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FÖRORD

Undersökningen har gjorts på uppdrag av vägverket inom projektet

"Bär- och förstärkningslager". Avsikten var ursprungligen att skaffa

fram underlag för vägförsök i samband med förstärkning av en grusväg i

Jämtlands fjälltrakter. Grusvägen är uppbyggd av skifferhaltiga mate-

rial och har starkt nedslitet slitlager (ca 25% <0.075 mm). Litteratur-

studien, som blev ganska omfattande bör vara allmängiltig och använd-

bar också i andra stabiliseringssammanhang. Den har tidigare givits ut

som VTI Notat V 41, men kompletterats. Vägförsöken i Jämtland har

dokumenterats (byggnadsrapport) i VTI Notat V 57.

Peet Höbeda
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Stabilisering och modifiering av svaga vägöverbyggnader med bindeme-
del - val av bindemedel

En litteraturstudie

Av Peet Höbeda
Statens väg-.och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

En litteraturstudie har gjorts av möjliga bindemedel och bindemedels-

kombinationer för förstärkning av vägar med svag överbyggnad genom

stabilisering. I regel blir det fråga om markinblandning, något som dock

kräver tillgång till effektiv utrustning, särskilt på frässidan.

De bindemedel som diskuteras är kalkhydrat, hydrauliskabindemedel

och asfalt, speciellt emulsions- och skumningsteknik. I särskilt be-

svärliga fall, ex. vid hög halt finmaterial, kan det bli aktuellt med

kombinationer av två bindemedel.

Kalk har utomlands använts för stabilisering av bärlager med alltför hög

lerhalt, men åtgärden är knappast aktuell vid svenska förhållanden.

Hydrauliska bindemedel utgörs av portlandcement, men också bindme-

del, baserade på restprodukter som hyttsand och flygaska. Den långsam-

ma bindningen till hög hållfasthet gör sistnämnda bindemedel särskilt

intressant i vägsammanhang. Hydrauliska bindemedel ger dock styva

konstruktioner som inte lämpar sig vid alltför dåliga undergrundsförhål-

landen. Besvärande reflektionssprickor kan uppkomma i asfaltbelägg-

ningen. Vid lägre trafikvolymer kan underhållsbeläggning, bestående av

indränkt makadam eller öppen emulsionsbetong fungera väl på sprucket

bärlager.

Asfaltstabilisering av finmaterialrika stenmaterial är svår att utföra.

Ett intressant alternativ är inblandning av låg halt cement. särskilt vid

behandling med asfaltemulsion. Därmed får nylagt material bättre

korttidsstabilitet, men även förbättrad motståndskraft mot "stripping".

Skumningsteknik möjliggör även stabilisering vid höga finmaterialhal-

ter, men även här kan beständigheten förbättras med hjälp av tillsatser
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som cement eller kalkhydrat. En blandning av asfaltemulsion och

kalciumlignosulfat, en restprodukt från pappersindustrin, har även kom-

mit till användning i Kanada för stabilisering av sandigt grus.

Rekommendationer ges för stabiliseringsarbeten enligt markblandnings-

metoden.
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Stabilization and modification of marginal materials for base course,
specifications in connection with softening of gravel roads - chose of
binders

A study of the literature

By Peet Höbeda
Swedish Road and Traffic Research Institute
5-581 01 LINKÖPING

Sweden

SUMMARY

A literature study has been done of possible binders and binder

combinations for stabilization of old roads with weak bases,_often rich

in fines. Generally it is a question of mix-in place technique, something

which demands effective milling and mixing equipment.

The binders discussed are lime, different hydraulic binders and asphalt,

especially the emulsion and foaming techniques. In particularly difficult

cases, for example aggregates rich in fines, combinations of two binders

as cement and asphalt can be a solution.

Lime has abroad been used for stabilization of base courses with too

high content of clay, but that is seldom the case under Swedish

conditions.

Hydraulic binders consist of portland cement, but also binders based on

waste materials such as granulated slag and fly ash. The slow binding

process to high strengths makes the last mentioned binders interesting

for road purposes. Hydraulic binders give, however, rigid constructions

which are not well suited for poor subgrade conditions, unless strength-

ening of the underlaying materials is made. Reflective cracks appear

when the asphalt bound surface is thin.

Stabilization of aggregates, rich in fines, with asphalt is difficult to

perform. An interesting alternative is a combination of a low content of

premixed cement, and aSphalt emulsion or foam asphalt. These mixes

get better initial stability, but also an increased resistance to "strip-

ping". The foaming technique makes stabilization possible of aggregates

with high content of fines, but even here the durability can be improved
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with help of additions such as cement or lime in low contents.

Recommendations are given for binders unitable før to conditions, and

special precautions t0 be taken when performing stabilization works.
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l ALLMÄNT

Grusvägar har ofta så högt finmaterialinnehåll i överbyggnaden att

vägen förlorar bärigheten under tjällossningen och förstärkningsåtgärd-

er blir nödvändiga. Finmaterialhalten ökar genom nedbrytning av trafik,

men också genom jordspill från jordbruksredskap. I vissa områden i

Sverige inblandas dessutom lera i grusslitlager för bättre slitstyrka i

sommartorka. I gynnsamma fall är endast ett ytligt lager nedslitet eller

förorenat, medan underliggande material har hög bärighet. I båda fallen

är det olämpligt att direkt påföra ett bituminöst slitlager, utan

förstärkningsåtgärder blir först nödvändiga.

Äldre, asfaltbelagda vägar kan även vara nedbrutna av trafik eller

också byggda av dåliga icke normenliga material och i behov av

förstärkningsåtergärder, inte minst med tanke på ökande trafik och

målet att till år 1995 öka boggilasten till 18 ton och totalvikten till 60

ton på primära riks och länsvägar (jfr Fredriksson 1988).

Ett alternativ till gruslyft, dvs påförande av nytt bärlager, är att

tillsätta ett bindemedel genom markblandningsmetoden, ev. i kombina-

tion med en komplettering med grovt stematerial för ett stabilare

stenskelett. Viktigt är även att man också ombesörjer vägkroppens

dränering så att vatten inte blir stående i vägöverbyggnaden.

Vid djupgående nedbrytning av vägöverbyggnaden, eller också mycket

dåliga undergrunds- och överbyggnadsmaterial, är man tvungen att göra

en mer omfattande åtgärd. Inblandning av bindemedel är en tveksam

åtgärd om det stabiliserade lagret kommer att _ligga på ett mycket

vatten- eller tjälkänsligt underlag. Man kan knappast i tillräcklig grad

kompensera dålig bärighet hos underlaget genom att öka det stabilisera-

de lagrets kValitet, exempelvis genom högre bindemedelshalt.

Stabiliseringen bör inte göras alltför tunn och särskilt styva lager,

bundna med hydrauliskt bindemedel, är känsliga för underdimensione-

ring. Tjockleken anpassas således till bindemedelstyp, trafik och under-

grund. Dessutom måste materialet ha tillräckligt hög stabilitet och

hållfasthet (för bituminöst resp hydrauliskt bindemedel), men också
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beständigheten är viktig. Detta innebär att bindemedelshalten måste

vara tillräckligt hög;

Ett gynnsammare fall är när endast grusslitlagret har hög finmaterial-

halt, medan vägöverbyggnaden i övrigt har god bärighet. Detta måste

dock noggrant säkerställas. I ett sådant fall kan man tänka sig att fräsa

in mindre halt bindemedel i själva ytlagret, en åtgärd som kan benäm-

nas modifiering av ytlager. Lindh (1984) och Ohlsson (1985) beskriver

 

försök att förbättra vattenkänsligt och vid sommarförhållanden

dammande grusslitlager på Gotland med olika bindemedel före

beläggning med YlG. Det visade sig dock att stora delar av

provsträckorna börjat sönderfalla genom en avflagningsprocess,

förorsakad av frystöväxling under den milda vintern 87/88. (Lindh, pers.

medd. 1988).

