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FÖRORD

Föreliggande rapport behandlar provvägsförsöket vid Bankeryd

åren 1981-89.

Undersökningen initierades och bekostades av Vägverket och

kontaktman var Håkan Thorén. Från Merox AB deltog Torbjörn

Karlsson och Lars Markusson.

Ett flertal personer från VTI har deltagit i projektet. Upplägg-

ningen av provvägen gjordes av Björn Örbom medan Leif G Wiman

och Sven-Olof Hjalmarsson ansvarat för uppföljning. Peet Höbeda

och Lennart Djärf har medverkat vid utvärderingen av resultaten.

Linköping i januari 1991

./

Torbjörn Jacobson'
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Försök med bindande slaggprodukt (Merolit) i bärlager

av Torbjörn Jacobson

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Provvägen Bankeryd 1981 byggdes med helslaggsprodukten Merolit

som stabiliserat bärlager. Merolit utgörs av en verksblandad

utläggningsfärdig produkt som består av hyttsten, hyttsand,

järnoxidfiller, kalk (aktiveringsmedel) och vatten. Anledningen

till provvägen var att testa ett Vägverksförslag till anvisning,

avsedd att ingå som ett särskilt kapitel i BYA 84.

Sexton provsträckor lades för att dels studera dimensioneringen,

dvs sambandet mellan lagertjocklek och livslängd, dels att testa

vissa material och utförandemässiga variationer som kan uppkomma

i samband med materialtillverkning och utläggning. Som jämförelse

studerades asfaltbundet grus (AG) på referenssträckor.

Omfattande uppföljningar gjordes åren 1981 - 86, .då bl a bärig-

hets-, jämnhets-, skade- och hållfasthetsutvecklingen kontinu-

erligt följdes upp. En kompletterande enklare undersökning gjor-

des också 1989.

Meroliten motsvarade inte förväntningarna, främst i fråga om

bindförmåga, vilket resulterade i att produkten inte medtogs i

anvisningen. Bättre resultat hade tidigare konstaterats, bl a på

några kortare provsträckor.
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Provvägen uppvisade efter några års trafik skador i varierande

omfattning. Sträckorna innehållande Merolit erhöll överlag mer

skador än referenssträckorna med AG.

Orsaken till skadorna och den försämrade kvaliteten hos Meroliten

diskuteras, bl a med ledning av mätningar från andra Merolit-

projekt än Bankeryd.

En viktig aspekt vid användningen av Merolit som bärlager är dess

begränsade värmeledningsförmåga. Det har konstaterats att både

hyttsten och Merolit under ogynnsamma väderleksbetingelser gett

vägbanan ökad benägenhet till frosthalka i förhållande till

konventionellt byggda referenssträckor av naturmaterial.
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Test road with roadbase stabilized of slag (Merolit)

by Torbjörn Jacobson

Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

8-581 01 LINKÖPING

SUMMARY

Test road Bankeryd 1981 was built with a stabilized roadbase of

Merolit, a product consisting of a mix of air-cooled and granu-

lated blast furnace slag, with iron dust and lime as an activa-

tor. The purpose of the test road was to examine a proposed di-

rective from the Swedish National Road Administation for inclu-

sion as a separate chapter in their building directives for

roads.

16 test sections were laid, both to study road design, i.e. the

relation between layer thickness and pavement performance, and

also to test certain variations both in material composition and

construction methods that may occur in conjunction with the manu-

facture and application of Merolit. For the purpose of compari-

son, a study was made of hot mix base (AG) laid on control sec-

tions. The surface consisted of a thin layer of asphaltic con-

crete.

Extensive follow-up analyses were made during 1981-1986 of the

test sections in regard to bearing capacity, road surface even-

ness, cracking and strength compressive of extracted cores, among

other parameters. A minor supplementary study was also made in

1989.
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However, because the Merolit delivered to the test road did not

come up to expectations, primarily in regard to strength develop-

ment, it was not included in the directive. This was despite the

fact that better results had been obtained earlier with that

material, including a number of short test sections.

After some years of use, the test road showed varying degrees of

damage. The sections containing Merolit generally demonstrated

more alligator cracking than the control sections built with hot

mix base. Transverse skrinkage cracks were rare, obviously becau-

se of the poor strength of the material.

The cause of the damage and the unexpectedly poor quality of the

Merolit roadbase is discussed, partly on the basis of measure-

ments from Merolit projects other than Bankeryd.

An important consideration in using Merolit as roadbase is its

rather limited thermal conductivity. It has been found that in

unfavourable cold weather conditions, both unbound slag base and

Merolit led to icing and slipperiness of the road surface in

early winter compared to conventional control sections built from

natural aggregate material.
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1. INLEDNING OCH SYFTE

Hyttsten är sedan lång tid etablerad på den europeiska kontinen-

ten och USA som ersättning för naturmaterial, t o m i vägbelägg-

ningar (varianter med låg porositet). Hyttsand (vattenkyld slagg)

är i glasfas och har mer markerad bindning än hyttsten och kan

efter malning t o m användas som ersättning för cement vid stabi-

lisering av vägöverbyggnader (ref 1 och 2). Används omald hytt-

sand måste man förlita sig på att tillräckligt med aktivt, bind-

ande finmaterial bildas vid vältningen. I Frankrike har en teknik

utvecklats, "grabe - laitier" eller sable - laitier", där halten

omald hyttsand är 10 - 15 vikt-%. Ca 1 % aktiveringsmedel ingår

också i receptet (vanlig kalk eller kalk-gips). Hyttsanden kvali-

tetklassificeras efter ett slags krossningsindex och sämre hytt-

sand kan förbättras genom en mindre malningsprocess som ökar

finmaterialhalten. I norra Franrike med metallurgisk industri har

hyttsten använts istället för naturmaterial ("tout - laitier" dvs

"helslag "), ett material m cket likt Merolit.g Y

I samband med planeringen av "Stålverk 80" var intresset i början

på 70-talet stort för användning av slagg i väg och VTI deltog

även i ett projekt finansierat av Jernkontoret (projektledare R.

Gandahl). I detta sammanhang togs även produkten Merolit fram vid

dåvarande Oxelösunds järnverk och några provvägar byggdes (Flen

och Lästringe, ref 3). Då planerna på Stålverk 80 skrinlades

minskade dock intresset för slagganvändning i Sverige och pro-

jektet blev aldrig slutredovisat. VTI fortsatte dock med upp-

följningar av eget intresse och på uppdrag av Vägverket vilket bl

a resulterade i några rapporter (ref 4, 5 och 6).

Resultaten av de första provvägarna bedömdes som lovande och när

Vägverket förberedde BYA 84 skrevs ett utkast till Merolitanvis-

ningar (bilaga l). För att testa anvisningsförslaget byggdes den

stort upplagda provvägen Bankeryd, nära Jönköping (projektledare

B. Örbom).
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Av bilaga 2 (PM från 1981, B Örbom) framgår uppläggningen av

provvägsförsöket. En detaljerad beskrivning av bakgrund, syfte,

utformning och planerade uppföljningar ges där°

Även om resultaten från provvägen inte motsvarade förväntningarna

och Merolit inte medtogs i BYA 84 har det ansetts nödvändigt att

avrapportera provvägen och därvid även medta de ganska omfattande

erfarenheterna som VTI gjort vid uppföljningar av andra Merolit-

objekt.

2. BESKRIVNING AV MEROLIT

Merolit utgörs av en verkblandad utläggningsfärdig produkt, ur

sprungligen avsedd att ersätta asfaltbundet grus (AG). Den består

av hyttsten, hyttsand, järnoxidfiller, kalk (aktiveringsmedel)

och .vatten. Hyttsanden måste i möjligaste mån krossas vid

utläggningen för att verka som ett effektivt bindemedel. Vid

laboratorietillverkning av provkroppar måste därför korrekt fin-

materialbildning uppnås för en relevant bedömning av materialet.

Merolit är närmast att jämföras med cementstabiliserat grus (CG),

ett normerat material, även om jämförelsen inte är helt riktig.

Den har en betydligt långsammare bindning vid ideala förhållanden

och anses vara ett mindre sprött material med viss självläkning.

CG har fått mycket liten användning i Sverige beroende på att man

i Vägverkets anvisningar föreskrivit ett tjockt asfaltlager (AG +

slitlager) på det cementbundna materialet för att undvika att

reflektionssprickor söker sig upp till vägytan. Detta har gjort

konstruktionen oekonomisk.

Merolit lanserades dock ej som ett alternativ till CG utan till

AG och kom därför alltid att läggas under tunna asfaltlager.
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3. TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR AV.MEROLIT

En omfattande inventering av svenska erfarenheter från vägöver-

byggnader stabiliserade med masugnsslagg gjordes i slutet av

70-talet (ref 5 och 7). Ett större antal vägar undersöktes, sam-

tidigt som uppgifter beträffande använda material, vägens upp-

byggnad och eventuella tidigare mätningar samlades in. Fältprov-

ningarna omfattade kartering av vägskadorna samt upptagning av

borrkärnor och balkar vilka sedan provades på laboratoriet med

avseende på hållfastheten.

Borrkärnorna från Merolitlager erhöll höga hållfastheter om ut-

läggningen vid byggandet varit korrekt utfört och massorna bland-

ats i verk. Provningsresultaten visade dessutom på liten sprid-

ning vilket tydde på jämn kvalitet. Vidare konstaterades att

hållfastheten i Meroliten ökade med tiden, även efter den första

vintern. Enligt uppgift från Merox AB tillsattes de första åren

:stålslagg (kupolslagg) i Meroliten, men senare försvann denna

produkt från järnverket. Några bärighetsskador observerades ej

(vid korrekt utförande). Bärighetsmätningarna gav också höga

E-moduler vilket visade på bra motståndskraft mot plastiska de-

formationer och god lastspridande förmåga. De negativa effekterna

var att en del reflektionssprickor uppstod, främst vid tjockare

lager av Merolit (15-20 cm). Sprickorna medförde dock ej några

olägenheter för trafiken och de hade inte behövts åtgärdas.

Det enda fall där man misslyckats var när Meroliten lagts ut sent

på året under mycket ogynnsamma väderleksförhållanden. Vägskador

uppstod då huvudsakligen under byggnadsskedet.

I bilaga 11 presenteras en utförligare sammanfattning av erfaren-

heter med "äldre" Merolit.

Erfarenheterna av "äldre" Merolit, lagd på 70-talet, var som

nämnts överlag positiva. I början på 80-talet förändrades dock

Merolitens egenskaper, bl a försämrades hållfasthetsutvecklingen.
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Provvägen i Bankeryd är t ex byggd med den senare typen av Mero-

lit. Det ansågs angeläget att komplettera den tidigare inventer-

ingen av "äldre" Merolitvägar med nyare material. VTI Notat 28

(ref 8) redovisar erfarenheterna från slutet av 70-talet fram

till mitten av 80-talet.

Den förnyade undersökningen visade att Meroliten fått markant

lägre hållfasthet än tidigare. Vägskador av typ krackeleringar

hade också börjat uppträda, speciellt vid kombinationer av hög

trafikbelastning och tunna lagertjocklekar och/eller brister vid

utförandet. Andra typer av skador som glidskador beroende på

dålig vidhäftning mellan Merolit och slitlager konstaterades

också. En sammanfattning av de viktigaste resultaten från VTI

Notat 28 ges i bilaga 12.

Ett mindre provvägsförsök med Merolit gjordes i början på 80-tal-

et i samband med utbyggnaden av Enhörnaleden i Södertälje. Där

följdes Merolit lagd 1980, 1981 och 1982 upp under några år. De

olika årgångarna av Merolit uppvisade stora skillnader i håll-

fasthet enligt bärighetsmätningar gjorda med fallvikt och prov-

tryckning av borrkärnor. De högsta värdena erhöll Merolit från

1980 medan skillnaderna mellan 1981 och 1982 års Merolit var

mindre.

I samband med utförandet av 1982 års Merolit togs ett antal prov

som visade på alltför högt vatteninnehåll i materialet vilket

bl a reducerade hållfasthetstillväxten och även medförde att fin-

material pumpades upp till ytan vid vältning. Efterföljande borr-

ningar visade att främst Merolitens överyta hade dålig bindning

och vidhäftningen mellan Meroliten och slitlagret var också då-

lig.

