de bredaste sprickor-

na förseglas. Faktorer som påverkar uppkomsten av

sprickor är beläggningens tjocklek, sammansätt-

ningen hos stabiliserat lager, ev. mellanlager och

beläggning. Med makadammellanlager undviks inte
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reflektionssprickor utan dessa kan istället bli

särskilt breda. Krackeleringar kan stundom förekom-

ma vid överbyggnadstyp l, antydande en underdimensio-

nering av stabiliseringen med hänsyn till den tunga

trafiken.

Sambandet mellan vägens ålder, beläggningens tjock-

lek och förekomsten av tvärsprickor har undersökts.

Något klart samband har ej kunnat klarläggas, även

om sprickor är sällsynta vid beläggningstjocklekar

överstigande 10 cm (fig. 8a). Bärighetsmässigt

har praktiskt taget samtliga stabiliseringar haft

goda värden (fig 8b).

Jacobsen (1976) redovisar erfarenheter från cement-

stabilisering, utförd år 1966 på motorvägen Lille-

bält-Kolding. Basmaterialet utgjordes av välgraderat

grus och cementkvoten reglerades till en 7-dygnshåll-

fasthet på ca 6 MPa. Prov gjordes att lägga det

9 cm tjocka grusasfaltslitlagret dels i en omgång,

dels i två omgångar (5 cm + 4 cm). Dessutom gjordes

försök med tvärgående, uppskurna sprickanvis-

ningar med 5 m mellanrum. Utförandet av dygnsfogar

studerades och det framkom, att andra fogar än ver-

tikala sådana kunde ge upphov till skador (uppress-

ning och nedkrossning av stabiliseringen beroende på

utvidgning vid temperaturhöjning) Vid uppföljning

år 1975 var bärigheten enligt fallviktsmätning

mycket god och tryckhållfastheten hos borrkärnor i

genomsnitt ll MPa. .

Reflektionssprickor förekom särskilt där dåliga,

förorenade stenmaterial använts eller också utlägg-

ning skett vid ogynnsam väderlek. Dessutom finns

tendens till fler tvärsprickor, om slitlagret lagts

i två än i ett lager. Någon slutsats angående effek-

ten av utsågade sprickanvisningar kunde inte dragas.
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4.2 Finland

Stabiliseringarna, som inventerats av Oramaa och

Saarinen (1980), har utförts 1960-1978. Två tredje-

delar hade framställts enligt markblandningsmetoden,

en tredjedel genom verkblandning. Ca hälften av

objekten utgjordes av nybyggda vägar. Basmaterialet

var i regel grusigt. Provborrningarna gav en medelhåll-

fasthet på 7.1i3.4 MPa och hela borrkärnor kunde

erhållas vid 61% av borrningsförsöken.

Bärighetsmätningarna visade ingen tydlig skillnad

mellan vår- och sommarvärden vid första klassens

stabiliseringar (enligt finska anvisningar) medan

vårbärigheten var 55-88% av sommarbärigheten vid

lägre klasser.

Skadekarteringar och jämnhetsmätningar utfördes.

Variationerna var ganska stora mellan olika vägar.

Om mellanlager av ostabiliserat material användes

mellan stabilisering och beläggning, reducerades

frekvensen tvärsprickor till nära en tredjedel.

Man anser, att stabiliseringsarbeten, gjorda i enlig-

het med finska anvisningar, ger godtagbara resultat.

Verkblandning ger bättre homogenitet än markbland-

ning och i sådant fall kan lagertjockleken minskas

med 20%. Mellanlager av 10-15 cm tjocklek rekommende-

ras för mindre sprickfrekvens. Om bindemedelshalten

inte är alltför hög, kan beläggning direkt påfö-

ras stabiliseringen, eftersom sprickorna blir föga

markanta. Det är också lämpligt att stabilisera

morän eller sand i trakter där grustillgångarna

är ringa.

Taivanen (1974) redovisar laboratorieförsök att

cementstabilisera grus-, sand- och momorän. De två
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grövre moränmaterialen gav lika goda resultat som

åsgrusmaterial.