Ett huvudproblem vid behandling enligt markblandningsmetoden är att

få fram en tillräckligt homogen produkt av ett i regel mycket växlande

material i vägen. Fräsning försvåras av grov sten m.m. Noggranna

förundersökningar krävs för ett lyckat resultat, men också effektiv

fräsutrustning. Utvecklingen på maskinsidan i Frankrike behandlas av

Baroux m.fl. (1988) och Colombier m.fl. (1988). Bl.a. har man byggt en

högeffektiv utrustning för cementstabilisering, bestående av två fordon

(figur 1). Den ena bestående av bindemedelssilo med spriderutrustning

för cementet, men också försedd med vattentank. (Observeras bör att

man i Frankrike använder sig av långsamhindrande specialcement vid

stabilisering, jfr mom 3.2). Det andra fordonet består av en fräs,

blandare och utläggningsutrustning. Maskinen drar ihop det uppfrästa

materialet till en sträng för effektiv blandning och breder ut materialet

till ett jämnt lager. Maximal fräsningsdjup är 35 cm, men bredden på

ett drag är endast 1.95 m. Effektiv användning av sådan utrustning, vid

behandling av äldre vägar av låg standard, försvåras vid svenska

förhållanden av förekomsten av grov sten.

Ett alternativ att fräsa in bindemedel i vägkroppen är att istället i

förväg klyva den till en sträng och blanda in bindemedel med hjälp av en

"Midland Paver". Sådant försök har beskrivits av Jacobsson och

Johansson (1988)..
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2 VAL AV BINDEMEDEL

Vid stabilisering och modifiering (ej enbart av ytlager) av dåliga

  

material använder -man sig i regel av samma typ av bindemedel, men i

olika halter. I det första fallet tillsätts en tillräcklig mängd för god

styvhet eller stabilitet så att materialet klassificeras upp bärighetsmäs-

.sigt och kan tåla högre trafikbelastning än ett normenligt, ostabiliserat

llbärlagermaterial. Dess "materialindex" (olika definitioner förekommer)

ökar genom behandlingen.

Vid modifiering tillsätter man däremot endast så mycket bindemedel

att stabilitet och vattenkänslighet förbättras, men endast i den grad att

materialet blir jämförbart med ett ostabiliserat bärlagergrus. Modifie-

ring med låga halter bindemedel är mest vanlig i sydliga länder; ibland

tillsätter man t o m rutinmässigt något bindemedel genom verkbland-

ning, ofta kalk eller cement, för att förbättra utläggningsegenskaperna,

men samtidigt också deformationsegenskaperna under trafik. I länder

med tjälaktivt klimat har man i regel varit skeptisk till sådan modifie-

ring, mycket beroende på frostbeständighetskrav.

De bindemedel" som främst kommer ifråga är i första hand a) hydrau-

liska typer, dvs cement eller också blandningar baserade på restpro-

dukter som hyttsand, flygaska m.m., b) bituminösa bindemedel enligt

olika tekniker och c) kalk. Vid stabilisering av särskilt besvärliga

marginella material kommer också mindre vanliga bindemedel och

processer ifråga och det har därför ansetts nödvändigt att ge korta

presentationer (mom 3.1-3.4).

Jordstabiliseringstekniken är utbredd i USA, även om åtgärden är

vanligast i sydliga delstater som har mycket små tillgångar på stenma-

terial. Eftersom de svenska erfarenheterna från behandling av mycket

finkorniga, eller av andra orsaker 'marginella material är begränsade,

bör de amerikanska erfarenheterna vara av intresse.

Federal Highway Administration (1979) rekommenderar ett system som

grundar sig på jordmaterials finmaterialhalt (<0.075 mm) i kombination

med plasticitetsindex (PI) för bedömning av bindemedelstyp (figur 2).
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Plasticitetsindex ger främst ett indirekt mått på lerhalten; vid alltför

höga värden på PI uppkommer bla blandningsproblem pga klump-

struktur.

Plasticitetsindex används normalt inte vid svenska vägmaterialunder-

sökningar. Sådana bestämningar har dock gjorts inom tidigare projekt

ang. "idealgruskurvans" sammansättning (jfr VTI Meddelande 77 och 96).

Det visade sig att plasticitetsindexnästan undantagslöst varmycket låg

i prov, tagna från svenska grusslitlager. Lermineralen hade i regel också

låg "aktivitet", dvs ringa vattenhållande förmåga (Höbeda och Viman,

1981).

Ligger finmaterialhalten under 25%, kan man enligt figur 2 använda sig

av ett enda bindemedel. Cement är det mest "toleranta" bindemedlet

när det gäller finmaterialhalt. För bituminöst bindemedel har man

tilläggskravet att för bärlager ska plasticitetsindex vara <6 och pro-

duktvärdet med finmaterialhalt <72. Är finmaterialhalten högre än 25%

bör man använda sig av två bindemedel i kombination och figur 3 ger

kompletterande upplysningar. Vid mycket höga plasticitetsindex (>30)

rekommenderar man förbehandling med kalk och därefter cementstabi-

lisering. Ligger plasticitetsindex under ovannämnda värde kan man

behandla med cement, följt av asfaltemulsion. Vid låga plasticitetsindex

kan även andra bituminösa alternativ vara möjliga (jfr mom 3.!! ang.

skumasfalt).

Beträffande bindemedelshalter bör vid förbehandling kalkhalten vara 1-

3% och sedan antingen cementhalten 3-lO% eller halten asfaltemulsion

l.t-8%.. Vid val av asfaltemulsion-cement bör förhållandet mellan asfalt

till cement bör vara 5 till 1 för att inte få ett alltför sprött material.

(jh dock mom 3.3.1).

Användning av hydrauliska bindemedel i högre halter ger ett styvt lager

med högt modulvärde, men lagret spricker upp mer eller mindre och

dessa sprickor kan vålla problem, särskilt vid dåliga undergrundsförhål-

landen. Stabilisering med asfalt ger inte nödvändigtvis
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något större bidrag till lagrets styvhet (modulvärdet), men man får

istället en kohesion i materialet och ökad vattenbeständighet. Enligt

amerikansk uppfattning kan förstnämnda bindemedel därför betecknas

"cementious" och det senare "waterproofing agent".

Man går inte in på mindre vanliga bindemedel som flygaska-kalk m.m.,

men hänvisar till specialpublikationer. Olika delstater i USA har sina

egna krav, beträffande materialkvaliteter, stabilitet, hållfasthet, be-

ständighet m.m., och behandlas inte i publikationen från FHWA.
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3 DISKUSSION OM NÅGRA OLIKA BINDEMEDELS LÄMP-

LIGHET

3.1 Kalk

 

I Sverige känner man främst till stabilisering av lera med kalk i

undergrundssammanhang, men utomlands används även kalk för behand-

ling av icke normenliga överbyggnadsmaterial med alltför hög lerhalt.

Bärlagergrus har således ibland blandats med kalk för att reducera

plasticitetsindex och därmed också förbättra bärighetsegenskaperna

(Fuller och Dabney, 1953, Whitehurst, 1955).

Vid behandling med kalk uppkommer först en snabb flockuleringsreak-

tion varvid jordartens plasticitet reduceras samt dess bearbetbarhet

förbättras och stabilitet ökar. Enligt Federal Highway Administration

(1979) bör plasticitetsindex (hos material <O.4 mm) överstiga 10 för att

kalkstabilisering ska komma i fråga. Dessutom är en långvarig puzzo-

lanreaktion möjlig mellan silikatkomponenterna i lermineral och kalk,

vilket leder till förbättrade hållfasthetsegenskaper.

Prov har visat att den lera som finns i svenska grusvägar är föga

reaktivt med kalk (plasticitetsindex är mycket låg, jfr. Viman och

Höbeda 1979). Puzzolanreaktionen befrämjas dessutom av höga tem-

peraturer, något som sällan inträffar i SVerige. "Frostbeständigheten hos

kalkstabiliserade jordarter utgör dessutom ett frågetecken. Stabilise-

ring med kalk fungerar därför bäst i sydligare länder, där man också

ofta har problem med lerhaltiga, vittrade stenmaterial (jfr Akoto,

1986).

Ett sätt att förbättra kalkens effekt är att 'tillsätta en reaktiv

komponent. Flygaska utgör t ex en effektiv puzzolan, men måste

tillsättas i ganska höga halter. De Wet (1975) har funnit att en

blandning av malen hyttsand och kalk ger bättre effekt än enbart kalk

vid stabilisering av vittrad diabas till bärlager. Hyttsand i mald form är

egentligen ingen "riktig" puzzolan utan kan betraktas som ett självstän-

digt, långsamverkande hydrauliskt bindemedel (jfr mom 3.2).
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Vid byggandet av provvägen Hålland 1961 på väg E75, Z-län, utfördes en

provsträcka med kalkstabiliserat skiffergrus. Tyvärr verkar provvägen

inte ha följts upp, men en provborrning har gjorts nästan 20 år efter

byggandet (Höbeda m fl, 1980). Kalkstabiliserat grus hade inte fått

någon märkbar bindning. Misslyckade försök att kalkstabilisera grus har

även gjorts på andra håll under 60-talet (E. Lindh 1988, pers.medd).