Efter 3 -5 års trafik uppvisade beläggningen med Merolit från

1982 omfattande krackeleringar, Merolit från 1981 enstaka krack-

eleringar och slaghål medan sträckan med äldre Merolit från 1980

i stort sett var oskadad.

VTI Meddelande 639



Skadorna började uppkomma år 1983 då andelen tung trafik ökade

markant i samband med att trafikleden var helt utbyggd. De första

åren förekom endast lokal trafik. Sträckan med sämst Merolit

(1982) fick senare också åtgärdas.

I bilaga 13 redovisas en sammanställning (VTI Utlåtande från

1985) av undersökningarna från Enhörnaleden.

Sammanfattningsvis visar de tidigare undersökningarna att Mero-

litens kvalitet förändrats med åren, beroende på de förändringar

som. utförts vid själva masugnsprocessen. De äldre, vägarna upp-

visar ofta hög och jämn kvalitet medan vägar från slutet av 70-

talet och början på 80-talet ger ett mer varierande resultat.

4 . BESKRIVNING AV PROWÄGEN

I VTI Meddelande 291 (ref 9, byggnadsrapport)' ges en utförlig

beskrivning av förprovningar, byggande och produktionskontroller.

I följande kapitel sammanfattas de viktigaste resultaten från

byggnadsskedet.

4.1 Läge och trafik

Provvägen är belägen på riksväg 195, Jönköping - Hjo, strax innan

länsgränsen (se bilaga 3). Närmaste samhälle är Bankeryd.

ÅDT var 1981: 2 400, 1984: 5 870 och 1989: 6 090 fordon per dygn.

Andelen tunga fordon är mycket stor.
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4 . 2 PROVSTRÃCKORNAS UPPBYGGNAD

Provsträokornas uppbyggnad framgår av schematisk längsprofil,

figur 1. Provvägen består sammanlagt av 16 provsträckor, varav

12 st utgörs av enbart Merolit, 3 st av AG (referenser) samt en

med både Merolit och AG i kombination. 9 av provsträckorna är

kopplade till dimensionering medan 7 är inriktade på utförande-

teknik och materialsammansättning.

8ANKERYD-81

©®©®®©®®®®®®©®
D . V a I i' , ao', -__ .',° _ . 0 ...In ' - . nl, ' .. n .

' .'::-'.: .'. -. .;_. '. 'a *.3. '- ' . . 'f f.'.,"l; ' 'oa_'. - " °' ' 'i
0500-. . t 0 .
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I I I l l l l | I I l I I i I I
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I

 

tjockt. mm '35 35 25 25 35 25 25 35 35 35 35 35 35 35 35 35
kg/m2 80 80 60 60 80 60 60 80 80 80 80 80 80 80 80 80

AG tjockt. mm - - 50 50 145 - - 95 - - - - d - - -
kglmZ - - 110 110 330 - - 220 - - - - - - - -

erolit-"- mm 200 150 - 100 - 125 100 - 80 100 100 100 100 100 100 100

MEROLITLAGRETS

Vattenkvot 74 V V - V - V V - V V V V V V+1O V+2,CI V
Ka lk kvot Z K K - K - K K -' K K K (05%1 K K K K
Vältturer ant. 10 10 - 10 - 10 10 - 10 10 6 10 10 10 10 30
Klistring Ja Ja - Ja - Ja Ja - Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Borstning Nej Nej - Nej - Nej Nej - Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej

            

   

  

  

Figur 1. Provsträckornas uppbyggnad.
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Meroliten har fem olika tjocklekar; 80, 100, 125, 150 och 200 mm

medan AGzn har tre; 50, 95 och 145 mm. Några av sträckorna har

också tunnare slitlager; 25 mm asfaltbetong, istället för 35 mm.

Det motsvarar trafikklasserna 4B, 5 och 6 enligt BYA, kapitel

1:6. Vägen har en trafiklast motsvarande trafikklass 5 vilket

innebär att tjockleken hos beläggningen skall vara 130 mm (35 mm

slitlager och 95 mm AG). Sålunda är ett antal av konstruktionerna

under- resp överdimensionerade.

Andra parametrar som ingår i undersökningen är som tidigare

nämnts inriktade på utförandeteknik och materialsammansättning.

Det är inverkan av klistring resp borstning för vidhäftningen

mellan Merolit och slitlager, antal erforderliga vältöverfarter

(6, 10 och 30) för att uppnå optimal packning, mindre kalkhalt

(0,5% istället för 1,6%) och varierad fukthalt (+1,0 resp +2,0 %)

i Meroliten. Tjockleken är för de här sträckorna konstant,

100 mm.

Provvägens totala längd är 750 m. Typsektionen' är 9 m.

Normalsektionen framgår av bilaga 4.

Undergrunden består av ett sandigt grovmoigt material. Förstärk-

nings- resp bärlagret uppfyller de krav som ställs i BYA.

Innan Meroliten utlades gjordes en fallviktsmätning direkt på .

underlagret som bestod av obundet bärlagergrus. Mätningen visade

på mycket bra bärighet, både i vägens överbyggnad och undergrund.

5 . FÖRPROVNING PÅ LABORATORIET

En omfattande förprovning av Meroliten gjordes på laboratoriet

innan materialet lades ut på vägen. En av anledningarna var att

Meroliten enligt VTI:s provningsförfarande erhöll sämre hållfast-

hetsutveckling än förväntat. Meroliten uppfyllde inte de krav på

tryckhållsfasthet som preliminärt ställts upp av Vägverket.
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Stora olikheter i VTI:s och Merox provningsmetodik komplicerade

dessutom bedömningen av kvaliteten.

Sedan VTI i samband med förprovningarna konstaterat att Meroliten

inte uppfyllde kravet på tryckhållfasthet enligt BYA-förslaget,

gjordes en kompletterande provning med modifierad Merolit, där en

mindre giva malen hyttsand tillsattes. Det visade sig att det

räckte med en inblandning av 3 % malen hyttsand för att mer än

väl uppfylla kravet på tryckhållfasthet. Förslaget till modifi-

ering av Merolitreceptet blev dock inte accepterat.

Specialundersökningar gjordes också för att reda ut orsaken till

det avvikande resultaten; Bl a studerades provningsförfarandena

på VTIs och Merox laboratorier. På VTI tillverkades provkropparna

enligt s k tung instampning (AASHO T180), samma förfarande som

1981 föreskrevs av Vägverket vid cementstabilisering. Proven

provtrycktes sedan enligt VVs anvisningar vilket bl a innebar att

tryckutjämnande gummimellanlägg användes mellan ändytorna på

provkroppen och tryckpressen.

Merox tillverkade sina provkroppar genom att under ganska lång

tid (2 min) vibrera Meroliten i två lager med vibrostamp (Dyna-

pac) och använde inte gummimellanlägg vid provtryckningen. Detta

förfarande gynnade Meroliten. Den nedkrossning som vibreringen

åstadkom innebar troligen att aktivt bindemedel bildades vilket

bidrog till förbättrad hållfasthet hos materialet. Samma kraftiga

finmaterialbildning äger inte rum vid vältningen på vägen.

Det är också känt att gummimellanlägg vid lågt slankhetstal (< 2)

högst avsevärt reducerar tryckhållfastheten (ref ll).

Laboratorieundersökningarna i sin helhet redovisas i bilaga 6,

medan en kort sammanfattning ges i följande kapitel (4.1 och

4.2).
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5.1 Tryckhållfastheten på provkroppar

Provkropparna tillverkades till en början enligt Merox grund-

recept:

Hyttsten 0-6 mm 37,0 %

Hyttsten 6-18 mm 28,0 %

Hyttsand 26,2 %

Ferrofiller (järnoxid) 7,2 %

Osläckt kalk 1,6 %

Vatten 8,5 %

Efter 90 dygns lagring i fuktrum vid 20°C erhölls en tryckhåll-

fasthet på 2,6 MPa. Öm värdet för gummimellanläggen korrigerades

erhölls 3,8 MPa.

Vidare konstaterades små skillnader i hållfasthetsutveckling"

mellan olika lagringstemperaturer (5, 12, 20, 38 och 50°C).

För att förbättra Meroliten gjordes försök med varierad kalk- och

fuktkvot samt inblandning av mald hyttsand (slaggbindemedel).

Följande resultat erhölls:

- Slaggbindemedel förbättrade hållfastheten. 3 % slaggbinde-

medel gav en 7-dygnshållfasthet av 2,5 MPa jämfört med 0,7

MPa utan.

- Ökad kalktillsats förbättrade hållfastheten något.

- Sänktes vattenkvoten till 6 % förbättrades hållfastheten

jämfört med receptets 8,5 8. 7- resp 28-dygnshållfastheter

på 0,9 resp 2,0 MPa erhölls istället för 0,6 resp 1,6 MPa

(vid 8,5 % vatten).

För att utröna om blandningsförloppet påverkade tryckhållfast-

heten gjordes en jämförande undersökning mellan laboratorie- och

verkblandad Merolit. Någon skillnad konstaterades ej.
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En jämförande undersökning gjordes också mellan Merox och VTIs

instampningsmetoder. Det konstaterades att provkroppar tillverk-

*ade genom vibrering (Merox) hade högre tryckhållfasthet än de som

packats med stamp (VTI). Vibrering gav en 7-dygnshållfasthet på

2,0 MPa jämfört med 0,7 MPa för tung instampning.

5.2 CBR-provning

För att bestämma den obundna Merolitens mekaniska stabilitet och

vattenkänslighet utfördes CBR-provning enligt ASTM-l883-67. prov-

ningarna gjordes direkt efter instampning i burk innan Meroliten

börjat hårda° CBR-värden mellan 143 - 172 erhölls vilket visar

att Meroliten är mycket stabil i obundet tillstånd och inte bör

vålla några problem vid utläggning. Värdena påverkades inte nämn-

värt av vatteninnehållet (vid vattenkvoter på 4-10 %).

6. BYGGNADSBESKRIVNING

6.1 Tidpunkt och väderlek

Provvägen byggdes i slutet av augusti 1981. Arbetena tog ca en

vecka. Vädret var soligt med dagstemperaturer omkring 20 - 25°C.

Slitlagret lades i september och trafiken släpptes på samma höst.

6.2 Maskiner

Meroliten tillverkades och leverades av Merox AB i Oxelösund. För

ändamålet användes ett kontinuerligt blandningsverk med kapaci-

teten 80 ton/tim. Lastbilar transporterade Meroliten de 28 milen

till provvägen där den lades ut med asfaltutläggare, typ Barber-

Greene, och packades med vibrerande slätvalsvält.
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6.3 Recept

Den Merolit som lades ut hade följande sammansättning enligt

invägningsreceptetzn

Hyttsten 0-6 mm 37,0 %

Hyttsten 6-18 mm 28,0 %

Hyttsand 26,2 %

Ferrofiller 7,2 %

Osläckt kalk 1,6 %

Vatten (havs) 7,2 %

På sträcka 12, 14 och 15 gjordes planenliga avsteg från receptet,

mindre kalk resp mer vatten, se fig 1.

6.4 Iakttagelser

Vid verket:

- Till en början problem med att tillsätta rätt mängd kalk

vilket avhjälptes med byte till en längre matarskruv. Den

nylevererade opackade kalken som förvarades i silo tender-

ade att rinna genom skruven.

- När vattenkvoten höjdes till 8,2 resp 9,2 %, str 14 och 15,

observerades att finkornigare material lättare fastnade på

transportbandet och väggarna i lagringsfickan.

På vägen:

- Sträcka l lades med hyvel istället för med asfaltläggare

som planerat. Läggaren klarade inte lagertjockleken på 200

mm.
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7 . KONTROLL VID TILLVERKNING OCH UTLÃGGNING

Följande kontroll gjordes i samband med tillverkning och utlägg-

ning av Meroliten:

Vid verket:

* Kontroll av kalkkvot

* Kontroll av "Slurry" (järnoxid och vatten)

* Kontroll av vattenkvot

* Kontroll av kornstorleksfördelning

På vägen:

* Provtagning av Merolit för tillverkning av provkroppar (håll-

fasthet och frostbeständighet)

* Vattenkvotsbestämning

* Packningskontroll

* Tjocklekskontroll

7.1 Marolit

Merolitens kornstorleksfördelning framgår av figur 2.
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Figur 2. KornstOrleksfördelning hos Merolit.