I sammanhanget kan även nämnas att i staden Pori

används cementstabiliserat grus med framgång i stads-

gator (Silferberg m fl 1979). Överbyggnaden har på

så sätt gjorts 50% tunnare än normalt och anlägg-

ningskostnaden reduceras med 10%.

4.3 Norge

I Norge har cementstabiliseringstekniken använts

systematiskt sedan 1974 (Sannes 1980). Verkblandning

utnyttjas i 75% av fallen och 55% av objekten utgörs

av nybyggda vägar. Basmaterialet kan variera, dåligt

graderad sand och krossat, svagt fyllit har exempel-

vis använts. Genomsnittlig cementkvot har varit

5.9% vid verkblandning och 5.4% vid markblandning,

motsvarande tryckhållfastheter har varit 6.7 resp

5.4 MPa.

I genomsnitt har registrerats 1.3 tvärsprickor/100 m

väg. Reflektionssprickor leder dock sällan till

underhållsåtgärder. Någon klimatnedbrytning vid

sprickorna verkar inte förekomma och endast i något

enstaka fall har genom sprickan nedträngd saltlös-

ning, frusit och gett upphov till lyftning.

Faktorer som ökar tvärsprickfrekvensen anses vara:

ojämn tryckhållfasthet

hög tryckhållfasthet

hög vattenkvot

ojämnt underlag.

Problemen med tvärsprickor reduceras genom:
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- klistring före beläggning

- användning av 3-4 cm tjockt ostabiliserat 0-18 mm

material som mellanlager

- låg trafikbelastning

- hög bindemedelskvot i bindlagret

- ej bindemedelsfattigt slitlager

- _slutgiltig beläggning påförs efter det att de

allra flesta tvärsprickorna utvecklats, i regel

efter 3-4 år.

Längsgående sprickor utgör den vanligaste skadeor-

saken och beror på tjällossningen eller kantsätt-

ningar. Stabilisering med cement bör således inte

utföras, om tjällyftningen överstiger 5-6 cm. Ett

instabilt underlag är också olämpligt. Vägskadorna

har dock varit få och erfarenheterna från stabilise-

ring bedöms som goda.

Möjligheten att stabilisera annars olämpliga,

tjälfarliga material till bärlager framhålls av

Refsdal (1978). Han nämner att under 1977 blev 10%

av i Norge nybyggd eller ombyggd väglängd försedd

med cementstabiliserat bärlager. Ett speciellt

användningsområde är som kombinerat avjämnings-

och bärlager på packad stenfyllning eller i berg-

skärning.

Statens Vegvesen (1977) har givit ut en handbok

rörande cementstabilisering. Enligt denna bör

vägar med större tjällyftning än 10 om inte sta-

biliseras. Det anses också lämpligt att vänta ca

1-2 år med slutgiltigt slitlager för att motverka

sprickuppkomst. Vid förundersökningar på laborato-

rium bör bl a vittringsförsök (upprepad frysning-

och upptining resp torkning och vattenlagring utfö-

ras).
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Byggandet av försöksväg med cementbruksbunden

makadam på riksväg 4 vid Akerhus redovisas av Eirem

och Treveland (1963). Långtidserfarenheter är dock

inte kända.

Eirum (1979) nämner att användningen av cementstabi-

liserade bärlager ökat sedan det första större

projektet 1974. Sådana kan användas på samtliga

vägar oavsett trafikbelastning. Lagertjockleken är

i regel 15 cm. Inga särskilda krav ställs på basma-

terialets hållfasthet eller tjälfarlighet. Vid grus-

material används i regel 3-5% cement - vid sand 8-

10%. Verkblandning utförs allt mer. Tunna tvärsprickor

uppkommer, men har inte utgjort någotproblem.

Jensen (1984) beskriver stabilisering av bärlager i

Nordland. Beroende på knappheten på gott stenmaterial

har man nästan helt gått ifrån ostabiliserat bärla-

gergrus. Stenmaterialet utgörs nämligen av glimmer-

skiffer, fyllit, grovkornig granit m.m., vilket gör

att gruset nedbryts alltför mycket vid hantering

och blir vatten-och tjälfarligt. Cementstabiliserad

sand och grus (verkblandad) dominerar sedan 1977.