Vid undersökning av nedbrytningsbenägenheten hos bärlagergrus på

provbana (Höbeda, 1976), undersöktes bl a lerskiffergrus från Brunflo.

Det visade sig att nämnda grusmaterial påverkades starkt av arbetstra-

fik och starka deformationer (t o m skjuvbrott) erhölls. Försök gjordes

senare att hyvelinblanda kalk i gruset med hög lerhalt. Materialet

förbättrades påtagligt, men några speciella undersökningar av det

kalkmodifierade grusets egenskaper gjordes inte.

Kalk förefaller inte vara aktuell för behandling av svenska grusvägar, i

varje fall inte som ett självständigt bindemedel.
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3.2 derauliska bindemedel

 

Tidigare svenska erfarenheter av cementstabilisering har översiktligt

beskrivits av Höbeda (l985a). Markinblandning vid förstärkning av

grusvägar har inte alltid gett goda resultat, beroende på svårigheter att

få god blandning, men man har ofta också försökt behandla de svagaste

och mest tjälkänsliga vägarna. Styva, stabiliserade lager bör enligt

senare erfarenheter inte användas påmycket dåliga undergrunder.

Man har nyligen i England börjat förstärka äldre vägar genom markin-

blandning och då provat olika bindemedel som bitumen (asfaltemulsion

och skumasfalt) kalk och cement (Kennedy och Olesen, 1987). Sistnämn-

da bindemedel anses ha gett de bästa resultaten, men då är också

tjälproblemen mycket små i England. Lagertjockleken bör vara minst

150-200 mm enligt engelska erfarenheter. Man har använ sig av special-

ytbehandling, armerad med genonät för att undvika sprickproblem.

I regel har man använt sig av portlandcement vid stabilisering, men

modifierade bindemedel med långsam bindning kommer allt mer till

användning utomlands. Portlandcement kan retarderas, men bindemedel

baserade på restprodukter är särskilt intressanta i sammanhanget (jfr

Höbeda, l985b, 1986). Cementa har gemensamt med Merox exempelvis

provat ett speciellt stabiliseringscement, baserat på lika delar modifie-

rad (flygaskahaltig) portlandcement och mald hyttsand.

En långsam bindning är speciellt värdefull vid stabilisering enligt

markblandningsmetoden, eftersom tiden mellan blandning och vältning

kan bli så lång att skrymdensiteten nedsätts och optimal hållfasthetsut-

veckling inte erhålls (West, 1963, Cowell och Irwin, 1979, jfr figur 4).

Ökad packningsinsats ger inte alltid kompensation (figur 5). Med lång-

samma specialbindemedel kommer den tillgängliga tiden för justering

m.m. att bli väsentligt längre, något som är särskilt värdefullt vid höga

temperaturer (figur 6). Opublicerade resultat vid VTI har gett samma

erfarenheter (E. Lindh 1988, pers.medd).

I Sovjetunionen har man funnit att vissa slaggbaserade bindemedel har

god härdningsförmåga vid låga temperaturer (Belusov och Asmatulajev,
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1979). Man har t o m konstaterat bindningsförmåga hos prov som fått

frysa direkt efter packning och sedan provats efter upptining och

lagring.

Vid användning av långsamma bindemedel är det särskilt förmånligt om

stabiliseringen genast kan trafikeras direkt efter utläggning. Efterpack-

ningen ökar hållfastheten och sannolikt uppkommer ett finare och

därmed gynnsammare sprickmönster, något som även påvisats vid

cementstabilisering (jfr Bofinger, 1971, Yamanouchi, 1973, Teng och

Fulton, 1974, Akoto, 1986).

En förutsättning är dock att stabiliseringen ligger på ett fast underlag

så att töjningarna i lagrets underkant inte blir alltför höga. Dessutom är

det nödvändigt att materialet har tillräckligt hög stabilitet direkt efter

utläggning, antingen genom ett stenskelett eller också tillräcklig sken-

bar kohesion, härstammande från finmaterial+bindemedel (jfr nedan).

Vattenkvoten vid utläggning bestämmer också i hög grad stabiliserings-

egenskaperna hos finkorniga material.

Det verkar som om bindemedel, baserade på slagg men också flygaska,

kan ge stabiliseringar med särskilt god beständighet. Denna erfarenhet

grundar sig inte endast på relativt nya provvägar (Höbeda m fl, 1986)

men också en iakttagelse från provvägen Hålland, 1961, som innehåller

såväl cement-, puzzolan- som kalkstabiliserat skiffergrus. Vid provborr-

ningar, gjorda ca 20 år efter provvägens byggande, kunde hela borrkär-

nor endast upptagas från provsträcka med "puzzolanbindemedel", be-

stående av mald hyttsand och kalk (jfr Höbeda m fl, 1980).

Dessutom verkar det av några tidigare erfarenheter som om sådana

bindemedel är gynnsammare än portlandcement om organisk substans

finns i basmaterialet (Höbeda, l984a och b). Bindemedel, innehållande

hög halt flygaska, är särskilt lämpliga..- vid --stabilisering av sand med

dålig stabilitet, eftersom flygaskan ger en hög skenbar kohesion och

därmed goda utläggningsegenskaper. Vattenkvoten är dock av stor

betydelse i sammanhanget och vattenmättning innebär mycket dålig

bärighet.

Enligt Federal Highway Administration, jfr figur 2, skulle cement kunna
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användas för stabilisering av material med finmaterialhalt >25% om

plasticitetsindex är mindre än 10; vid högre värde på det senare bör

först kalk inblandas. Även om rekommendationen främst avser port-

landcement, bör den vara tillämpbar på andra besläktade bindemedel.

Även om man enligt utländska kriterier kan cementstabilisera mycket

finkorniga jordarter (jfr mom 2) är det tveksamt om man på detta sätt

verkligen kan framställa för svenska förhållanden lämpliga bärlager-

material. Frostbeständigheten utgör ett frågetecken och bör i tveksam-

ma fall undersökas, exempelvis enligt en vid VTI utvecklad metod

(vacuummättning av provkroppar, följd av frystöcykler och mätning av

svällning, ev. också hållfasthetsnedsättning).

Stabiliserade lager av material med hög finmaterialhalt är dessutom

särskilt benägna att spricka upp, speciellt om lerhalten är hög (Teng och

Fulton, 1974). Så kanvara fallet vid grusslitlager, som under lång till

underhållits genom lerning. Lerhalten blir även hög om sedimentära

bergarter, speciellt lerskiffer, ingår i materialet. I sådana fall kan ett

kalk-cementbindemedel vara lämpligt.

Enligt svenska erfarenheter uppkommer också besvärande uppsprickning

av stabiliserade vägar som ligger på svaga undergrunder, däremot inte

på väldränerade sådana (jfr l-Iöbeda m fl, 1986). I* varje fall vid låga

trafikvolymer, kan en beläggning, bestående av indränkt makadam,

:fungera väl på sprucket bärlager. Tyvärr har inga sådana beläggningar

utförts i samband med nybyggnad av stabiliserade bärlager, utan endast

som senare underhållsåtgärd.

Modifiering av ytuppmjukningsbenäget grusslitlager, bl a med hydrau-

liska bindemedel har provats på Gotland (Lindh, 1986). Effekten av

åtgärden bedömdes genom att bestämma minskningen av finmaterial-

halten vid försiktig siktning. Två specialbindemedel (silica+"bypass",

från metallurgisk respcementindustri), tidigare provad av Höbeda m fl

(1982), men i viss mån också slaggbindemedel (obsl aktivering inte

utförd) har i halter ca 3-5% gett särskilt goda resultat. Enligt uppgift

har dock en del sträckor fått avseevärda skador under den milda vintern

87/88.
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3.3 Asfaltemulsion

 

Vid stabilisering av bärlager med asfalt har emulsionstekniken kommit

allt mer till användning. En orsak är att man ofta kan stabilisera mer

finmaterialrika stenmaterial än genom varmblandning. Metodiken är

miljövänlig lämpar sig också särskilt väl inom glest bebyggda områden,

långt från asfaltverk. Som framgår av det nedanstående är dock inte

emulsionstekniken helt problemfri. Man rekommenderar således inte

inblandning av asfaltemulsion i gamla vägöverbyggnader i Frankrike

beroende på att dessa ofta har allt för hög lerhalt (Colombier m.fl.

1988, jh referenser, mom 4).