Ett större prov av opackad Merolit togs på varje sträcka för
hållfasthetsstudier på laboratoriet. Proverna instampades samma

dag eller dagen efter provtagningen.

I tabell 1 redovisas tryckhâllfasthetsbestämningar på provkroppar
tillverkade enligt tung instampning (VTIs förfarande) resp vibra-

tionspackning (Merox förfarande). Samtliga prov är tryckta med en

deformationshastighet av 1,27 mm/min och med gummimellanlägg.
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Tabell 1. ' Tryckhållfasthet, vattenkvot och torr skrymdensitet
hos provkroppar dels instampade enligt AASHO T-180 på
VTI dels vibrationspackade hos Merox.

  

Prov- Sektion Vatten- Tryckhållfasthet
str kvot MV Prov tillv. vid VTI Prov tillv. vid Meroxz)

7 28 90 1 Torrl) 7 28 90 1
dygn dygn dygn år skrym dygn dygn dygn år

dens.
Nr m vikt-% MPa MPa MPa MPa kg/dm3 MPa MPa MPa MPa

1 18/400 7,5 0,8 1,9 2,9 3,8 2,08 1,8 2,4 3,6 4,4
2 13/460 7,2 0,9 2,0 2,9 4,1 2,10 1,9 2,9 3,8 4,9
4 13/580 7,2 0,8 2,1 3,1 4,1 2,10 2,2 3,0 4,3/4,2 5,5
6 13/700 7,7 1,2 2,4 3,6 4,7 2,12 2,3 3,1 4,2/3,8 5,3

- 7 13/760 7,1 1,0 1,8 3,0 4,5 2,12 2,3 3,4 4,4 5,4
9 13/870 7,6 0,9 2,1 3,1 4,6 2,13 1,9 3,1 4,0 -
10 13/900 6,6 0,9 1,5 2,7 4,0 2,09 1,7 2,6 3,5 4,6
11 13/940 6,7 1,1 1,8 3,3 4,4 2,11 2,1 2,9 3,8 4,9
12 13/970 8,3 0,7 1,8 2,8 4,2 2,12 1,6 2,4 3,4 4,4
13 14/020 7,4 0,8 2,3 2,7 3,8 2,12 1,7 2,8 3,5 4,6
14 14/070 8,5 0,9 1,9 2,9 3,8 2,13 1,6 2,8 3,6/3,9 4,9
15 14/100 9,1 0,8 1,4 2,5 4,1 2,16 1,8 2,5 3,4 4,1

 

1) Vattenkvoten är medelvärdet av 6 st provkroppar.
2) Vibrering var 4 min/lager. Totalt 2 lager. '
3) Den torra skrymdensiteten är medelvärde av 6 st provkroppar.

Korttidshållfastheten är

förhållandevis låg, ca 1,0 MPa resp 2,0 MPa efter 7 dygns lagring

Hållfastheten ökar långsamt med tiden.

i rumstemperatur. Efter 1 år erhåller Merolit tillverkat enligt

grundreceptet en hållfasthet på 4,2 resp 4,8 MPa beroende på om

Vibrering. Hållfast-

5,0 MPa efter 28

provet tillverkats genom instampning eller

heten har sålunda ännu ej kommit upp till de

dygn som anges i anvisningsförslaget.
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Vibrerade provkroppar får något bättre hållfasthet än instampade,

speciellt efter 7 och 28 dygn. Vattenkvoten (6,6 - 9,1 %) verkar

inte påverka hållfasthetsutvecklingen i någon större omfattning.

Även Meroliten innehållande mindre kalk (0,5 % istället för 1,6 %

enligt receptet) uppvisar ungefär samma utveckling som Övrig

Merolit.

Som jämförelse lagrades även provkroppar utomhus nergrävda i

marken. Syftet varatt studera klimatets inverkan på hållfast-

hetsutvecklingen genom så verklighetsnära betingelser som möj-

ligt. Proverna lagrades 440 dygn i fuktig sand nära provvägen.

Marken snöröjdes under vintern för att tjälningen skulle efter-

likna den på vägen. Resultaten framgår av tabell 2.

Tabell 2. Provkroppar lagrade i marken på vägstation i Jönköping
och provtryckta på VTI. '

   

Prov- Sektion Vattenkvot Prov tillverkade

sträcka vid VTI

nr % Tryckhållfasthet,
MPa 440 dygn

1 13/400 7,5 4,3
2 13/460 7,2
4 13/580 7,2 5,0
6 13/700 7,7 5,5
7 13/760 7,1
9 13/870 7,6
10 13/900 6,6 4,3
11 13/940 6,7
12 13/970 8,3 4,0
13 14/020 7,4
14 14/070 8,5 4,6
15 14/100 9,1 3,5
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Utomhuslagringen medförde inte någon försämrad hållfasthetstill-

växt jämfört med laboratorielagrade prov. Efter 440 dygn i marken

erhölls 4,8 MPa mot 4,2 MPa på laboratoriet efter 365 dygn. Prov-

et med mest vatten, 9,1 %, fick något lägre hållfasthet än övri-

ga, nämligen 3,5 MPa.

Frostbeständigheten hos Meroliten undersöktes också genom VTIs

frys-tövåxlingsförsök. Efter 90 dygns lagring vid rumstemperatur

placerades proven i en låda med isolerade väggar och botten (se

foto, figur 3) och täcktes med fuktig sand. I-och urtjälningen

sker uppifrån och ned samtidigt som det finns tillgång till fukt.

Ett försök omfattar 10 frys-töcykler á två dygn med en temperatur

på + 21°C till - 23°C. Resultaten framgår av tabell 3.

 

Figur 3 Frystöväxlingsförsök på provkroppar.
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Tabell 3. Jämförelse av tryckhållfastheten och E-modulen hos
dels provkroppar utsatta för frys-töväxlingsförsök
dels opåverkade provkroppar.

 

 

Prov- Sektion Tryckhållfasthet E-modul 1)
sträcka

Opå- Frys- Opå- Frys-
verkad tö verkad tö

nr m MPa MPa MPa MPa

4 13/580 3,1 1,4 547 72
7 13/760 3,0 1,5 463 73
9 13/870 3,1 1,9 636 132
10 13/900 2,7 1,6 543 112
11 13/940 3,3 1,9 724 110
12 13/970 2,8 1,9 730 198
13 14/020 2,7 1,8 466 139
14 14/070 2,9 1,2 483 52
15 14/100 2,5 1,0 259 47

 

1) Beräknad ur sambandet mellan belastningen på provkroppen och
dess sammantryckning.

Frystöpåkänningarna nedsätter 90-dygnshållfastheten med ca 1,0

MPa. E-modulen försämras också.

7.2 Vättenkvot

Kontinuerliga vattenkvotbestämmningar på nyutlagd Merolit gjordes

med Speedy-Moisture Tester (karbidmetoden). Resultaten presenter-

as i tabell 4.
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Tabell 4. Resultat av fuktkvotsbestämning på nyutlagd Merolit.

Prov- Sektion Vattenkvot Prov- Sektion Vattenkvot
str Läge str Läge

Km vikt-% Nr Km vikt-%

1 13/370 9 13/800
V 4,5 7,5 V 2,5 8,2
13/380 13/880
V 1,5 5,3 H 3,5 7,0
H 3,5 6,5 MV 7,1
13/400 10 13/900
H 3,5 6,1 V 1,5 7,0
13/420 13/910
V 1,0 5,6 H 2,5 7,0
H 2,5 6,3 MV 7,0
MV 6,2 11 13/930

2 13/400 V 3,5 7,0
V 1,5 7,0 12 13/970
13/440 V 3,5 7,4
H 1,5 6,1 13/980
H 3,5 6,9 H 3,5 7,5
13/460 13/990
V 1,0 6,2 V 0,5 7,5
13/480 MV 7,5
H 2,5 7,0 13 19/000 7,5
MV 6,6 H 1,5 7,9

4 13/560 14/010
H 0,5 7,7 V 2,5 7,2
13/580 14/030
V 3,5 7,9 H 3,5 7,5
13/600 14/040
H 3,5 7,8 V 3,5 7,0
MV 7,8 Mv 7,4

6 13/680 14 14/060
V 1,0 7,0 V 3,5 7,0
13/690 14/070
H 3,5 7,4 H 2,5 8,4
13/720 14/080
H 1,5 6,6 V 3,5 7,6
V 3,5 7,0 MV 7,6
Mv 7,0 15 14/090

7 13/750 V 1,5 9,2
H 2,5 6,9 14/110
13/760 H 3,5 8,0
V 3,0 7,1 MV 8,6
13/786
H 3,5 6,7
V 0,5 7,5
MV 7,0
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Vattenkvoten varierar mellan 6,2 - 7,8 % för Merolit enligt grun-

dreceptet medan sträckorna 14 och 15 som enligt programmet bör ha

1 resp 2 % mer vatten erhåller 7,6 och 8,6 %, dvs något mindre än

planerat.

7.3 Packning

Efter avslutad vältning kontrollerades packningen på vägen med

hjälp av vattenvolymeter (3,5 liters). Densiteten (den torra) i

vägen i procent av densiteten från laboratorieinstampade prov är

packningsgraden. Det bör nämnas att laboratorieprovningen gjordes

på samma Merolit och vid samma vattenkvot som vid volymeterprov-

ningen på vägen. Resultaten framgår av tabell 5.

Tabell 5. Sammanställning av provningsvärden från packnings-
kontroll av Merolitlager.

 

 

Prov- Sektion Läge Vatten- Torr Instampning Packnings-
str kvot skrym- AASHO grad

' densi- T-180
tet Torr

skrym-
densitet

nr km m vikt-% kg/dm3 kg/dm3 %

1 13/400 H 2,0 5,8 2,16 2,16 100
2 13/460 V 2,5 7,7 2,10 2,08 101
4 13/580 V 1,0 6,1 2,10 2,11 99,5
6 13/700 V 2,5 8,0 2,19 2,16 101
7 13/760 H 2,5 7,0 2,11 2,17 97
9 13/870 V 2,0 6,5 2,07 2,13 97
10 13/900 V 2,5 5,2 2,10 2,12 99
11 13/940 V 1,5 5,7 2,07 2,12 98
12 13/970 V 2,0 6,0 2,16 2,17 99,5
13 14/020 V 1,0 5,1 2,08 2,14 97
14 14/070 H 1,0 5,7 2,13 2,18 98
15 14/100 H 2,0 8,6 2,17 2,17 100
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Som synes är packningsgraden bra för samtliga sträckor, 97 - 101

%. Sträcka 11 som packades med 6 vältöverfarter mot normala 10

avviker inte nämnvärt.

7.4 Lagertjocklekar

Ett av syftena med provvägen var att undersöka lagertjocklekens

betydelse för vägens livslängd. Tjockleken hos Merolitlagren

kontrollerades efter packning genom håltagning med spade. Uppmätt

tjocklek framgår av tabell 6.
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Tabell 6. Sammanställning över uppmätt tjocklek hos färdig-
packat Merolitlager.