Vissa problem har funnits med dålig vidhäftning

till asfaltbeläggningar och med krympsprickor. Olje-

grusbeläggning har visat sig särskilt lämplig på

cementstabiliseringar.

4.4 En jämförelse av nordiska erfarenheter

 

Det är svårt att göra några direkta jämförelser

mellan länderna med ledning av NVF:s inventering.

Danmark, som således har de gynnsammaste undergrunds-

och klimatförhållandena, har nästan uteslutande

använt sig av verkblandning och det har varit fråga

om nybyggnad av vägar. De svenska erfarenheterna

är mest negativa, men till övervägande del har
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markstabiliseringar studerats, som dessutom ofta

gjorts på tjälfarlig undergrund, t ex i S- och Y-

län. I Norge har mestadels verkblandning utförts

och man har tydligen undvikit alltför tjälfarliga

undergrunder. Det verkar även som om man i Finland

-förutom att man studerat mer verkblandning än i

Sverige - även undvikit dåliga undergrunder, efter-

som krackeleringsskador sägs vara sällsynta. Ev.

kan även större vikt än i Sverige ha lagts vid

överbyggnadstjocklek, god dränering m.m.

Jämförelser av inventeringsresultaten i de olika

länderna försvåras även av de olika mätmetoderna,

t ex för bärighetsprovning, jämnhetsmätning och

t o m vid provtryckning av provkrOppar på laborato-

rium.

5 SLUTSATSER

Ett stort antal provvägar har byggts i Sverige sedan

50-talet för att studera cementstabiliseringstekni-

ken, både enligt verk- och markblandningsmetodiken.

Det har varit fråga om såväl nybyggen som förstärk-

ningar. Även bärlager, bestående av cementbruksbun-

den makadam, har utförts. Provsträckorna har lagts

i varierande klimatzoner och finns i hela landet

från M-län till AC-län. Även undergrundsförhållan-

dena har varierat starkt, likaså trafikbelastningen.

Tyvärr saknas i många fall långtidsuppföljningar

av provvägarna; i bästa fall har mätningarna

sträckt sig fem år framåt i tiden.

Jämförelser mellan olika provvägar, gjorda över

en lång tidsperiod, försvåras även av att metodi-

ken för mätning av bärighet och jämnhet ständigt

vidarutvecklats. Även bestämningen av tryckhållfast-

het har gjorts på olika sätt, på senare år tid ofta
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med gummimellanlägg, som reducerar hållfasthetsvär-

det, pga uppkommet spaltbrott.

Olika åtgärder i syfte att minska frekvensen av

tvärsprickor har studerats i stor omfattning, dock

utan att några entydigt positiva resultat erhållits

(Örbom 1974). Ofta har således relativt likvärdiga

resultat konstaterats med konventionellt utförda

cementstabiliseringar (referenssträckor). Vissa

indikationer går t o m emot erfarenheterna utomlands;

t ex har sprickfrekvensen tenderat att minska med

ökad hållfasthet (Vännäs -75) eller vid användning

av snabbcement (Västerås -70). En faktor som under-

grundsförhållanden utövar även dominerande infly-

tande i sammanhanget.

Örbom (1974) ger förslag till konstruktion av cement-

stabiliseringar som förmodas få låg frekvens av

beläggningssprickor. Vid låg trafik utförs således

lämpligen markblandning, vid hög trafikbelastning

verkblandning, men i båda fallen med begränsad vatten-

kvot. Tjockleken anges i båda fallen till 15 cm och

ett mellanlager i form av 5 cm bärlagergrus + impreg-

nering med bitumen utförs. Vid låg trafik utgörs

lämpligen beläggningen av oljegrus eller dubbel

ytbehandling, vid hög trafik av 5 cm BG + 3-4 cm

asfaltbetong. Vid cementstabiliseringar, utförda

under det senare decenniet, har något mellanlager av

bärlager veterligen inte utförts.