George (1979) och Waller ( 1981) anser att material, som kan stabiliseras

med asfaltemulsion, bör ha en finmaterialhalt (<0.075 mm) mindre än

20 vikt-% samt produkten av plasticitetsindex och finmaterialhalt ska

samtidigt vara mindre än 72 (jfr mom 2). Materialet ska kunna blandas

utan problem. Hålrummet ska vara tillräckligt stort i det vältade

stenmaterialet för att emulsion och befintlig fuktighet får plats.

Vattnet måste kunna avdunsta, något som försvåras vid ett alltför tätt

material. Svårigheten ökar dessutom ju tjockare det stabiliserade lagret

blir.

Darter m fl (1979) ger en ekvation för bestämning av halten asfaltemul-

sion med kännedom om stenmaterialets gradering. Asfaltemulsionen och

stenmaterialet mås'te även vara kompatibla, något som främst undersö-

kes genom bestämning av vattenkänsligheten hos provkroppar. Vid

behandling av finmaterialrika material måste en långsamt brytande

emulsionstyp användas.

Vattenkvoten vid läggning är viktig och brytning av emulsionen får inte

ske före vältning, utan helst börja i samband med denna. För litet

vatten ger ofta alltför snabb brytning och dålig asfalttäckning samt

därmed dålig stabilitet och beständighet, medan för mycket vatten ger

instabilitet pga porvattentryck.
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Vattenkvoten måste för god blandning ofta vara 2-3°/o högre än vad som

är lämpligt för packning (George, 1976). Detta innebär att täta massor

ofta måste luftas så att avdunstning kan ske innan packning påbörjas.

George visar principiellt hur stabilitet, skrymdensitet och hålrum

påverkas av asfalthalt och packningsvattenkvot (figur 8). Stabiliteten i

torrt tillstånd minskar med asfalthalten, medan i fuktigt tillstånd

föreligger en optimal asfalthalt. Vattenbeständigheten ökar med asfalt-

halten.

Asfaltemulsionsstabiliseringar ökar långsamt i hållfasthet när vattnet

avdunstar och sammanhängande bindemedelsfilmer allt mer utbildas.

Misslyckanden har inte varit ovanliga vid stabilisering, beroende på

dålig uttorkning (George, 1976). Schmidt m fl (1973) jämför genom

laboratorieundersökning E-modulen hos grus, behandlad dels med emul-

sion (5% asfaltåterstod), dels 5% varmasfalt av samma penetration.

Modulvärdet hos lager med emulsionsmassa ökar med uttorkningen och

kan bli lika högt eller t.o.m högre som hos asfaltbetong (figur 9).

Vattenbeständigheten är dock sämre än hos varmmassa, även om den

förbättras med lagringstiden. Ju mjukare asfaltåterstod, desto sämre

stabilitet och vattenbeständighet (penetration 40/50, 85/ 100 och

200/300 har provats).

Den lägre korttidsstabiliteten hos emulsionsbetong och osäkerheten om

full "härdning" kan uppnås vid vägförhållanden gör att man vid väg-

dimensionering måste räkna med lägre modulvärde än vid användning av

varmasfalt. Det är -7 också svårare än för varmblandade massor att

genom laboratorieundersökningar efterlikna de komplicerade processer-

na hos emulsionen och bättre bedömningsmetoder erfordras

(Puzinauskas och Jester, 1983).

Culley (1974) har försökt förbättra finmaterialrikt grus för bärlager-

ändamål genom tillsättning av låg halt asfaltemulsion (0.5%). Cykliskt

triaxialförsök visade dock att egenskaperna snarare försämrades, bl a

kunde permeabiliteten minska och vattenkänsligheten öka. Modifiering

med låga halter asfalt rekommenderas därför inte. Wichmann (1983) har

blandat in 2-3°/o bitumenemulsion i delslerskifferrikt grusmaterial, dels
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krossad, lerig kalksten. Stabiliteten, bestämd enligt CBR-provning,

försämrades efter emulsionstillsats, men sannolikt hade blandningarna

fått ofullständig härdning. Lindh (1986) har bla blandat in 3% asfalt-

emulsion i finmaterialrikt, gotländskt grusslitlager och efter 2 år kons-

taterat en betydande reduktion av finmaterialhalt samt därmed minskad

vattenkänslighet. Bärighetsmätningar har ej utförts.

3-301 ÖåfêåtârüELSÅQQEâTPDLTIE:..-

Ett sätt att bredda användningsområdet för asfaltemulsioner, till exem-

pelvis finmaterialrikt stenmaterial eller också dåligt graderad sand, är

att förutom asfaltbindemedel även använda sig av enganska låg halt

portlandcement. Enligt Asphalt Institute (1979) kan således tät emul-

sionsbetong förbättras genom tillsats av O.5-2% cement. Vid tillgång på

vatten bildar cement finkorniga, sekundära, ' vattenhaltiga produkter

(kalciumsilikater m.m.) som ger bindning och samtidigt frigörs också

kalkhydrat. Följande fördelar uppnås:

- Ökad hanterbarhet vid blandning och utläggning. Vattenkvoten mins-

kar så att packning omedelbart kan påbörjas.

- Nyutlagt material får högre stabilitet.

Man har också använt sig av cementtillsats för att bemästra stabilitets-

och vidhäftningsproblem hos varmasfalt (Giurguis m fl, 1982). Kalkhyd-

rat har även ofta använts för att befrämja vidhäftningen (Tunnichiff,

1986). Eimhjellen (1988), som beskriver norska erfarenheter från emul-

sionsstabilisering, har funnit att morän med hög halt organiskt material

låtit sig behandlas. Finmaterialhalten i moränen var därvid 12-16%.

Man har funnit en positiv effekt av cementtillsats även vid användning

av asfaltlösning. Ali och *Youseff (1983) har således behandlat silt med

l-3°/o cement och [ln-5% asfaltlösning. Maximal stabilitet erhölls med

den högsta cementhalten, medan den lägsta räckte för vattenbeständig-

het.
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Terrel och Wang (1971) visar genom cyklisk triaxialprovning hur E-

modulen hos lager av asfaltemulsionsstabiliserad bergkross långsamt

ökar med tiden. Tillsats av cement ökar modulvärdet och särskilt

mycket i högre halter (figur lO). Troligen verkar mindre halter cement

än 1% främst modifierande på asfaitbindemedlet, medan vid högre

halter inverkan av cementets hydration gör sig allt mer gällande.

Enligt figur 10 har emulsionsstabiliseringar med låg cementhalt en

spänningskänslig E-modul redan efter tämligen kort lagringstid (7 dygn

vid rumstemperatur). Cementet har således inte förstyvat materialet i

någon högre omfattning utan det fungerar fortfarande snarast som ett

ostabirliserat stenmaterial. Efter lång tid får man dock ett modulvärde

som är tämligen oberoende av spänningen och har därmed också fått

egenskaperna hos ett bundet material.

Schmidt mfl (1973) visar genom laboratorieförsök hur-E-modulen,

speciellt efter korttidslagring, avsevärt förbättras genom cementtill-

sats, samtidigt som vattenbeständigheten väsentligt ökar (figur ll).

Minskad penetration hos asfalten gav också ökad styvhet och be-

ständighet åt asfaltmassan. Utmattningsförsök, utförda vid konstant

spänningsamplitud, har gjorts på balkar. Man konstaterade att cemen-

tillsatsen tenderade att nedsätta utmattningsmotståndet hos emulsions-

massa genom att göra materialet sprödare så att en kritisk töjningsnivå

(150 mikrostrain) uppnåddes snabbare. Samtidigt kunde man, enligt

analytisk dimensionering, minska på lagertjockleken med cementmodi-

fierat material beroende på det höga modulvärdet. Provvägsförsök har

även gjorts, varvid sand stabiliserades med 6.8% asfaltemulsion och

1.3% cement. Provborrningar visade att man kunde ta upp borrkärnor

från cementmodifierat material efter några timmar, medan den icke

modifierade massan inte kunde provtas förrän efter några månader.

Senare har Schmidt (1974) utvidgat undersökningarna. Han har provat

ett sandrikt stenmaterial och hålrummet i blandningen har troligen

varit ganska högt. Asfaltåterstoden har varit 5%. Man ger modulvärde

som funktion av temperatur, men visar också inverkan av dels vacuum-

mättning med vatten dels frystöväxling (figur llb). Frystöväxling har
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liten effekt, såvida provet inte först vattenmättas. Prov, innehållande

l.3% cement, får förbättrad klimatbeständighet. George (1976) har

också funnit att kalk, men särskilt cementtillsats, ökat vattenbe-

ständigheten vid emulsionsstabilisering, utan att samtidigt ha gett ett

material med allför spröda egenskaper.