Prov- Sektion Läge Tjock- Prov- Sektion Läge Tjocklek
str lek str
Nr km m cm Nr km m cm

1 13/380 V 2 18 10 13/895 V 2 9,3
13/390 H 2 20 H 2 10
13/400 V 2 19 13/910 V 2 9,5
13/410 H 2 20 H 2 11
13/420 V 2 19 13/920 V 2 10

MV 19 H 2 10
2 13/440 V 2 14 MV 10

H 2 15,5 11 13/930 V 2 10,5
13/460 H 2 14,5 H 2 11

v 2 13 13/940 V 2 10
13/480 H 2 14,5 H 2 11,5

V 2 14 MV ll
Mv 14 12 13/960 V 2 10

4 13/560 V 2 9,5 H 2 11
H 2 12 13/970 V 2 10

13/580 V 2 10 H 2 10,5
H 2 11 13/980 V 2 10

13/600 V 2 10 H 2 10,5
H 2 11 MV 10

: MV 11 13 14/000 V 2 9,0
6 13/680 V 2 11 ' H 2 10,5

H 2 11 14/020 V 2 10
13/700 V 2 12 H 2 10,5

H 2 12 14/040 V 2 10,5
13/720 V 2 12,5 H 2 11,0

H 2 12 MV 10
Mv 12 14 14/060 'V 2 10,5

7 13/740 V 2 10 H 2 9,0
H 2 10,5 14/070 V 2 10,0

13/760 V 2 9,5 H 2 9,0
H 2 11 14/080 V 2 9,5

13/780 V 2 11 H 2 10,0
H 2 12 MV 10

. MV 11 15 14/095 V 2 10
9 13/860 V 2 8,5 H 2 10

H 2 9 14/100 V 2 9,5
13/870 V 2 8 H 2 9,5

H 2 9,5 14/110 V 2 9,0
13/880 V 2 8,5 H 2 10,5

H 2 8,5 MV 10

MV 9

 

VTI Meddelande 639



22

Samtliga Merolitsträckor uppnådde nominell tjocklek med i 10 mmzs

marginal.

8 . PROVNINGAR OCH MÅTNINGAR EFTER PROVVÃGENS FÃRDIG-

STÄLLANDE

I VTI Meddelande 388 (ref 11) och VTI Notat V 06 (ref 12) redo-

visas uppföljningarna från provvägen åren 1981 - 1986. I följande

kapitel sammanställs, kompletteras och kommenteras det material-

et.

Efter det att Meroliten lagts ut och packats gjordes några prov-

trafikeringar med lastbil av sträckorna 13, 14 och 15. Syftet var

att studera vattenkvotens inverkan på vägytans stabilitet innan

Meroliten fullständigt härdat.

För att bedöma vägens och Merolitens tillstånd och utveckling

utfördes mellan september 1981 och juni 1986 omfattande och kont-

inuerliga fältmätningar. En kompletterande provning av mindre

omfattning gjordes dessutom i mars 1989. I tabell 7 redovisas typ

av mätningar och tidpunkt.
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Tabell 7. Utförda provningar på vägen.

Dynamisk Spårbild- Jämnhet Skadein- Provborr- Balkar
provbe- ning i längd- spektion ning
lastning led

(PRIMAL) (CHLOE)

1981
September November November - September -
Oktober

1982
Mars Mars Mars Mars Juni -
Juni November Oktober Juni September -
September

1983
September September April September September -

September -

1984
April April April Mars - -
September November November September - -

1986
April - - April - -
Jüni Juni Juni Juni Juni Juni

1989
Mars - - Mars - -
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Ett nytt slitlager (ytbehandling) påfördes vägen 1986. Vissa

reparationer av slitlagret gjordes 1988 (ytbehandling). Hösten

1989 lades 80 kg HABS över provsträckorna. Beläggningsåtgärderna

begränsar eventuell uppföljning av vägen i framtiden.

8.1 Provtrafikering

1 och 4 dygn efter det att Meroliten lagts ut och packats trafik-

erades provsträckorna 13, 14 och 15 med tung lastbil. Medelspår-

djupet och aktuell vattenkVot mättes i 3 tvärsektiOner per strä-

cka efter 10 överfarter. Resultaten framgår av tabell 8.

Tabell 8. Sammanställning av mätningar gjorda vid provtrafik-

 

 

ering.

Tidpunkt Provsträcka Medelspårdjup Vattenkvot
Höger Vänster

Datum Nr \ mm mm' vikt-%

810828 13 2,5 1,5 4,4
810831 '13 2,0 1,5 4,0
810828 14 4,5 3,0 5,7
810831 14 1,5 1,0 5,3
810828 15 5,5 4,5 6,2
810831 15 3,0 2,0 5,6

 

Främst mätningen efter 1 dygn visar att medelspårdjupet ökar med

vatteninnhåll. Efter 4 dygn då Meroliten börjat hårda är skill-

naden 1iten mellan sträckorna och spårbildningen också mindre än

efter ett dygn.
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8.2 Bârighetsmâtning

Bärighetsmätningarna utfördes med VTIs 5 tons fallviktsdeflekto-

meter (modell 76:an). Vid varje provbelastning registrerades

nedsjunkningen såväl i belastningscentrum (DO), som i en punkt på

avståndet 450 mm därifrån (D45).

Avsikten med fallviktsmätningarna var i första hand att bestämma

den deflektion (=nedsjunkning) som kan relateras till det Övre

lagret (slitlager och Merolit resp slitlager och AG) samt se hur

den förändras med tiden under inverkan av trafik och klimat. För

detta ändamål redovisas skillnaden mellan D0 och D45 som dock

inverterats för att ett högre värde skall motsvara en högre bär-

ighet. Vid tidpunkten för provvägen var fallvikten endast utrust-

ad för mätning av nedsjunkningen i 2 punkter mot dagens 6 punkt-

er. Detta medför vissa begränsningar i utvärderingen pga att

osäkerheten om sjunktrattens djup och geometriska form därvidlag

blir större. Vid de tidigare lägesrapporterna har lagermoduler

(E-moduler) framräknade med CHEVRON-programmet redovisats men

senare erfarenheter har visat att det förfarandet är vanskligt

när man bl a vill jämföra lager med olika tjocklekar.

För att få en uppfattning om hela vägkroppens bärighet redovisas

också medelmodulen vilken beräknas från centrumdeflektionen, DO.

Varje delmätning omfattar 20 - 40 mätpunkter per sträcka, placer-

ade utmed två mätlinjer, en i hjulspåret och en mellan spåren.

Flertalet av mätningarna har också gjorts i rikning mot Bankeryd.

Resultaten redovisas i figurerna 4 - 9 samt i bilaga 6. I figur

10 framgår sambandet mellan lagertjocklek och deflektionen ut-

tryckt som 1/D0-D45.
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Mätningarna visar att bärigheten för samtliga sträckor kontinu-

erligt förbättras från hösten 1981 till 1986. Bärighetsutveck-

lingen är dock mest påtaglig den första månaden efter vägens

färdigställande. Enligt den sista mätningen, 1989, bryts denna

trend och flertalet sträckor erhåller något sämre bärighet än

1986. Bärighetsnivån är jämförbar med 1984-års mätning. Något

annorlunda resultat ger dock de två tjockaste AG sträckorna som

forfarande 1989 uppvisar oförändrad bärighet jämfört med tidig-

are.

Mätningarna visar också att bärigheten oftast är bättre mellan

hjulspåren än i det yttre spåret vilket är naturligt med tanke på

påkänningarna från trafiken.

Merolitsträckornas positiva bärighetsutveckling beror på att

Meroliten härdar långsamt under en längre tid vilket laboratorie-

provningarna visat (kap 5.1). Att AG:n ger samma resultat är lite

förvånande men beror troligen i första hand på den efterpackning

som trafiken åstadkommer. En viss förhårdning av bindemedlet sker

också med tiden (oxidation). Medelmodulen tyder också på att

bärigheten i undergrunden eller övriga obundna lager i vägen

, förbättrats de första åren efter byggandet vilket är logiskt när

det rör sig om en nybyggd väg som sätter sig med tiden.

Jämförs sträckorna med olika tjocklekar (fig 4, 5 och 10) ökar

bärigheten i allmänhet med tjockleken. Skillnaden är dock inte

alltid så klar. De markant högsta värdena får de båda AG-sträck-

orna med de tjockaste lagren (str 5 och 8) samt den med AG och

Merolit (str 4) i kombination. På samma sätt uppvisar de tunnaste

AG- resp Merolitlagren klart sämst bärighet. Vid motsvarande

tjocklekar får AG oftast bättre resultat än Merolit.

Ser man till hela vägkroppens bärighet, uttryckt som medelmodulen

(fig 7-9), är skillnaden mellan sträckorna i allmänhet inte så

stor. 100 mm Merolit får ungefär samma resultat som 95 mm AG.
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Ökas lagertjockleken till 150 mm erhåller AG:n markant högre

bärighet än motsvarande Merolit. Den tjockaste sträckan med Mero-

lit, 200 mm, är t o m sämre än 150 mm AG.

Ett bra samband föreligger mellan medelmodul och deflektion för

det övre bundna lagret uttryckt som 1/DO - D45 (r=O,90).

Det är svårt att se några klara skillnader mellan de sträckor där

receptet eller utförandet varierats (fig 6 och 9). Det verkar

dock som packningsinsatsen har en viss betydelse, ju mer packning

desto sämre bärighet (str 11, 13 och 16). Den extra inblandningen

av vatten liksom reducerad kalkhalt (str 14 och 15) verkar inte

heller ha påverkat bärighetsutvecklingen i negativ riktning. Det

bör påverkas att vattenkvoten för dessa stäckor dock blev något

lägre än planerat (se tab 6). Borstning av vägytan istället för

klistring, str 10, ger till en början lägre värden men skillnaden

minskar med tiden.
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8.3 Spårbildning

För att studera vägytans spårutveckling har tvärprofilmätningar

utförts. Mätningarna gjordes med VTIs primalutrustning i 5 eller

3 sektioner per sträcka på körbanan mot Bankeryd. Maximalt spår-

djup per hjulspår har sedan beräknats från resp tvärprofil. Resu-

ltaten framgår av figurerna ll - 14.

Spårbildning beror allmänt sett antingen på ytligt eller struk-

turellt slitage. På högtrafikerade vägar består ytslitaget i

huvudsak av nötningen från dubbdäck. Det strukturella slitaget

utgörs dels av ett trafikberoende slitage, vilket kan resultera i

spårbildning och/eller sprickbildning, dels av ett klimatberoende

slitage, vilket yttrar sig i form av termiska sprickor och tjäl-

skador. Det trafikberoende strukturella slitaget som orsakas av

den tunga trafiken kan delas in i två kategorier, plastiska de-

formationer i asfaltlager och bärighetsberoende nedbrytning både

i överbyggnad och undergrunden.

Ser man till provvägen är trafikflödet lika för samtliga sträckor

men variationer i vägens topografi, lutning, kurvor, undergrund

etc försvårar direkta jämförelser mellan sträckorna.

Jämförs det inre och yttre hjulspåret med varandra konstateras

relativt stora skillnader. Spårdjupet närmast vägmitten är be-

tydligt mindre (nästan hälften) än det yttre spåret. Orsaken är

troligen att vägbanan närmast vägkanten deformeras pga sättning-

ar, speciellt det första året, vilket mätningen från 1982 visar.

Största delen av skillnaderna mellan de två spåren fanns redan

efter ett års trafik.
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Spårutvecklingen är förhållandevis lika för samtliga sträckor.

Störst spårdjup uppvisar de sträckor som ligger närmast Jönköping

(str 1-9). Skillnaderna kan inte härledas till Merolit- eller

AG-lagren utan torde bero på deformationer i slitlagret och/eller

underliggande lager och undergrund.

En rimlig bedömning är att dubbslitaget orsakat en spårbildning

på ca 2 mm per är (skillnaden mellan mätningarna 1982 och 1986)

medan strukturella deformationer står för resterande del, 5-10

mm. Spårutvecklingen har också varit markant störst under det

första året, 6-10 mm.
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8.4 Jämnhetsmåtning i längsled

Jämnhetsmätning i vägens längsled utfördes med VTIs CHLOE-mätare.

Bearbetade mätresultat redovisas som trafikerbarhetsvärdet PSI.

Figurerna 15 och 16 visar utvecklingen av PSI-värdet från 1981

till 1986.

PSI anger jämnheten i vägens längsled i en femgradig skala, där 5

är bästa tänkbara jämnhet. Någon månad efter trafikpåsläppet var

PSI-värdet för hela provvägen 3,68 (november -81; ref 11). PSI-

värdet ökar något under det första året för att sedan i några år

vara oförändrat och slutligen mellan 1984 och 1986 minska lite. I

juni 1986 uppmättes PSI-värden på ca 3,5. Värden större än 2,5

brukar anges som acceptabelt. Vårmätningarna uppvisade dock lite

lägre värden än höstmätningarna samma år vilket är normalt med

tanke på rörelserna i vägen under tjällossningsperioden.
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Jämförs utvecklingen mellan sträckorna är skillnaden liten utom

möjligen för sträcka 2 som fått en försämring. Ingen påtaglig

skillnad noteras mellan AG och Merolit.
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8.5 'Provborrning

Provborrningar för kontroll av Merolitens hållfasthetsutveckling

utfördes vid 5 tillfällen. Vid den första provtagningen togs

också prov av AG. Provtagningarna gjordes l, 2, 10 och 13 månader

samt 2 år efter färdigställandet av vägen. Sommaren 1986 (efter 5

år) togs också ett antal provbalkar av Merolit upp ur vägen.