Åtgärder som ännu ej studerats är exempelvis spe-

ciella flexibla gummiinblandade beläggningar eller

bindlager, vidare armering av beläggningen; samtli-

ga åtgärder som dock ställer sig mer eller mindre

orealistiska ur ekonomisk synpunkt. Effektivare

försegling för att hindra uttorkningen av nylagd

stabilisering, t ex omedelbar påläggning av asfalt-
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slitlager, motverkar enligt holländska erfarenheter

sprickbildning och är en metod värd att studeras

närmare, även om byggnadsorganisatoriska svårighe-

ter föreligger. Förseglingsproblemet verkar f.ö.

ej närmare ha studerats vid svenska provvägar.

Reflektionssprickorna uppkommer i regel under de två

första åren. Orsaken till tvärgående sprickor är

i första hand den oundvikliga krympningen vid hydra-

tionen av cementet och temperatursänkningen vinter-

tid. De längsgående sprickorna beror istället huvud-

sakligen på lokal tjällyftning, i varje fall vid

tämligen smala vägar. Sprickbildningen befrämjas

även av svagt underlag och stor trafik. Det har

observerats, att en stark uppsprickning kan ske av

svagt uppbyggda vägar på lerundergrund under torra

somrar, sannolikt beroende på en ojämn krympning av

undergrunden under vägöverbyggnaden. Allvarliga

problem (uppfrysningar vid sprickor) verkar i vägsam-

manhang endast ha uppkommit vid Vårgårdaförbifarten.

Goda resultat har erhållits med bärlager av cement-

bruksbunden makadam vid korrekt utförande. Metoden

ställer dock stora tekniska krav på utförandet och

har hittills erfordrat visst manuellt arbete, varför

den inte kommit till större användning.

Erfarenheterna från markstabiliseringar visar, att

undergrundens tjällyftningsegenskaper är av stor

betydelse. Ofta har omfattande Vägskador i form av

krackeleringar uppkommit på starkt tjällyftande

undergrunder, gärna begynnande från längsgående

sprickor. Få bärighetsskador konstateras däremot

vid verkblandade stabiliseringar, som dock ofta bli-

vit lagda på bättre undergrund och har tjockare, i

regel normenliga överbyggnader.
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Enligt uppföljningar av bärigheten och hållfasthe-

ten hos stabiliserade lager har ibland (t ex prov-

vägen Vännäs -75) en reduktion med tiden av lager-

moduler- och tryckhållfastheter konstaterats. Hög

hållfasthet, som kräver ganska hög bindemedelskvot,

är erforderlig för att motverka nedgången av bärig-

het och jämnhet samt ge en lång livslängd. Samband

mellan tryckhållfasthet och lagermodul föreligger

vid icke spruckna stabiliseringar.

Relativt hög hållfasthet är också nödvändig vid

de relativt tunna lagertjocklekar och tunna slit-

lager som - trots BYA:s nuvarande anvisning på tjockt

bitumenbundet lager - måste användas i Sverige för

att anläggningsekonomisk konkurrensförmåga ska

kunna uppnås.

Skador i form av glidningar m.m. av den typ som beror

på bristfällig vidhäftning mellanstabiliserat

bärlager och asfaltslitlager, som observerats vid

användning av vissa restprodukter med alltför hög

vattenkvot (Höbeda m fl 1984), har ej beskrivits.

Ett slamskikt har därmed pumpats på lagrets överyta

vid vältningen och gett otillräcklig vidhäftning

till beläggningen. En annan vanlig orsak till dålig

vidhäftning kan vara uttorkning av det stabilisera-

de lagrets överyta varvid ett svagt, "mjöligt",

ytskikt bildas (Örbom 1975, pers. medd.).