Av stor praktisk betydelse är att asfaltemulsionsstabiliserat material

har markant återläkningsförmåga och modulvärdet återgår till sin forna

nivå efter uttorkning. Skulle inte sådan återläkningsförmåga finnas,

skulle enligt Schmidt livslängden hos det asfaltbundna lagret bli mycket

kort.

Jämförande undersökningar har även gjorts med varmasfalt (5% binde-

medel). Man får större temperaturkänslighet än vid emulsionsstabilise-

ring (mer kontinuerliga bindemedelsfilmer erhålls pga bättre blandning

och därmed mindre "mineralisk" inre friktion?). Samtidigt är varmasfalt

något mindre känslig för klimatpåverkan. Återläkningsförmågan har

inte undersökts.

Gdallah m fl (1979) har funnit att effekten av cementtillsats är

avhängig avstenmaterialets beskaffenhet, halten asfaltemulsion och

härdningstiden. I somliga fall kan cementet resultera i minskad asfalt-

täckning och t o m lägre stabilitet. (Detta är tänkbart vid låg vatten-

kvot, egen anm.). Vattenbeständigheten ökade dock i samtliga fall

genom cementtillsatsen och effekten var särskilt markant vid låga

halter asfaltemulsion. Likartade erfarenheter redovisas av Mamlouck

och Wood (1983).

Coyne och Ripple (1975) nämner att en ringa cementtillsats var

nödvändig för stabiliseringav enblöt, siltig sand med asfaltemulsion vid

Oklahoma Airport. Head (1974) ger exempel på stabilisering med

asfaltemulsion-cement genom verkblandning i Alaska.

Anonym (1977) beskriver tillverkning av bärlager i Mississippi genom

verksblandning av lerig sand med 6% asfaltemulsion och 2% portlandce-

ment. Vid en vattenkvot på 9% kunde materialet omedelbart vältas.
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George (1979) har stabiliserat finmaterialrik sand med 6-9°/o asfaltemul-

sion och 1-1.5% cement.

Ruenkrairergsa (1983) beskriver stabilisering av siltig sand till bärlager

i Thailand genom att blanda in både 3% portlandscement och 3%

asfaltemulsion. Man fick då ett bärlager av tillräcklig styvhet som dock

inte gav upphov till några reflektionssprickor i asfaltbeläggningen.

Provsträckor som legat i 7 år har fungerat väl. Försök har även gjorts

med kalk istället för cement, men stabiliteten direkt efter utläggning

bedömdes som alltför låg i detta fall.

Al-Abdul Wahhab och Hicks (1988) har blandat förbättrat dåligt grader-

ad dunsand och märgelsten genom att förutom asfaltemulsion också

blanda in cement (halter 9-14l resp 2-5%). Det visade sig att motstånds-

kraften mot plastisk deformation tilltog med cementhalten och att

vattenbeständigheten ökade. Utmattningsmotståndet (försök gjorda vid

konstant spänningsamplitud) ökade också vid cementtillsats, samtidigt

som utmattningen tenderade att mer ske genom sprödbrott. Al-Abdul

Wahhab m.fl. (1985) har också förbättrat graderingen hos dunsand

genom tillsats av stenmjöl och då kunnat använda lägre

bindemedelshalter. Cementtillsatsen gav likartad effekt som vid före-

gående undersökning.

VTI har i augusti 1987 medverkat vid en stabiliseringsprovväg i Jämt-

land varvid finmaterialrikt grus behandlades med asfaltemulsion, med

och utan cementtillsats. (Jacobsson och Johansson 1988). Dels utfördes

markinblandning med fräs, dels blandning på vägen med en Midland

Paver. Beroende på div. av VTI inte kontrollerbara omständigheter blev

förprovningar inte utförda med asfaltemulsion, endast med skumasfalt

(jfr mom 3.4). Skumasfalt blev dock inte använd i några provsträckor.

Erfarenheter från fältuppföljningen saknas ännu.

Enligt Abe (1984) har man dock en 15-årig erfarenhet av sådana

material i Japan. Han redovisar inverkan av frystöväxling på tryckhåll-

fasthet för olika bindemedelshalter och lagringstider. Det framgår av

figur 12 att vid en cementhalt på 2% bästa hållfasthet erhålls vid 4-6°/o

asfalt (återstod?) halt, medan vid högre asfalthalt hållfastheten ten-
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derar att avtaga. Vid en cementhalt på 4% är tendensen mindre

utpräglad, i varje fall vid de längre lagringstiderna.Påpekas bör även att

man i cementstabiliseringssammanhang också försökt blanda in asfalt-

bindemedel för att få ett material med större flexibilitet och mindre

benägenhet att spricka upp. I Frankrike och Österrike (Strunck, 1973)

har man således blandat in asfaltemulsion och i Sverige vägolja (Örbom

och Ydrevik, 1977). Sådana bindemedelskombinationer, där cement varit

huvudkomponent, har veterligen sällan kommit till användning.

Tada m.fl. (1987) beskriver senaste utvecklingen i Japan vid

stabilisering av bärlager enligt markblandningsmetoden. Det framgår av

figur 13 a att asfaltemulsion i kombination med cement blivit vanligast

förekommande medan enbart asfaltemulsion inte alls används. Även

"ren" cementstabilisering förekommer allmänt. Figur 13 b visar

arbetsgången vid förstnämnda stabiliseringsmetod. Man sprider

cementet i förväg före fräsningen och blandningen med asfaltemulsion.

Lagertjockleken är vanligen 15-20 cm (får ej vara lägre än 10 cm) och

tryckhållfastheten 1,5-3 MPa. Materialet bedöms som en bituminös

snarare än hydralisk stabilisering. E-modul och relativ

"materialkoeficient" (i förhållande till asfaltbetong med värdet 1,0)

anges nedan:

  

Sammansättning'" vikt-96 E- "Materialc
modul koefficient"
MPa

Cement 2 4 4400 0.60

Asfaltemulsion 6 6 9000 0.82

 

I British Coulombia, Kanada, har man under senare år utvecklat en

stabiliseringsteknik för bärlager som går ut på att använda sig av ett

nytt bindemedel, bestående av en blandning av asfaltemulsion och

kalciumlignosulfonat (en restprodukt från pappersindustrin). Den senare

beskrivs som en organisk poiymer med hög molekylvikt. Molekylen har

starkt polära, hydrofila grupper, kopplade till stora, icke-polära och

hydrofoba grupper. Produkten har vätande, dispergerande och smörjande
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egenskaper, samtidigt som den också verkar cementerande. Kalcium-

lignosulfonat är vattenlösligt och har använts för dammbekämpning av

grusvägar. Dess vattenlöslighet nedsätts dock genom asfalttillsatsen

och ett mer lämpligt stabiliseringsmedel erhålls.

Blandningsförhållandet är l:l:l för asfaltemulsion, vatten och kalcium-

lignosulfonat. Vanligen används 4% färdigblandat bindemedel (därav

15% ej i lösning) för behandling av sandiga grusmaterial. Tryckhållfast-

heten efter 7 dygns lagring är ca 2 MPa och påverkas inte av vattenlag-

ring om materialet först får torka ut.

Bindemedlet har god smörjande förmåga och den optimala vattenkvoten

nedsätts. Efter avdunstning av vatten uppkommer cementering, också

pga utkristallisation av produkter från kalciumlignosulfonatet. Asfalt-

hinnor kommer att täcka både bildade kristaller och finmaterial från

stenen, vilket ger ökad vatten- och tjälsäkerhet. Risker för blödning och

plastisk deformation reduceras i förhållande till konventionella asfalt-

emulsionsstabiliseringar och högre bärighet erhålls. Samtidigt blir ma-

terialet inte alltför styvt.

Bindemedlet sammansätts från separata tankar och kan efter blandning

ev. föras till lagringstank. Tekniken är sedan samma som vid

konventionell asfaltemulsionsstabilisering samt både mark- och verk-

blandning kan utföras. Läggningstjocklek är 50-100 mm. Utlagt material

får "härda" i 2 dygn innan beläggning påförs. Cirka 100 km väg har

byggts i British Coulombia enligt tekniken som ställer sig mer ekono-

misk än konventionella stabiliseringar. Man rekommenderar att endast

vägar, som är väldränerade behandlas och stabiliseringen skyddas med

en tät asfaltbeläggning.