Provborrningarna redovisas i bilaga 7 medan efterföljande håll-

fasthetsprovningar framgår av tabell 9.
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Tabell 9. Tryckhållfasthet på borrkärnor.

Sträcka Tryckhållfasthet, MPa
Nr 810923 811026 820616 820927 830921

1 - - 2,2 3,6 3,8
2 - - - 2,2 2,6
4 - - 2,2 3,2 3,8
6 - - 2,5 2,9 4,3
7 - 2,0 2,5 2,7 3,1
9 - - 2,0 2,6 3,6
10 - - - 2,0 2,8
11 - 1,6 - 2,5 2,0
12 - - - 3,1 4,0
13 - - - 2,8 2,4
14 - - 2,5 1,7 3,5
15 - - 2,7 3,3 3,1
16 - - 2,2 3,4 -

 

Vid den första provborrningen (810923, 1 månad) som omfattade 18

borrförsök jämt fördelade över Merolitsträckorna konstaterades en

viss bindning i materialet men ej tillräckligt för att hela prov-

ningsbara prov skulle erhållas. Någon märkbar skillnad mellan

sträckorna observerades inte.

Vid den förnyade provningen 811026 (2 månader) erhölls 3 hela

borrkärnor. Meroliten hade genomgående något bättre bindning än

tidigare. För att få hela prov krävs att Meroliten enligt tid-

igare erfarenheter har en minimihållfasthet på ca 2-2,5 MPa.

Vidhäftningen mellan slit- och Merolitlagret var bra enligt oku-

lär bedömning.

Efter 10 månader, 820616, erhölls hela borrkärnor för 7 av totalt

13 Merolitsträckor. Hållfastheten var 1,8-2,9 MPa. Ingen tendens

förelåg då spridningen mellan de enskilda proven inom samma strä-

cka var ungefär lika stor som skillnaden mellan sträckorna. Bind-

ningen var överlag betydligt bättre jämfört med de två tidigare

provningarna.
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Ytterligare förbättrad hållfasthet konstaterades hösten 1982 (1

år). Hela provningsbara prov togs upp från samtliga sträckor.

Tryckhållfastheten varierade mellan 1,6 - 3,9 MPa men låg oftast

omkring 3 MPa. Fortfarande förelåg ingen märkbar skillnad mellan

de olika sträckorna.

De sista provborrningen gjordes efter 2 är (830921). Hållfast-

heten hade ökat något jämfört med provningen året innan (i medel-

tal en ökning med 0,3 MPa). Variationen mellan enskilda prov inom

samma sträcka är fortfarande lika stor som skillnaden mellan

sträckorna. Noterbart är att de variationer av receptet eller

utförandet som gjordes och eventuellt förväntades ge ett sämre

resultat ej påverkat hållfasthetsutvecklingen i någon högre grad.

Provborrningarna visar att Meroliten utvecklats sämre i vägen än

för laboratorietillverkade provkroppar. Både instampade prov som

lagrats vid rumstemperatur eller utomhus i marken (se kap 6.1)

får en gynnsammare utveckling.

1986 (860611) utsågades provbalkar (längd 3,6 m) från vägen. Av-

sikten var att studera materialets bindning i djup- och tvärled

samt se om det fanns deformationer i Merolitlagret. Balkarna togs

från dels skadade, dels oskadade partier, på sträckorna 2 och 6.

I bilaga 9 redovisas provtagning, foton och uppritade tvärprofil-

er.

Som det framgår av tvärprofilerna finns inga deformationer i

Meroliten. Balkarna som togs från oskadad väg var sprickfria med

till synes homogen kvalitet över hela sin längd. I de två balk-

arna som togs från skadad väg förekom däremot en del sprickor och

svagheter, främst nära det yttre hjulspåret. Skadorna yttrade sig

i regel som ganska lokala krackeleringar. Enstaka provbalkar och

kärnborrningar räcker inte till för att i detalj analysera skade-

mekanismer.
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På balkarna med skadad beläggning konstaterades dock att

Meroliten var "trasig" under beläggningen och erosion hade t o m

skett av inträngande vatten (se bilaga 8, foton). Orsaken kan

vara dålig vidhäftning (varierar lokalt) mellan Merolit och slit-

lager. Meroliten kan även vara försvagad i ytlagret, t ex genom

uttorkning som förhindrat bindning.

8°6 Skadebesiktning

Den kanske viktigaste uppföljningen av vägens tillstånd är skade-

besiktningen. En systematisk okulär tillståndsbedömning är en

förutsättning för att få en uppfattning om beläggningens livs-

längd. När en väg fått bärighetsskador (krackeleringar) kan man

säga att den uppnått sin livslängd.

Skadeutvecklingen redovisas nedan:.

Besiktning 1982:

I mars observerades mindre beläggningsskador i det yttre hjul-

spåret på sträckorna 3, 6 och 7 dvs de med tunnaste slitlager, 25

mm. Skadorna åtgärdades i juni, genom utfräsning av de skadade

partierna och iläggning av ny asfaltmassa. På sträcka 10 not-

erades en längsgående spricka och en begynnande krackelering. I

övrigt observerades inga skador 1982.

Besiktning 1983:

Inga nya skador.
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Besiktning>1984z

På sträckorna 1, 2, 6, 7, 10, 12 och 13 förekom en del lokala

mindre krackeleringar eller enstaka längsgående sprickor. Övriga

sträckor oskadade. Sträcka 6 hade de mest utbredda skadorna. Ing-

en av referenssträckorna (AG) uppvisade skador. De flesta skador_

na förekom på vägbanan mot Bankeryd och i hjulspåren. Som synes

en viss ökning av antalet skador jämfört med 1983. Vägytan gav

intryck av att vara "sliten" och en hel del stensläpp förekom

närmast eller i beläggningsskarven.

Besikning 1986:

I bilaga 9 och 10 redovisas en utförlig skadekartering samt foton

av provsträckorna. Karteringen visar varierande omfattning av

lokala sprickbildningar (främst krackeleringar), dock i betydligt

större skala än 1984. Mest skador uppvisade sträckorna 2, 6, 7, 9

och 11, samtliga med Merolit, medan omfattningen av skador var

minst för sträckorna 3, 4, 13 och 14. Möjligen har asfaltslitlag-

ret varit av mindre god kvalitet och fått en del vidhäftnings-

skador ("stripping").

Besiktning 1989:

Slitlagret bestod av ytbehandling, Y2. Kraftiga slitagespår före-

kom. En del stensläpp. En tvärgâende spricka på sträcka 4, 5 och

7. I övrigt inga skador.

Sammanfattningsvis har de flesta skadorna uppträtt på sträckor

med Merolitbärlager men något klart samband mellan lagertjocklek

och skadefrekvens föreligger inte. Det finns Merolitsträckor med

10 cmzs tjocklek som endast har obetydligt med skador och är

fullt jämförbara med AG-sträckorna. För övrigt ingår den tunnaste

AG-sträckan bland de som har minst skador. Olika variationer i

materialsammansättning och utförande har inte gett några tydliga

utslag.
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9 . KÄNSLIGHET FÖR HALKA

En till för några år sedan förbisedd egenskap hos Merolit och

hyttsten i allmänhet, är den Ökade risken för frosthalka i för-

hållande till konventionella vägöverbyggnader. Halka kan upp-

komma vid ogynnsamma kombinationer av klimatfaktorer, (ref 13).

Porös slagg har låg värmeledningsförmåga i förhållande till natu-

rmaterial.

Vid höst- och senvintermätningar av vägytetemperaturer år 85/86

(ref 13) konstaterades en ökad avkylningseffekt på sträckor inne-

hållande hyttslagg (2-3°C temperaturdifferens i förhållande till

vägöverbyggnader med AG). En lägre yttemperatur ökar risken för

halka 'genom att t ex våta vägbanor fryser snabbare eller att

rimfrost bildas pga att daggpunkten underskrids. Särskilt oför-

månligt ur säkerhetssynpunkt är det om en kortare slaggsträcka

ligger inlagd i konventionell överbyggnad. För att minska halk-

risken måste slaggmaterial placeras djupare ned i vägöverbyggnad-

en under ett tillräckligt tjockt lager av naturmaterial (bårlag-

ergrus).

Kontakter med slaggexperter utomlands har visat att man inte känt

till den ökade halkrisken vid vägöverbyggnader. En orsak kan vara

den mer intensiva saltningen i Europa, USA och Kanada.

Påpekas bör också att ökad halkrisk inte är något som karakteri-

serar endast hyttsten i vägöverbyggnad; övergång från berg- till

grusöverbyggnad, byte av beläggningstyp (t ex öppen resp tät

asfaltbetong) eller beläggningsstenens ljushet, och givetvis även

broar, innebär också skillnader i halkbelägenhet.
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10. SLUTSATSER

Den Merolit som levererats till Bankerydsprovvägen har haft dålig

bindförmåga. Provsträckor med Merolit har fungerat sämre än ref-

erenssträckor med AG-lager. Skador som uppkommit på provvägen

måste tillskrivas den dåliga bindningen i materialet i kombina-

tion med lokalt bristande vidhäftning till ett alltför tunt as-

faltslitlager.

Merolitlagrets tjocklek har inte påverkat vägöverbyggnadens funk-

tion. De variationer i vattenkvot och kalkkvot som gjordes vid

tillverkningen av Meroliten har inte nämnvärt påverkat material-

ets bindförmåga och har inte påverkat funktionen i vägen. Även de

variationer som gjorts i förseglings- och packningsinsats har

inte visat något skillnad i materialets funktion.

Den dåliga bindförmågan hos Merolit har gjort att reflektions-

sprickor nästan inte alls uppkommit i asfaltslitlagret.

Efter det att ett nytt slitlager påfördes vägen 1986 (ytbehand-

ling) utan att Meroliten i skadade partier skiftades uppvisar

vägen inte några skador. Detta tyder eventuellt på en viss själv-

bindning i materialet vilket även konstaterats vid laboratorie-

försök. Fortsatta uppföljningar är inte möjliga eller försvåras

avsevärt eftersom provsträckorna lagts över med skelettasfalt,

HABS, 1989.

Det är inte möjligt att göra en relevant bedömning av ett mate-

rial som Merolit med ledning av en enda provväg eftersom kval-

itetsvariationerna varit stora.

VTI har därför gjort uppföljningar av ett flertal andra Merolit

objekt. En försämring av materialet skedde någon gång på 70-tal-

et. VTI konstaterade Merolit med dålig bindförmåga i samband med

provvägsförsök utanför Linköping 1977.
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Tidigare provvägar från 1973 - 1974, Lästringe och Flen, och

andra objekt som. dock inte ingick i VTI:s provvägar, men som

lagts samtidigt, visade ett material med god bindförmåga.

De fallviktsmätningar som VTI gjorde på Enhörnaleden, Södertälje,

där Merolit lagts i tre etapper åren 1980, 1981 och 1982, visar

klart betydelsen av hållfastheten. Det första året lades Merolit

som vid mätningar visat höga modulvärden och som inte visat skad-

or under observationsperioden. De två följande åren lades Merolit

med sämre bindförmåga (låga lagermoduler) och skador utvecklades

snabbt.

Försämringen av Merolitens kvalitet måste tillskrivas metall-

urgiska orsaker. Förutsättningen för god funktion är hyttsandens

sammansättning och framförallt dess förmåga att krossas och bilda

aktivt finmaterial i samband med läggning. En orsak till att

försämringen inte uppmärksammades av leverantören' är att man

tillverkade provkroppar med hjälp av vibrostamp, en ganska lång-

varig vibrering i två lager, varvid mer finmaterial bildades än

vad som uppkom vid utläggningen.