Skador i form av horisontella sprickor, observerade

vid vissa slaggstabiliserade vägar, ochförorsaka-

de av sönderfrysning av vattenmättat lager under

sprucken beläggning kan tänkas förekomma även i

cementstabiliserade lager.
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6 REKOMMENDATIONER

Långtidsuppföljning genom bärighetsmätning och

provborrning av en del utvalda, 10-20 år gamla prov-

vägar bör göras för att studera hur långt nedbryt-

ningsprocessen gått i stabiliserade lager. Vägar

som motstått uppsprickning är särskilt intressanta

Jämförelser bör också göras mellan stabiliseringar,

gjorda med nya typer av bindemedel, innehållande

exempelvis mald hyttsand, flygaska etc som kan an-

vändas i högre halter än cement och ev. kan ge

bättre beständighet och återläkningsförmåga (jfr

Höbeda 1985). Troligen skadas sådana långsamt bin-

dande material inte av trafik på ett ännu obundet

lager. Materialet bör dock ha tillräcklig stabili-

tet för att inte deformeras. Vattenkänsligheten

vid utläggning är sannolikt mindre; samma sak

gäller även effekten av fördröjd packning efter

blandning.

Exempel på en provväg som motstått tung trafik utan

sprickbildning är provvägen Bankeryd 1971, där en

slaggprodukt (Merolit) använts (Hjalmarsson 1984).

Samma produkt kan dock ha givit dåligt resultat vid

felaktig användning (Höbeda 1984, Opubl. mat.)

Vid förnyade stabiliseringsförsök bör åtgärder

att förhindra uttorkning och därmed krympning av

nylagd stabilisering studeras, t ex ett omedelbart

påförande av slitlager, bestående av asfaltbetong

eller ytbehandling. Förutsättningen är dock, att

materialet har god stabilitet även i obundet till-

stånd. Detta skulle kunna förstuderas på laborato-

riet, exempelvis genom CBR-provning.

Förnyat intresse kan märkas för cementbruksbunden
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makadam (Fredriksson 1984). Möjligheter finns dess-

utom att numera använda sig av nya typer av binde-

medel, baserade på höga halter restprodukter, främst

flygaskor (jfr Höbeda 1984). Förutom en avsevärd

prisreduktion kan även bättre nedträngningsförmåga

i makadamen erhållas, tack vare flygaskans "smörjan-

de" effekt. Även superplastifierande tillsatser

finns att tillgå, även om deras verken ofta är

alltför kortvarig för bruk som måste transporteras

och läggas ut. Förutom konventionell användning

av CM kan t o m bruksbindning av den f.n. mycket

använda bergöverbyggnaden (BBÖ) ibland övervägas.

I vissa fall har nämligen vägar med den typen av

överbyggnad deformerats av stark trafikbelastning.

Enligt gjord inventering har ganska få systematiska

laboratoriestudier utförts, annat än i samband med

förprovningar till provvägar.

Laboratoriemetodiken bör utvecklas och bl a en rele-

vant hållfasthetSprovningsmetod utvecklas. Framtag-

ningen av lämplig vattenkvot för stabilisering

bör ej utföras med ledning av optimal vattenkvot

från packningsförsök utan den vattenkvot väljas

som ger bäst hållfasthetsutveckling.

En accelererad provningsmetod, utförd vid förhöjd

temperatur bör utvecklas. En sådan är särskilt

nödvändig vid långsamt verkande bindemedel innehål-

lande restprodukter. Observeras bör dock att olika

bindemedel kan reagera på olika sätt.
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FÅKTORER SOM PÅVERKÅR VAL AV STABILISERINGS- TEKNIK

METOD (Persson 1979) ANNAN
?ARK- VERKs- TEKNIK

BLANDN. BLANDN.

DÅLIG DDRTDHET I UNDERGRHND 1 xx

SÄLIG DDRIDHET I UVERBYGGNAD x xx

DTCKET DÅLIG DDRTGHET I DVERD. X XX
, i ,

BRIST PÅ NDRDENLIGT DDRL.MTRL. x ' xx

GOD TILLGÅNG PA SAND x t xx
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. LDTTSTADTLISERAT HDDDEEDT MÅTERIAL xx 5
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STORA KONCENTRERADE STABILISERTDDS- xx xx
VDLYDER 1
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Tabell 2. Sammanställning av försökssträckor.