VTI MEDDELANDE 553



26

REFERENSER

Al-Abdul Wahhab m.fl. Evaluation of emulsified, asphalt-treated sand

for low-volume roads and road bases. Transportation Research Record

1106, 1985.

Al-Abdul Wahhab., Hicks, R.G. Evaluation of emulsified treated mixes.

3rd IRF Middle East Regional Meeting, 1988.

Abe, Y. Resistance of cement-asphalt emulsion mixtures to freezing

and thawing. Proc. of paving in cold areas. Mini-Workshop

Canada/Japan Science and technology consultations, Publ. Works Rese-

arch Institute, Technical Memorandum No. 2136, 1984.

Ali, G.A., Youseff, A-F, A. Stabilization of silt: A case study for low-

volume roads in Saudi Arabia. Transportation Research Record 898,

1983.

Anonym. Emulsion-Cement base mix upgrades local materials. High-

ways and Heavy Construction, Maj 1977.

Asphalt Institute. Emulsified Asphalt-Aggregate mixtures. Educational

Series ES-6, 1979.

Coyne, L.P., Ripple, R.M. Emulsified asphalt design and construction.

Proc. Assoc. Asphalt Paving Technologosts, 1975.

Culley, R.W. Stress-strain Characteristics of asphalt-treated aggregates

subjected to repetitive loading. Saskatchewan Department of Highway

Technical Report 20, 1974.

Darter, MJ. m fl. Design of emulsified asphalt-aggregate bases for low

volume roads. Transportation Research Record 702, 1979.

Dunn, C.S., Salem, M.N. Influence of processing procedures on strength

of sand stabilized with cationic bitumen emulsion. Highway Research

Record 351, 1971.

VTI MEDDELANDE 553



27

Einhjellen, K. Stabiliserte baerelag med emulsioner og skumbitumen.,

"Slein i Vej, Oslo (Asfaltindustrins Laboratorium, Pukk- og grusleveran-

törernes Forening), 1988.

Federal Highway Administration, Soil Stabilization in Pavement Struc-

tures. A User's Manual. F HWA-IP-80-2, 1979.

Gadallah, A.A., Wood, L.E., Yoder, E.J. Effect of portland cement on

certain Characteristics of asphalt-emulsion-treated mixtures. Transpor-

tation Reseach Record 712, 1979.

George, K.P. Stabilization of sands by asphalt emulsion. Transportation

on Research Record 593, 1976.

George, K.P. Mix design criteria for cement modified emulsion treated

material. Transportation Research Record 702, 1979.

Giurguis, H.R., Daoud, O.E.K., Hamdaim, S.K. Asphalt concrete mix-

tures made with cement-coated aggregates. Transportation Research

Record 843, 1982.

Jacobsson, T, Johansson, L. Prov med nya metoder att förstärka vägar.

en byggnadsrapport om markinblandning med emulsion på väg 336 i

Jämtland, VTI Notat V 57, 1988.

Head, R.W. An informal report of cold mix research using emulsified

asphalt as a binder. Proc. Assoc. Asphalt Paving Technologists, 1974.

Lindh, E. Modifiering av ytuppmjuk-ningsbenäget slitalgergrus från Got-

land med låga halter bindemedel. VTI Meddelande 359, 1984.

Malmouk, M.S., Wood, L. Use and properties of emulsified asphalt

mixtures in low-volume roads. Transportation Research Record 898,

1983.

VTI MEDDELANDE 553



28

Mazugh, L., Haughton, D.R., Tisot, P. Stabilization of sandy gravels

using an asphalt emulsion and lignosulfonate as a binder. Proc. Canadian

Technical Asphalt Association, 1986.

Puzinauskas, V.P., Jester, R.N. Design of emulsified asphalt paving

mixtures. National Cooperative Research Program, Report 259, 1983.

Ruenkraiergsa, T. Performance of silty sand stabilized road base. Asian

Regional Conferece on Soil Mechanics and Foundation Engineering, 7.

Proceedings, Haifa 1983.

Schmidt, RJ., Graf, P.E. The effect of water on the resilient modulus

of asphalt treated mixes. Proc. Assoc. Asphalt Paving Technologists,

1972.

Schmidt, R.J., Santucci, L.E., Coyne, L.E. Performance Characteristics

of cement-modified asphalt emulsion mixes. Proc, Assoc. asphalt

Paving Technologists, 1973.

Schmidt, RJ. Effect of temperature, freeze-thaw and various moisture

conditions on the resilient modulus of aSphalt-treated mixes. Transpor-

tation Research Record 515, 1974.

Strunck, K. Ergebnisse von Untersuchungen einer mit Zement- und

Bitumenemulsion verfestigten Schicht. Die Strasse Heft 9, 1973.

Tada, H., Kono, H., Anzaki, Y., Yoshikane, H. Present situation and

evaluation of in-situ surface and base recyling. Paving in Cold Areas.

Mini Workshop 3, Canada/Japan Science and Technolgy Consulations,

1987.

Terrel, R.L., Wang, C.K. Early curing of cement modified asphalt

emulsion mixtures. Proc. Assoc. Asphalt Paving Technology, 1971.

Tunnichiff, D.G., Root, R.E. Introduction of lime into asphalt concrete

mixtures. Federal Highway Administration, Report No FHWA/RD-

86/071, 1986.

VTI MEDDELANDE 553



29

Waller, F. Emulsion mix design methods: an overview. Transportation

Research Record 754, 1981.

Wichmann, C. Svagt grusmaterial till bärlager. VTI Meddelande 369,

1983.

Örbom, B., Ydrevik, K. Västerås 1970 - provväg med verkblandade,

cementstabiliserade bärlager, VTI Meddelande 51, 1977.

VTI MEDDELANDE 553



        

  

       

 

        

 

I 007 09, Cm.

7 t'
:A 3

:3-3 0 g
° l3 g
'2 ' ä
5 l :7

I 0
Optimum

t

Moisture 0? Compocnon. 9. Rutduol AsphoH, 1.

(a) (6)

I'
Dry ä

ä' 3
7'- .a

3 Sooi ' 4

?5 i g
' S

;Optoma ;

Romano: Mpho". 9. Rnnduol Alpha", 7.
(b) (0)

?
§ .5 'r

o 3 ,
g

0

U *2
r? ob- 4 g
'3 r ä
2 a
en : ;-

.c 3
0

man

Ruødual Asphon. i annual Asphon, 1»

(c) (H

Figur 8 Exempel på vägtekniska egenskaper som funktion av pack-
ningsvattenkvot och asfalthalt hos ett asfaltemulsionsstabi-
liserat stenmaterial (George, 1976).

VTI MEDDELANDE 5.53



31

Gradation I, 5% of 85/100 Pen. Asphalt
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Cache Creek, Gradation l, 5% of 85/100 Pen Asphalt,

SS-lh Emulsions
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3.4 Skumasfalt

Skumningstekniken utvecklades ursprungligen av Csanyi (1955) i Arizo-

na, främst för stabilisering av sådana fuktiga, finkorniga sten- och

jordmaterial (t o m lössjord) som normalt inte låter sig stabiliseras med

asfalt. Man anför t o m fillerrik gjutasfalt 30m förebild, men menar att

en helt annan blandningsteknik måste utvecklas, lämplig för mark-

blandning. Tekniken är energisnål eftersom stenmaterialet inte behöver

uppvärmas, samt man slipper ifrån lösningsmedel och emulsionsteknlk.

Genom skumning kan man också minska på asfalthalten i jämförelse

med övriga tekniker.

Genom att tillföra vattenånga in i den varma asfalten kommer denna i

skumning, varvid bindemedelsvolymen ökar våldsamt, upp till 10-20

gånger. Skummet har låg viskositet, reducerad ytspänning, samt stor

inträngnings- och vidhäftningsförmåga. Det blandar sig särskilt väl med

de finaste, fuktiga partiklarna som rivs med av bubblorna innan dessa så

småningom brister. Grövre stenar får dock dålig bindemedelstäckning.

Mobil Oil Australia Ltd har på 60-talet köpt patentet samt vidareut-

vecklat och förenklat metoden (Bowering, 1970, 1971). Man tillför kallt

vatten till den varma asfalten (1 resp 50 volymsdelar), jfr figur 13.

Skumningsresultatet karakteriseras genom skummets volym 1 förhållan-

de till bindemedelshalt och halveringstid ("livslängd"). Vissa asfalter

innehåller dock skumhämmande medel (silikoner) och ytaktiva tillsatser

kan därför behövas. Abel och Hines (1979) visar således resultat, där

vidhäftningsmedel medförde en förhöjd skumningsfaktor. Ökningen ver-

kade dock vara temporär, förmodligen beroende på att värmningen

tenderar att förstöra det mesta av vidhäftningsmedlets effekt.