En annan faktor som medverkat till dåligt resultat är att Merolit

ofta lades vid alltför hög vattenkvot, något som innebär att en

slurry av finmaterial och vatten pumpades upp i lagrets yta. Man

fick på så sätt en slät yta vilket medförde en svaghet direkt

under slitlagret. I extremfall har också observerats rena glid-

skador i asfaltbeläggningen, i varje fall när Merolit lades ut

sent på året så att nämnvärd bindning inte kunde uppkomma före

tjällossningen. Detta gäller särskilt vägar där de dynamiska

påkänningarna är stora, vid snabb trafik, men t ex också framför

trafiksignaler.
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Merolit, som bundit till god hållfasthet, visar som regel mycket

markerade tvärgående reflektionssprickor i asfaltbeläggningen,

medan material med dålig hållfasthet har tunna sprickor eller

t om inga synliga tvärgående sprickor alls. Längsgående sprickor

som i alla fall delvis är bärighetsberoende, uppkommerdäremot

lättare på svag Merolit. Tvärgâende, markerade sprickor, har inte

vållat allvarliga olägenheter så länge trafiken varit ringa och

undergrundsförhållandena inte allför ogynnsamma.

En tydlig tendens till Ökad frekvens av Vägskador i samband med

övergångar mellan provsträckor kan skönjas. Detta kan ev bero på

separation (ansamling av grovt material), uttorkning i väntan på

ny provblandning, sämre packning m m.

Merolit levererades som ersättning för asfaltbundet grus (AG) och

användes därmed under ett tunt slitlager. De första provvägarna

med Merolit som hade god bindförmåga, lades även på lågtrafiker-

.ade vägar varför förutsättningarna för bärighetsbetingade skador'

var ringa. Däremot observerades reflektionssprickor i slitlagret.

Merolit som lagts under senare år visar varierande skador, i

varje fall på vägar med högre trafikbelastning eller tung trafik.

Merolitliknande material används utomlands under betydligt tjock-

are asfaltlager.

Vidhäftningen mellan Merolit och asfaltslitlager har visat sig

vara en svaghet i vägöverbyggnaden, speciellt när tunna slitlager

använts. Dålig vidhäftning mellan lagren betingas av materialens

olika fysikaliska egenskaper (bl a de termiska), uppumpning av

ett slamskikt till ytan vid vältningen mm. Vägskador, bl a på

Bankerydsprovvägen, har berott på nedbrytning av ett ytligt fin-

materialrikt skikt i Merolitlagret varvid krackeleringar och

glidskador i slitlagret uppkommit när vatten sökt sig ned genom

sprickor. Skadorna kan ibland vara ganska lokala och betingas

förutom av bristande vidhäftning mellan lagren också av lokalt

sämre materialkvalitet.
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Det är dock möjligt att kompensera sig för eventuella kvalitets-

variationer vid framställningen av Merolit. Den naturligaste

åtgärden är att vid tillverkningen tillsätta något mer finmate-

rial (3% mald hyttsand ger en mycket god effekt enligt labora-

torieförsök) istället för att förlita sig allför mycket på den

finmaterialbindning som.sker vid vältningen. Aktiveringsmedlet

måste vara av god kvalitet och lämpligen utgöras av kalk. Cement

har använts som aktivator men har i praktiken inte alltid gett

god funktion. Vattenkvoten bör vidare anpassas efter optimal

bindning (tryckhållfasthet) och ej efter optimal packning (skrym-

densitet).

Det är mycket viktigt att Merolit inte läggs allför sent på höst-

en så att materialet hinner att binda. Deformationer kan uppstå

främst under påföljande tjällossning. Samtidigt har konstaterats

att bindningen fortsätter under följande sommarperiod.

VTI:s uppföljningar visar att fallviktsmätningar, provborrningar

och i vissa fall upptagning av provbalkar givit en bra bild av

materialet och dess kvalitetsvariationer samt i de flesta fall

även avslöjat orsakerna till Vägskador. Även frystöväxlingsför-

sök, gjorda på laboratorium, har visat att Merolit av bra kvali-

tet (hög tryckhållfasthet) varit beständig, medan sämre kvalitet

visat tecken på sönderfall.

Merolit har, liksom överbyggnad med krossad hyttsten, visat ökad

benägenhet för frosthalka i jämförelse med överbyggnad av natur-

material. Av den anledningen bör Merolit inte användas direkt

under asfaltslitlagret utan eventuellt bör ett lager naturmateri-

al (med högre värmeledningstal) påföras. Särskilt ofördelaktigt

är det med korta sträckor av material med avvikande egenskaper

beträffande halkbenägenhet.
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TUb, Håkan Thorén/CJ 1981-03 Bilaga 1.

Preliminärt förslag till anvisningar i BYA angående Merolit
(krossad hyttsten).

Försök med bärlager av slaggstabiliserad krossad hyttsten

l Material

2 Arbetsrecept

3 Utförande

u Kontroll '

l. Material

Massan skall bestå av följande komponenter:

Slagg
- Krossad luftkyld hyttsten
- Vattenkyld hyttsand

Tillsatsmedel

- Kalk, släckt eller osläckt
- Järnoxidfiller - z
- Vattenu? '

'Hyttstenen_och hyttsanden-skall utgöras av masugnsslagg.

Slaggen skall vara volymbeständig och får inte uppvisa järn-
eller kalksönderfall. ' '

Massans siktningskurva skall falla inom i fig. 1 angiven zon.
Slktnlngskurvan far ej skära mer än högst två av de i zonen
markerade streckade linjerna. Största kornstorlek skall vara
mellan 18 och 32 mm.
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Fig. 1. Begränsningslinjer för kornfördelningen hos bärlager av
slaggstabiliserad krossad hyttsten.
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Tillsatsmedlen får ej innehålla ämnen som kan inverka menligt
pa bindningen eller beständigheten hos lagret.

Skrymdensiteten hos luftkyld hyttsten skall överstiga 1,0
ton/m3.

2. Arbetsrecept

Av beställare godkänt arbetsrecept skall föreligga innan massa
tillverkas. Arbetsrecept skall innehålla Uppgifter om kornför-
delning, kalkhalt, fillerhalt och Optimal vattenkvot samt upp-
gift om kalktyp och kalkkvalitet.

Arbetsrecept skall upprättas på grundval av utförda prov-
krOppar. Tillverkning av provkroppar skall.i tillämpliga delar
ske enligt metod tung instampning, Ao llO:II 4.2.1;36. Prov_
krOppar skall lagras i rumstemperatur och provtryckas i till-
lämpliga delar enligt metod Ao llO:II 4.2;l.38. Hållfastheten
hos provkrOpparna skall efter 7 dygn uppgå till minst 3 MPa och

efter 28 dygn till minst 5 MPa.

3. Utförande
.

Verket skall vara utrustad med doseringanordning för ingående
komponenter. _. z 1

Massan skall blandas tills den visar homogen färgton. Vatten-
kvoten och kalkhalten får avvika från arbetsrecept med högst
+ 0,5 reSp + 0,2%. Massans siktningskurva får avvika från
Erbetsrecept med högst :+ 6% vid 80% passerande mängd, + 5% vid
4 mm sikt, + 4% vid 2 mm_sikt och +2% vid 0,074 mm sikt? Dock
skall siktningskurvan ligga inom i_fig. l angiven zon.
Hållfastheten på det färdiga lagret skall efter 28 dygn uppgå
till minst 4,0 MPa.

Massan skall utläggas till full vägbredd under ett och samma
arbetsskift. Arbetsfogar (dygnsfogar) skall utföras vertikala'
och tvärs arbetsriktning. Längsgående fogar skall så långt som
möjligt undvikas.

Massan skall utläggas i ett lager så att efter justering och
packning föreskriven tjocklek minst uppfylls. Vattenkvoten får
inte avvika mer än + 1% från arbetsrecept. (Bestämning av
vattenkvot se A0 llözII 4.2.1.40). Massan skall packas med
vibrerande vält av 5-7 tons vikt. Antalet överfarter skall vara
10.

 

Justering och packning skall vara utförd senast 3 timmar efter
utläggning. För att förhindra uttorkning skall ytan förseglas
eller slitlager påföras inom 3 dygn.

Skadas färdigt lager skall reparation ske genom materialbyte
till full lagertjocklek. ReparationsgrOps sidor skall därvid
utföras vertikala. Påfört material skall vältas med vibrerande
vält av 5-7 tons vikt. Antalet överfarter skall vara 10.



4. Kontroll

Vid tillverkning av massa skall

- sammansättningen kontrolleras med avseende på kalkdosering
minst en gång per 500 ton massa, dock minst 1 gång per skift.

- siktningskurva och vattenkvot bestämmas en gång per 500 ton
massa, dock minst en gång per skift.

- ProvkrOppar framställas. 3 prov per 500 ton massa skall uttas
dock minst 3 per skift.

Före packning skall ett prov på utlagd massa tas för bestämning
av vattenkvot, dock minst tre prov per skift. Tillverkning av
provkrOppar skall i tillämpliga delar ske enligt metod tung
instampning Ao llO:II 4.2.1.46.

Provkropparna skall lagras i rumstemperatur och provtryckas i
tillämpliga delar enligt metod AO llO:II 4.2.1.38. Hållfast-
heten hos provkrOpparna skall efter 7 dygn uppgå till minst 3

MPa och efter.28 dygn till minst 5 MPa.

Provkroppar skall uppborras 7 reSpektive 28 dygn efter utlägg:
ning, med minst ett prov per 1000 m2, dock minst 3 prov per
utfört skift. ProvkrOpparna skall provtryckas i tillämpliga
delar enligt metod Ao ll0:II 4.2.1.38. i
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Vägavdelningen
Ad B örbom/GL

PM angående utformningen av provvägsförsöket (Örbom Björn, 1981).

Provväg med Merolit som bärlager vid Bankeryd 1981.

 

Bakgrund

Slaggstabiliserad krossad hyttsten (Merolit) har under

några år tillverkats av AB Merox i Oxelösund och Borlänge

och använts som bundet bärlager under slitlager av AB

på vägar, parkeringsplatser och andra hårdgjorda ytor.

I samband med VV:s planer på en provväg med Merolit 1981

har försöksvis uppställts en anvisning, innehållande krav

på ingående material och utförandet (H Thorén TUb 81.01).

Material- och utförandekraven har därefter diskuterats av

TUb, Merox och VTI. .

-

 

Avsikten medprovvägen

Den planerade provvägen är avsedd att belysa och så långt

möjligt klarlägga de problem och frågor betr materialet

och bärlagrets utförande, som framkommit vid den preli-

minära anvisningens uppställning och diskussion.

Provvägen är vidare avsedd att ge svar på dimensionerings-

frågan, dvs sambandet mellan å ena sidan slitlagrets och

Merolitbärlagrets tjocklekar och å andra sidan överbygg-

nadens livslängd exempelvis uttryckt genom antalet tunga

fordon (axelpar), som överbyggnaden kan uppbära innan

trafikeringsvärdet sjunkit till en oacceptabel nivå till

följd av antingen ackumulerade deformationer hos belägg-

ningsytan eller beläggningens krackelering.

De frågor enl ovan, som beaktats vid provvägens planering,

har närmare behandlats nedan.

l
H
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gpptagna problem

A- MâEsEiêlz_ess_êglêsssiasêäsäaiâäâ:é:9§lsw

1. Materialets vattenkvot.

I anvisningen har toleransen för arbetsblandningens vatten=

kvot angivits till :0,5 procentenheter. Enligt tidigare er:

farenheter kan en vattenkvot, som ligger högre än den av-

sedda medföra att det nytillverkade, färdigpackade lagret

inte inom rimlig tid uppnår den stabilitet; som fordras

för trafikering med tyngre fordon, vilket ger spårbildning

i bärlagret eller w vilket är avsevärt allvarligare - spåra

bildning i asfaltbeläggningen, om slitlagret utlagts rela-

tivt kort tid efter bärlagrets färdigställande.

ökad vattenkvot betyder vidare att förhållandet mellan

mängden vatten.och bindande komponenter i bärlagermateriav

let ökar, vilket kan leda till sänkt hållfasthet.