          

01).I Läge Ut- Bärlager Pålagd asfnbelägg-å Planeriw* och

fukt väg Orts- förd Typ 0. tjock1. ning. Typ 0. tjockU umdägjâsng av

nr nr angivelse år (cm)l (cm)2 i l 2

1 73 Östnora 1955 C5 15 Ah? +GAb6 KYV, Vng
B-iän. Viiginst.

2 134 'Slagsta 1956 C5 10-15 Ab2+GAb3 (6% 13:0

3 14 Degeberga 1956 CS 15-20 31316 A132 KTV. ngv
L-Kân. fsriiginst.

4 566 Tun 1959 C3 15 Ab 3 F13-'gfv-F-:3rt K
X'gfv 3-1311

5 E6 3'181113y- 1960 CM 15 Ab 2 KN'Y, Ygfx

strand :NY-1:111. Väginst,
6 15 Gua1öv 1961 CNI 10-15, Ahl-3, BGIO KYV, ngv

CG 10, C5 10 L-1åin, Viiginst.
7 E75 Hålland 1961. CM 15, CG 15 Ab 2 KVV, Vng

Z-1iin. Sv. Cemå'.

8 -- Gu11hzs 1962 CM 10, C31 15 Ab 2 Gâzåihögene
Fabr. Våigzinst.

9 E4 Brista 1963 C31 10, CM 15 Ab 3 KVV, Vng

CG 15, C5 15 B-län. Viizinst.

   

1. CS z: Cementstabiüserad sand, CM :..- cementbrukibunden makadam.

CG = cementstabiüserat bär1agergrus.
2. AB z: asfaltbetong. GAb = grusasfaltbetong, MM = makadam bumisn

med bit. massa.
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Figur 1. Diagram belysande utförande och erhållna resultat
vid en av flygförvaltningens arbetsplatser.
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Figur 2. Utvecklingen hos provsträckornas medelmodul,

bestämd på vägytan, under perioden 1970-75. Resul-
taten från mätningarna i juni 1972 ej medtagna.

§1(b) (Orbom och Ydrevik, 1977).
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Figur 3. Samband mellan spårdjupsökningen 1971-75 (AS) och
provsträckornas medelmodul under perioden 1970-
75. Pilarna anger korrektionstendenser beroende på
avvikande bärighet hos undergrunden (Orbom och
Ydrevik, 1977).
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Figur 4. Sommarbärighetens utveckling för cementstabi-
liserade provsträckor på Ö-vik 75 Vännäs 75
och Mossberg 77. Tidpunkten för stabiliseringens
utförande betecknat S i fig. Bärigheten före
denna tidpunkt avser således den ursprungliga grus-
vägen. Angivna vården är medeltal för aktuella
sträckor på resp provväg (Örbom 1981).
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Figur 5. Trafikens inverkan på egenskaper hos cementstabi-
liserat material (i provvägen Vännäs 1975) karak-
teriserad genom lagermodul (EC) såväl som tryck-
hållfastheten hos utborrade prov. N10 är ekviva-
lenta antalet passager av 100 kN axellast (Örbom
1982).
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Figur 6. Sambandet mellan tryckhållfasthet och E-modul.
Heldragen kurva avser betong (2), streckad kurva
avser cementstabiliserat grus (3). Bägge kurvorna
avser material som lagrats ostört till provningen.
Punkterna 0-4 avser cementstabiliserat material
från provsträckorna, som utsatts för 5 års trafik
(Örbom 1981).
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Figur 7. Sambandet mellan ytjämnhetens minskning från 1977
till 1980 (PSI77-PSIBO) och tryckhållfasthet
representerad av Oborrk 80 (Orbom 1981).
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Figur 8. a) Samband mellan vägens ålder, beläggningstjock-
lek och förekomsten av tvärsprickor. b) Genom-
snittlig nedsjunkning med deflektograf, gräns-
kurvor avser dansk klassificering med avseende på
förstärkningsbehov (Leksø 1980).
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