Brennan (1981) har undersökt expansionen hos bindemedel och skummets

halveringstid för några asfaltsorter som funktion av asfaltens penetra-

tion, temperatur och vattenkvot (l.5-2.5%). Skumvolymen ökade med

vattenkvoten, medan halveringstiden iminskade. Asfaltens penetration

verkade vara utan större betydelse. Ökningen av temperaturen medför-

de i allmänheten minskning av halveringstiden.
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Skumningstekniken har tagits upp i flera länder och Ruckel m fl (1980)

ger en översikt. I flera fall har man dock gått ifrån Csanyis ursprungliga

idé att stabilisera finkornrika, material istället använt sig av sand, grus

eller bergkross med liten finmaterialhalt. Bowering (19702 1971) påpe-

kar dock att man i första hand bör behandla material som är vatten-

känsliga, saknar kohesion eller är så svaga att de bryts ner under

trafiken. Bowering och Martin (1976) anser vidare att man inte bör

använda skumasfalt i slitlager eftersom-r" den dåliga täckningen av större

stenar ger dåligt nötningsmotstånd.

Ruckel (1980) påpekar senare att högklassiga stenmaterial inte bör .

behandlas med skumasfalt eftersom man i sådana fall alltid får bäst

resultat genom konventionell varmblandning. Marginella stenmaterial är

bäst lämpade och finmaterialhalten bör därvid vara 5-30% och plastici-

tetsindex understiga 14. Asfalthalten är lägre än vid andra bituminösa

processer och ligger i regel på 2.5-5%.

Lee (1985) har funnit att finmaterialhalten kan vara Upp till 35-40%,

även om material med halter upp till 65% ibland stabiliserats. Enligt

Sahkr och Manke (1985) är kornformen av stor betydelse vid stabilise-

ring av sand och material, som inte är alltför välrundade och instabila

ger bäst resultat.

Jordmaterialet som ska stabiliseras med skumasfalt bör vara "lagom"

fuktigt för lyckat resultat. Vid alltför hög fuktkvot kan materialet bli

instabilt pga porvattentryck och uttorkningen tar lång tid. Lee (1985)

har funnit att utläggningsvattenkvoten bör vara 65-85% av stand.

Proctor (dvs Lätt_ instampning). Den vattenkvot, när jordmaterialet får

maximal volym (svällning pga kapillärkrafter), är lämpligast för in-

blandning enligt Castedo och Shofstall (1981), jfr också Brennan, 1981,

för mätmetod. Sahkr och Manke (1985) ger en ekvation för beräkning av

vattenkvoten med kännedom av vissa materialparametrar, bl a finmate-w

rialhalt och kornform. x

Material, bundna med skumasfalt, når maximal stabilitet först efter en

viss tid pga vattenavgång. Störst hållfasthetstillväxt får man dock inom
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l-3 dagar (Castedo och Shoftall, 1981), även om det kan ta månader

innan fullständig "härdning" uppnåtts.

Bindemedelshinnorna efter skumning är mycket tunna, vilket ger hög

kohesion. Anderson m fl (1965) har genom triaxialförsök jämfört sand,

stabiliserad med bituminöst bindemedel enligt olika processer. Skum-

asfalt ger överlägsen skjuvhållfasthet för under 7 dygn torrlagrade

provkroppar (figur 15). Efter vattenlagring får dock samtliga prov

ganska likartade skjuvhållfastheter. Bowering och Martin (1976) har

också funnit att man genom skumning kan få markant högre stabilitets-

värden än genom emulsionsteknik eftersom ett starkare bruk bildas.

Acott och Myburgh (1983) har funnit vid Stabilisering av sand, med såväl

skumasfalt som asfaltemulsion, att vid bindemedelshalter upp till 1.5%

har blandningarna likvärdiga egenskaper, medan vid högre halter är

samtliga egenskaper med undantag av permeabilitet bättre för skum-

asfalten. Enligt Roberts m fl (1985) kan för kallblandade massor högre

spaltdraghållfasthet erhållas genom skumning än genom emulsions- eller

asfaltlösningsteknik.

Vid laboratorieundersökningar har packningsförfarandet mycket stor

inverkan på resultatet. Brennan (1981) har således funnit att vid gyrato-

risk packning får man upp till tre gånger högre stabilitet och ungefär-

ligen halva flytvärdet i jämförelse med Marshallpackning.

Schackel m fl (1974) har utfört cyklisk belastning i triaxialutrustning

med skumasfaltstabilisering vid en finmaterialhalt på 3%. Försöken

gjordes vid rumstemperatur varvid deviatorspänningen <8*i 63) var

0.2 MPa och förhållandet Ö Ö 3 = 5.18. ( 6 1= huvudspänning och <8 3

sidospänning) Motståndskraften mot deformation berodde inte bara på

asfalthalten utan också på vattenmättnadsgraden. E-modulen var i regel

högst vid en vattenmättnadsgrad på 50-70% (figur 15). En asfalthalt på

24% tenderade att ge bäst resultat, medan bitumen med lägst penetra-

tion tenderade att ge högst modulvärden. Modulvärdena är anmärk-

ningsvärt låga, något som också gäller för varmblandad massa, som

studerats för jämförelse. Värdena ökade i regel med antalet belast-

ningscykler eftersom materialet förstyvades.
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Den minsta permanenta deformationen skedde i regel vid en asfalthalt

på 24% och ökade med vattenmättnadsgraden (figur 16). Eftersom

skumasfalt innehåller vatten, kan man få stor permanent deformation

om porvattentryck börjar uppträda i samband med vältning eller under

efterpackningen av trafik. I takt med vattnes andunstning ökar stabili-

teten hos lagret.

Material, behandlat med Skumasfalt, verkar vara mindre temperatur-

känsligt än enligt andra bituminösa tekniker (jfr figur 17). Detta anses

bero på de tunna asfaltfilmerna som fäst sig på de fina partiklarna.

Alltför tjocka asfaltfilmer kan verka smörjande vid högre temperaturer.

Skumasfalt har även använts vid kall återvinning av asfaltmassa.

Brennan (1981) har funnit vid laboratorieförsök att Marshallstabiliteten'

minskar med halten inblandad Skumasfalt, flytvärdet ökar och vattenab-

sorptionen minskar. Roberts m fl (1985) har funnit att högre draghåll-

fasthet erhölls efter skumning än inblandning av asfaltlösning eller

-emulsionL Skumasfalt "föryngrar" dock eventuellt det gamla bindemed-

let sämre än asfaltemulsion. I jämförelse med varm återvinning erhölls

lika höga stabiliteter, dock fann man större vattenkänslighet vid

användning av skumasfalt (jfr nedan). Ökades asfalthalten förbättrades

vattenkänsligheten, medan stabiliteten i torrt tillstånd försämrades.

Senare laboratorieundersökningar har visat att skumasfaltbundna mate-

rial kan ha dålig vattenbeständighet, dvs stabiliteten sjunker efter

vattenlagring. De tunna asfaltfilmerna kan vara till nackdel i samman-

hanget. Vattenkänsligheten hos stabilisering med asfaltemulsion verka-

de dock vara ganska likartad (AbeLoch Hines, 1979).

Castedo och Shofstall (1981) rekommenderar tillsättning av 1% port-

landcement eller kalk som vidhäftningsförbättrande medel vid an-

vändning av skumningsteknik. Castedo m fl (1984, 1985) har undersökt

vattenkänslighet och frostbeständighet hos några stenmaterial, stabili-

serade med Skumasfalt, med och utan vidhäftningsbefrämjande medel.

Både vattenkänslighet och frostbeständighet förbättrades avsevärt vid

tillsats av 2% kalk, medan två kemikalier gav sämre effekt (figur 18). ,

Sand- och grusmaterial förbättrades mer än krossad kalksten, vars
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stabilitet var hög även utan bindemedel. Man fann också att mätning av

ljudhastigheten på provkroppar gav resultat som korrelerade med den

mod. Marshallstabiliteten. Förstnämnda metod utgör en lätthanterlig,

oförstörande provning.

Abel och Hines (1979) nämner också att material med alltför hög lerhalt

kan förbehandlas med l-2% kalkhydrat före blandningen med asfalt.