För att få ett begrepp om vilka konsekvenser en ökning av

vattenkvoten medför i praktiken för dels stabiliteten,

dels det färdiga lagrets kvalitet (hållfasthet)

sträckor föreslagits med vattenkvoten 0,5 resp 1,0 procentm

har prov-

enhet högre än den för arbetsblandningen fastställda

(bilaga 1, str 14 och 35 i jämf med str 13), Ev kan högre

vattenkvoter än 0,5 resp 1,0 väljas om det färska lagret

vid den högre vattenkvoten är packningsbart. Detta bör då

klarläggas i förväg.

På provsträckorna 13, 14 och 15 utföres provtrafikering med

lastbil efter 1, 2,

Hållfastheten hos de hårdnade lagren fastställes på plats»

4 och 7 dygn samt uppmätes spårdjupenea

tillverkade provkrOppar (7 d) och på utborrade provkroppar

(utborras V 28 d ålder). _

Ur de erhållna resultaten bör den praktiska betydelsen av

plusavvikelser i fråga om vattenkvot kunna klarläggas och

användas för bedömning av om den försöksvis föreslagna

vattenkvotstoleransen i0,5 procentenheter är lämplig.

i
n
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2. Kalktillsatsen.

Som s k aktiveringsmedel tillsättes en viss mängd kalk

(släckt eller osläckt) vid Merolitmaterialets tillverk-

ning. I den preliminära anvisningen har en högsta tillåten

avvikelse hos kalkkvoten med i0,2% föreslagits.

Kalktillsatsen torde framför allt reglera hållfasthets-

tillväxten hos det färdiga bärlagret. ä

För att undersöka effekten av underdosering av kalk i

praktiken har här föreslagits en provsträcka, där Merolitm

blandningen utförts med en kalkhalt som är 0,4 procentenw

heter lägre än den som faställts för arbetsblandningen

(bil 1, str 12 i jämf med str 13). Frågan om kalktillsatsens

betydelse för hållfastheten bör närmare utredas genom

laboratorieprovningar i detta eller annat sammanhangä

Vid utförandet tillverkas provkrOppar av det levererade

materialet till provsträckorna 12 och 13. Tryckhållfast-

heten bestämmes efter 7, 28 och 90 dygn.

Genom jämförelse av de erhållna tryckhållfastheterna bör

man kunna utvärdera den praktiska betydelsen av det valda"

underskottet i kalktillsatsen samt bedöma om den i det

preliminära förslaget angivna toleransen :0,2 procenten-

heter kan vara lämplig.

3. Packningen.

För kvaliteten hos bundna bärlager är resultatet av pack=

ningen vid utförandet av stor betydelse. Normalt är kvalim

teten (t ex uttryckt som tryckhållfasthet) i hög grad bem

roende av att en hög skrymdensitet uppnås, vilket man '

brukar kontrollera genom skrymdensitetsbestämningar på

lagret vid packningen. Erhållna skrymdensiteter relateras

till maximalvärden från laboratorieprovningar på samma

material och anges i procent av detta (packningsgrad).

i
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beroende på att Merolitmaterialet undergår en viss kross-

ning, då det packas, skulle en kontroll av skrymdensiteten

hos det färdigpackade lagret ej ge något säkert besked om

packningsgraden och därmed om lagrets kvalitet (hållfast-

het) efter hårdnandet.

I den preliminära arbetsbeskrivningen har man därför valt

att föreskriva ett minsta packningsarbete vid utförandet

(10 passager per ytenhet med vibrerande vält av 5-7 tons

vikt) för att säkerställa en hög skrymdensitet.

Då det föreslagna minsta packningsarbetet är större än vad

som vanligen används i varje fall för obundna lager, kan

det vara skäl i att försöka klarlägga hur mycket det fär-

diga lagrets kvalitet påverkas om packningen utföres med

ett något lägre.packningsarbete. AV denna anledning har O

här föreslagits_att en provsträcka packas med 6 vältturer

(bil 1, str 11 i jämf med str 13) i stället för 10 vält-

turer som de övriga.

,Vid utförandet av provsträckorna 11 och 13 bestämmes den upp-

nådda skrymdensiteten. Tryckhållfastheten hos lagermate-

rialet bestämmes på borrkärnor uttagna vid 28 d ålder.

Genom jämförelse av de erhållna skrymdensiteterna och fram-

för allt tryckhållfastheterna bör man kunna utvärdera den

praktiska betydelsen av det minskade packningsarbetet och

bedöma Vilket packningsarbete,som kan vara lämpligt att

'föreskriva.

4. Vidhäftning mellan slitlager och bärlager.

Erfarenheten har visat att det färdigpackade bärlagret ofta

får en förhållandevis slät ytstruktur, varför man kan be-

fara att vidhäftningen mellan asfaltbeläggningen och bär-

lagret kan bli relativt svag, Vilket skulle kunna medföra

en viss risk för uppkomsten av s k glidsprickor hos slit-

lagret i hjulSpåren, orsakade av stora dynamiska horison-
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talkrafter från fordonen (t ex då tyngre fordon bromsas

in häftigt eller i krypfilerna vid starka stigningar,

där lastbilarna framdrives med stort vridmoment på driv-

hjulen).

Av denna anledning har för provvägen föreslagits att

klistring utföres på bärlagrets yta med O,4-O,5 kg/mg

asfaltlösning RAK eller lämplig asfaltemulsion. På en

sträcka (str 10) slopas klistringen och som vidhäftnings-

befrämjande åtgärd utföres i stället borstning av bär-

lagrets yta omedelbart efter avslutad packning så att

en grövre struktur erhålles.

Innan vägen öppnas för trafik utföres eventuellt en

praktisk provning av uppnådd vidhäftningstendens genom _

ett antal upprepade kraftiga inbromsningar i samma hjul-

spår samt observation av eventuella tendenser till glid-

sprickbildning i slitlagret. Provningen utföres på str

10 och str 13 (bilaga 1).

§;_§êEigêsE§EEeêlem

Målet för bärighetsstudierna skall vara att genom provvägsm

resultaten på kortast möjliga tid få en någorlunda säker

uppfattning om hur en överbyggnad med Merolitbärlager och

(dvs 25-

35 mm) skall dimensioneras för att motstå en viss total

slitlager av asfaltbetong med normal tjocklek

trafikmängd under sin livstid, dvs tiden fram till dess

trafikeringsvärdet sjunkit till en oacceptabel nivå till

följd av ackumulerade deformationer hos beläggninngtan

eller beläggningens krackelering. Med hänsyn till önske-

målet att så snabbt som möjligt uppnå målet är det värde-_

fullt,om provvägen kan utföras på en väg med stor trafik-

mängd.

För bärighetsstudierna har här föreslagits 6 egentliga

provsträckor (str 5-9 samt 13) och 3 referenssträckor

(str 1-3).

Ht
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Valet av provsträckskonstruktioner har grundats på jämförel-

ser med överbyggnader av typen GBÖ enligt BYA. Vidare har

antagits att Merolitbärlager tunnare än 100 mm normalt ej

bör utföras för Vägar med 10 tons tillåtet axeltryck och

relativt stor trafikmänng). Ett annat rättesnöre har varit

att inte välja asfaltslitlagret tjockare än i motsvarande

BYA-konstruktion. Konstruktionerna enligt BYA (GBÖ) och de

föreslagna motsvarande alternativen med Merolitbärlager,

som ingår i provvägen, framgår av tabell 1.

  

 

 

Tabell 1

GBÖ enligt BYA Alt, m. Merolitbärl.

Traf. Dim. överbzs Pr. ALt. 1 , Pr. ALt. 2 Ph.
kLass trafik Övre deL str. str. str.

AB BG AB Mero. AB Mero

mm - mm mm mm nr mm Mm nr

III á 500 25 50 3 25 100. 6 25 125 5

IV :1500 35 95 1 35 100 13 35 150 7

V -â3000 35 145 2, 35 150 7 35 200

  

Som referenskonstruktion har föreslagits överbyggnader enl

typen GBÖ för trafikklass III, IV resp V (str 3, 1 och 2,

bilaga 1).

Vid alla bundna bärlager med hög E-modul föreligger en viss

risk för uppkomsten av tvärgående krympsprickor som ofta

reflekteras genom slitlagret och_framträder på dess yta. Av

erfarenhet vet man att frekvensen av sådana genomgående krymp-

sprickor blir lägre ju tjockare asfaltbeläggning som väljes.

Frekvensen hos ev krympSprickor kan jämföras mellan str 6 och

13, som har olika tjocka asfaltbeläggningar. För att jämförel-

semöjligheterna skall förbättras ytterligare har str 4 (med

25 mm AB och 50 mm BG) föreslagits.

För uppskattning av provsträckornas livslängd kan flera olika

metoder användas med ledning av en enl avsn C inplanerade mäta

ningar.

1)

 

En av provsträckorna har dock utförts med ett 80 mm tjockt
Merolitbärlager (str 9) av skäl som angivits nedan.
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Metod 1

(PSI) med

CHLOE-mätaren samt jämförelse av de trafikbetingade för-

Metoden bygger på uppmätning av trafikeringsvärdet

ändringarna hos PSI-värdet för de olika bärighetSprovsträc-

korna (str 4-9 + 13) och motsvarande referenssträckor enligt

tabell 1 (str 1-3).

Lämplig dimensionering av en överbyggnad med Merolitbärlager

för en viss trafikklass erhålles direkt ur de redovisade

försöksresultaten på sätt som framgår av figur 1.

Figur 1. Exempel på utvärdering av erforderlig överbyggnad med

Merolitöverbyggnad. Gränsen för acceptabelt trafiken
ringsvärde är PSI=2,5. Ur ovanstående resultat och
tabell 1 skulle erhållas att en konstruktion av 25 mm
AB + 125 mm Merolit vore lämpligför trafikklass IVe

Metodens fördel är att utvärderingen bygger på en enkel och

lättfattlig princip. Nackdelen är att ju säkrare bedömning

man villgöra, desto längre tid måste observationerna pågåo

Helt säker kan man inte vara förrän referenssträckans trafiken

ringsvärde sjunkit till PSI lika med 2,5, vilket kan ta åt-

skilliga år. Ett önskemål är att trafikmängden på provvägen

är stor. Ju större trafikmängd, desto förr får man ett

användbart underlag för dimensionering.

'H
a
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Metod 2

Metoden är snarlik metod 1 (således en jämförande metod)

med den skillnaden att man som mått på trafikens nedbryt-

ningseffekt inte använder PSI-värdet utan den trafikbew

tingade ökningen av spårdjupet i vägytan. Denna är en funk-

tion av storleken och antalet av de maximala töjningarna i

undergrunden,som framkallas av de passerande fordonen, En

spårdjupsökning av 6,4 mm har använts av amerikanska forskare

såsom ett maximalt tillåtet värde (jfr bifogade Studie-
rapport 81-01-28). 7
Även denna metod har nackdelen att relativt lång observa-

tionstid erfordras för attnågot så när säkra resultat

skall erhållas. '

Metod 3 «"

5

Denna metod är absolut och erfordrar inga jämförelser med

referenssträckor.

Vid provvägens öppanden för trafik utföres dynamisk prov-

belastning med fallviktsapparat och 2-punktsmätning. Härur

kan beräknas storleken hos de av trafiken framkallade

horisontella töjningarna i Merolitbärlagrets underkänt vid

trafikeringsprovningens början (sh).

Dessa kan relateras till tillåtna antalet axelpassager,

dvs det antal,

Sprickor i asfaltbeläggningen (jfr bifogade Studierapport

som ger begynnande allvarliga bärighets-

.81-01-28).

På motsvarande sätt behandlas de maximala, vertikala underm

grundstöjningarna, som kan beräknas vid tiden för trafikens

insläppande (av). Dessa relateras till tillåtna antalet

axelpassager, som i detta fall är det antal, som ger en

spårdjupsökning av 6,4 mm.

Härur kan man slutligen erhålla sambanden mellan tillåtna

antalet axelpassager (Ntill) och e resp ev (jfr Studie-
h

rapporten, diagr 1 och 2).

Ha
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Med hjälp av sistnämnda samband är det möjligt att för

godtyckliga belastningar och trafikmängder dimensionera

överbyggnader med Merolitbärlager och asfaltslitlager

med tjocklekar motsvarande 60-80 kg AB per m2, så att

ovannämnda brottkriterier uppfylls.