Ett misslyckande med skumasfaltstabiliserat bärlager har redovisats

från Maine, USA, av Gross (1983). Man hade behandlat sand, men

samtidigt också gjort försök med kall återvinning av asfaltmassa enligt

skumningsteknik. Utläggningen gjordes i september och verkade ha

lyckats. Under vintern skedde dock sönderfall genom frystöväxling,

vatten trängde t o m upp till vägytan genom sprickor vid vissa väder-

leksbetingelser och förorsakade halkproblem. Tydligen hade vattnet i

det .stabiliserade lagret inte hunnit avgå i tillräcklig grad före vintern.

Man anser därför att skumasfalt inte bör användas alltför sent på året,

inte senare än september i delstaten Maine. En orsak till det dåliga

resultatet sägs också vara alltför låga finmaterialhalter i stabiliserade

material.

Modifiering med låg halt skumasfalt kan vara en tveksam åtgärd. Minty

m fl (1979) har funnit att två marginella bärlagergrus (gråvacka och

vittrad basalt), modifierad med 1.6% skumasfalt, deformerats starkt i

provvägsmaskin vid befuktning. Använd bindemedelshalt har sannolikt

varit för låg. Modifiering med enbart 2% kalk (jfr mom 3.1) gav med

aktuella stenmaterial betydligt bättre resultat. Kalk eller cement kan

således vara lämpligare för modifiering av sådana leriga material (jfr

mom 3.1 och 3.2).

I Skandinavien har man främst tagit upp skumningstekniken i Norge

(Corvin, 1984), även om försök gjorts med norsk utrustning sommaren

1986 vid Strömsund. Man har även tagit upp skumningstekniken i

Finland även om resultat ännu ej redovisats.
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Corvin (1984) sammanfattar dock fördelarna med skumningstekniken:

- Inga lösningsmedel eller andra processer behövs för kallblandning

med stenmaterial. Bindemedlet är billigt i jämförelse med

alternativ.

- Lägre bindemedelsbehov än vid andra bituminösa processer. Inga

flyktiga ämnen behöver tillsättas och därmed blir det inga

miljöproblem.

- Lägre energibehov vid produktion och utläggning än vid

alternativa bituminösa processer.

- Lokala stenmateria'l kan användas.

- God tid tillgänglig mellan blandning och utläggning. Mellanlagring

kan ske.

Nackdelar är:

-= Lagrets stabilitet efter utläggning är dålig. Det kan ta fem-sex

månader tills utlagt material "härdat" fullständigt. En annan

nackdel, som nämns av Einhjellen (1988), jfr mom 3.3, är att

morän med hög halt organiskt material inte kunnat behandlas med

skumasfalt, däremot med asfaltemulsion.

Corvin anser att man genom skumning kan få ett material med samma

materialkoefficient som vid annan asfaltstabilisering med samma binde-

medelskvot. I brist på erfarenheter rekommenderar man dock f.n.

samma koefficient som för ostabiliserat bärlagergrus. Som jämförelse

har man i Australien funnit en relativ tjocklekskoefficient på 1.5 i

jämförelse med bärlagergrus bestående av bergkross (Bowering och

Martin, 1976). Abel och Hines (19%9) har på grundval av laboratorie-

försök beräknat koefficienter för olika material, behandlade med skum-

asfalt. Man anser att koefficienten beror på materialtyp, men ligger

vanligen ungefärligen mellan den för ostabiliserat bärlagermaterial och

var mblandad massa.
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VTI har gjort förberedande laboratorieförsök för stabiliseringsprovväg i

Jämtland genom att använda sig av skumasfalt, dels skumasfalt tillsatt

1% portlandcement (Jacobsson och Johansson 1988). 'E-modulen ökade

flerfaldigt genom cementtillsatsen medan draghållfastheten förbättra-

des i mindre omfattning, detta vid en asfaltåterstodhalt på 4%.

Motståndskraften mot frystöcykler förbättrades genom cementtillsat-

sen även om materialet inte blivit helt beständigt. Tyvärr användes inte

skummningsteknik en sedan vid utförandet av provvägen utan man

tillsatte asfaltemulsion, med och utan cementtillsats.
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4 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

Förutsättningen för ett lyckat resultat vid all markstabilisering är ett

effektivt spridning- och blandningsförfarande så att ett tillräckligt

homogent material kan erhållas. Problem kan uppstå särskilt vid till-

sättning av en ringa halt bindemedel.

Behandling av svaga överbyggnader med ett hydrauliskt, långsamverk-

ande bindemedel är en tämligen "säker" metod, men endast vid gynn-

samma undergrundsförhållanden. Starkt tjällyftande jordarter bör und-

vikas för att komma ifrån besvärande sprickbildningar. Beläggningar av

typ indränkt makadam, som tål sprickrörelser bättre än massabelägg-

ningar, kan vara lämpliga alternativ.

Man har i England provat att förstärka äldre, svaga vägar genom

markinblandning av bitumen (både asfaltemulsion och skumasfalt), kalk

och cement. Sistnämnda bindemedel anses mest användbart i samman-

hanget, men man har då inga nämnvärda tjälproblem (Kennedy och

Olesen, jfr mom 3.2). Alltför tjälkänsliga vägar lämpar sig inte heller

för bitumenstabilisering utan åtgärder för tjälsäkring måste först

vidtagas. 'I Frankrike används endast cement vid sådan förstärkning,

asfaltemulsion anses vara allför osäker vid dåliga överbyggnader med

lerhalt. Cementstabilisering är även vanlig i Japan.

Behandling med asfaltemulsion är besvärlig vid hög finmaterialhalt

eftersom problem kan uppstå med asfaltemulsionens brytning och

vattenkvoten måste vara lämpliga för blandning. Ev. måste luftning

företagas före vältning så att stabilitetsproblem och deformationer inte

uppstår. Tillsats av en låg halt portlandcement eller kalk kan enligt

amerikanska och japanska erfarenheter väsentligt förbättra material-

egenskaperna. Man kan exempelvis försprida cement vid markblandning.

Den japanska utvecklingen är särskilt intressant, eftersom man enbart

verkar använda sig av kombinationen asfaltemulsion och cement. Kon-

ventionell emulsionsstabilisering förekommer inte alls. En annan teknik

utvecklad i Kanada som kan vara av intresse även i Sverige vid

lågtrafikerade vägar är att använda sig av restprodukt från pappers-

massaindustri som tillsats vid sidan av asfaltemulsion.
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Skumasfalt är en i Sverige föga beprövad metod som enligt utländska

erfarenheter är särskilt lämplig vid finmaterialrika stenmaterial. Vid

alltför hög vattenkvot kan dock allvarliga stabilitetsproblem uppstå på

samma sätt som vid emulsionsstabiliseringar. Tillsats av låg halt

cement eller kalk sägs förbättra stabilitet och vattenbeständighet, även

om erfarenheterna ännu verkar vara begränsade.

Bindemedelshalten kan nedsättas vid finmaterialiska överbyggnader och

utläggningsegenskaperna förbättras om förutom bindemedel även maka-

dam inblandas. Vid sandigt material kan tillsats av stenmjöl vara en

möjlighet. Den ökade stabiliteten är särskilt värdefull vid användning av

bituminösa bindemedel. Ökad lastfördelningsförmåga erhålls även mel-

lan sprickornas väggar inom hydrauliskt bunda lager.

En allmän erfarenhet från stabiliseringsarbeten i Sverige är att man i

regel "gått på" utantillräckliga förundersökningar. Än undergrunden

svag och tjälkänslig kan ett ganska tunt stabiliserat lager inte ge

bestående resultat. Undergrund och befintlig överbyggnad bör därför

undersökas i förväg genom provtagningar. Speciella åtgärder som ur-

grävning m.m. kan behövas i svaga partier. God 'dränering måste

säkerställas. Observeras där att fallviktsmätningar, ofta gjorda som-

martid, inte alltid är tillräckliga för bedömning av vägens bärighet. En

besiktning av vägföretaget under tjällossningen är ytterst värdefull för

utskiljning av svaga, "vattensjuka" partier. Lokala väghållares erfaren-

heter inhämtas samtidigt.

Beskaffenheten hos materialet som ska förbättras måste även undersök-

as genom laboratorieundersökning av tagna prov. Behovet av och

tillgångarna» på graderingsförbättrande material (bergkross mm.) be-

döms. Provkroppar tillverkas med bindemedel som planeras för använd-

ning för bedömning av halter, lämlighet mm. (Detta kan ofta ställa sig

svårt vid "färskvaran" asfaltemulsion).

Vid asfaltstabilisering måste inverkan av både asfalthalt som vattekvot

bedömas på stabilitet i samband med utläggning och på lång sikt.
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