Fördelen med denna metod är att den är generell. Den kan

t ex användas för studium av nedbrytningsförlOppet på

grund av trafik under tjällossningsperioden i sådana

fall då undergrunden är starkt tjälfarlig._(De dimen-

sioneringsresultat, som erhålles med metoderna 1 och 2

ovan, kan strängt taget ej garanteras annat än för

undergrunder av samma sort, som den provvägen vilar på).

Nackdelen är att brottstadierna för provsträckorna

(bärighetssprickor re5p 6,4 mm spårdjupsökning) måste

avvaktas innan dimensioneringsreglerna kan fastställas

och - med ledning härav - livslängderna för olika lager-

tjocklekar beräknas vid olika trafikbelastningar. Preli-

minära dimensioneringsregler bör man emellertid kunna få

sedan brott uppkommit på de två provsträckorna med de

tunnaste Merolitbärlagren (provstr 6 och 3, bil 1). Det

är för att minska tiden fram till brottstadiet, som det

extremt tunna Merolitbärlagret på sträcka 6 (80 mm) fören

slagits. Antalet fordonSpassager till brott (i Merolit-

bärlagret och asfaltbeläggningen) beräknas för sträcka 6

endast bli ca hälften så stort som för provsträcka 3 med

100 mm Merolitbärlager.

Övriga bärighetsstudier

 

F ö bör genom regelbundna inspektioner kontrolleras om

sprickbildning uppkommer under försöksperioden. Om så

skulle bli fallet utföres särskilda bärighetsmätningar

vid dessa för att klarlägga deras ev inverkan på bärig-

heten.

Ms
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Före provvägsarbetet

 

Nedanstående provningar enligt pkt 3-5 behöver ej nödvändigta

vis genomföras delvis ellerhelt före provvägarbetets start.

1. Bärigheten på terrassen längs provvägen bestämmes i 15

jämnt fördelade punkter genom belastningSprovning.

Prov på materialet i terrassens ytskikt.(O-20 cm) uttages

i provbelastningSpunkterna för jordartsbestämning.

Sambandet mellan stabiliteten hos det packade Merolit-

 

materialet och dess Vattenkvot vid 1, 3, 7 och 14 dygns

ålder). Jämförelse med ett bärlagergrus vid några olika

vattenkvoter.

Aktuellt för provstr. 14, 15 (och 13).

Utföres lämpligen som CBprrov.

 

Inverkan av olika stora kalktillsatser på bärlageru

  

kvaliteten, bestämd som tryckhållfasthet. Blandning och

 

packning vid Optimal vattenhalt. Provning vid 7, 28,

90 och 365 dygn.

Aktuellt för provstr. 12 (och 13).

 

Inverkan av packningsmängden, utvärderad som torr skrym-

 

densitet, på bärlagerkvaliteten, bestämd som tryckhåll-

 

fasthet. Blandning och packning vid optimal vattenhalt.

Provning vid 7, 28, 90 och 365 dygn.

Aktuellt för provstr. 10 (och 13).

 

Under provvägsarbetet

 

6. Provtrafikering på den obelagda Merolitlagerytan med

 

tung lastbil, 1, 2,

Vid varje tillfälle bestämmes lagrets vattenkvot.

4 och 7 dygn efter färdigställandet.

I varje

hjulSpår utföres 10 passager. Medelspårdjupet bestämmes

3 och 10 passager.

14, 15

efter 1,

Aktuellt för provstr. (och 13).

 

i
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Tillverkning av provkrOppar genom pressning till samma

 

med vatten-

28

skrymdensitet som råder i lagret (bestämmes

volymeter). Trvckhållfastheten bestämmes efter 7,

och 90 dygn.

12Aktuellt för.provstr. (och 13).

Rutinmässigt utföres detta moment härutöver 1-2 gånger

per arbetsdag under den tid då Merolitbärlager utföres.

Kontroll av sambandet mellan antalet vältpassager och

packningsgrad (eller torr skrymdensitetl. Utföres efter

 

3.

Aktuellt för provstr.

6 och 10 vältpassager.

11 (och 13).

Prov på den färska BG- resp AB-massan uttages för be-

 

stämning av bindemedelshalt och kornsammansättning. BG-

prov uttages från vardera provsträckorna 1-4, 3 prov på

AB-massa uttages från godtyckliga ställen på provvägen.

Efter provvägsarbetet

 

10.

11.

12.

Försök med inbromsning av en tung lastbil på det asfalt-

belagda Merolitbärlagret. Innan asfaltbeläggningen ut-

föres, registreras bärlagrets ytstruktur. Mätning av

momentana horisontaldeformationer i asfaltbeläggningen

vid inbromsningSprov. Observation av spricktendenser.

Utföres på str 10 och 13.

Uttagning av borrkärnor ur Merolitbärlagret för bestäm-

ning av skrymdensitet och tryckhållfasthet efter 28 dygnc

14 och 15,

För övriga Merolit-

Speciellt viktigt är detta för provsträcka 11,

där 6 kärnor per sträcka uttages.

sträckor (str 4-15) uttages 3 kärnor per sträcka.

Provningen upprepas efter 1 och 3 år, varvid 2 kärnor

per sträcka uttages.

Uttagning av borrkärnor ur BG-lagret för bestämning av

hålrumshalt. 2 kärnor uttages ur vardera sträckorna 1-4a
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13. Tvärprofilering utföres före trafikinsläpp i 5 sektioner

per provsträcka på str 1-8 och 13 samt i 3 sektioner per

provsträcka på de övriga str (35-m-str).

14. CHLOE-mätning utföres längs hela provvägen med 1 mät-

linje per körfält (högra hjulspåret).

15. Bärighetsbestämning med 5 t FWD och 2-punktsmätning ut-

föres på samtliga provsträckor med "free style"-metodeno

Punktavstånd för 60-m-sträckorna = 6 m och för 35-m-

sträckorna = 3,5 m. Vid första mätningen utföres 2 mät-

linjer per körfält, den ena i högra hjulspåret och den

andra mitt emellan hjulsPåren.

För provningarna 11w13 gäller att första provningsomgången

utföres hösten 1981 före trafikinsläpp samt därefter under

1982 och -83 en gång på våren (t ex vecka 18-19) och en

gång på hösten_(under samma månad som den första mät-

ningen 1981).

9;_Breyyå9s2§_lägs

Provvägen har förlagts till en ombyggd del av väg 195,

ingående i det s k Vätterledprojektet, vid Bankeryd i

R-län (bilaga 2 och 3). Provvägen kommer av VTI att be-

nämnas "BankerYd 81".

 

Beställare av arbetet är VFR (Nils Engström) och arbetet

utföres av BYSÖ (P-O Nockhammar).
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Biiaga 5.

Förprovning på 1aborat0rium. ,

2.3 Provtryckning av grovkroppar

Provtryckning har utförts efter 7, 28 och 90 dygn i en av VTIs tryckpressar,

se figur 1, enligt VVs anvisning AO 0:11 4.2.1.38. Vid provtrycknings-

tillfällena har en deformationshastighet av 1,25 mm/min använts enligt

British Standard (1924:1957).
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Figur i_ Provtryckning i VTIs 30-t0ns tryckpress. På provkroppens bägge

ändytor har tryckutjämnade gummipiattor använts.

Provningsresuitat avseende provkroppar behandlade enligt ovan redovisas

i. tabell 2.



Tabell 2. Tryckhållfasthet hos prøvkroppar tillverkade vid VTI av
Merolit enligt AASHO T-180 enligt recept från Merox. Lag»
ringstid och lagringstemp framgår av tabellen.

  

Lagring Vattenkvot Skrymden- Tryckhâllfasthet
sitet

Antal Temp Ursprungliga Prel.
Dygn värden korrig.

värden
0C vikt-96 kg/dm3 MPa Mv MPa MV

7 ' +20°C 8,5 2,10 0,8
7 -"- 2,10 0,6 0,7 0,9
28 -"- 2,10 1,5
28 -"- 2,12 1,8 1,7 2,#
90 - "- 2,11 2,7
90 -"- 2,12 2,5 2,6 3,8

7 +12°C -"- 2,11 0,5
7 -"- 2,13 0,6 0,6 0,7
28 -"- 2,13 1,2
28 -"- 2,11 1,2 , 1,2 1,6
90 - - 2,15 2,3
90 -"-- 2,11 2,2 2,3 3,3

7 + 5°C -"- 2,11 0,8
7 -" 2,13 0,7 0,8 1,0
28 " 2,12 1,0
28 " 2,15 2,0 1,5 2,1

1 +38°C 0"- 2,12 0,6
1 " 2,13 0,5 0,6 0,7
3 " 2,12 0,8
3 " 2,10 0,8 0,8
7 " 2,12 0,8
7 " 2,13 1,1 1,0 1,3

1 +50°C -"- 2,13 0,6
1 -" 2,15 0,6 0,6 0,7
3 H_ _ _

3 H_ _ _ _ _

7 " 2,13 1,8
7 " 2,12 1,5 1,7 2,4

 



Av tabellen framgår att en relativt låg tryckhållfasthet genomgående

har erhållits. Noteras kan att vid 90 dygns lagring vid rumstemp (+200C)

en tryckhållfasthet av endast 2,6 MPa (medelvärde av 2

prov) uppnåtts. En bidragande orsak till de relativt låga hållfastheterna

kan vara det förhållandet att gummimellanlägg använts som ett medel

att uppnå bättre tryckfördelning .vid provningen. Genom en undersökning

vid VTI av gummimellanläggens reducerande effekt på tryckhållfastheten

har i detta fall preliminärt korrigerade värden kunnat beräknas som

approximativt motsvarar devärden man skulle ha fått, om tryckhållfast-

heten hade bestämts utan gummimellanlägg. De preliminärt korrigerade

värdena har angivits i tabell 2.

Vidare kan konstateras att ingen skillnad i tryckhållfasthet * förelåg

hos provkroppar lagrade vid olikatemperaturer. Troligen kan detta

förklaras av den allmänt svaga bindningen vid låg ålder hos materialet.

Konstaterade hållfastheter är betydligt lägre än vad som erhållits vid

tidigare lagd Merolit, t ex i provvägen Flen 1974 och Lästringe 1975 (jfr

VTI Meddelande 194). Den torra skrymdensiteten varierar hos provkropparna

mellan 2,10 och 2,15 kg/dm3.

2.4 Fortsatt förprovning

Då kravet på tryckhållfasthet i Vägverkets förslag till anvisningar ej

uppfylldes vid den första laboratorieundersökningen, gjordes försök att

förbättra tryckhållfastheten hos Merolitprovkroppar genom att

- tillsätta mald hyttsand (slaggbindemedel)

- variera kalkkvoten (

- variera fuktkvoten

2.4.1 Tillsats av mald hyttsand

ProvkrOppar instampades av Merolit enligt recept från Merox med s k

tung instampning (AASHO T-180). Till provblandningarna tillsattes mald

hyttsand i kvoter som framgår av tabell 3.



Tabell 3. Tryckhållfasthet hos Merolitprovkroppar packade enligt
AASHO T-180. Provkropparna tillverkade vid VTI enligt recept
från Merox och med en tillsats av slaggbindemedel (mald hyttsand),

 

Lagring Vatten- Släckt Slaggbinde- Skrymdensi-Tryckhållfasthet

 

kvot kalk medel tet

Urspr. Prel.
värden korrig.

Antal Temp värden
dygn

c>c vikt-»96 vikt-96 vikt-96 kg/dm3 MPa Mv MPa

7 +20 8,5 1,2 .- 2,13 0,7
" 4"- -"- -. 2,11 0,5 0,6 0,7
" _'u -"- 2,4 -_ 2,13 0,8
" " -"- - 2,12 0,6 0,7 0,9
" -="- 3,6 - 2,15 0,9
" " -"- - 2,13 0,8 0,9 1,2
" _"- -"- 1,6 3 2,13 2,4
" -"- .-"- 3 2,17 2,5 2,5 3,6 ,
" -"- -"- 1,6 6 2,21 4,0
" " -"- 6 2,21 4,7 4,4 6,5
" - "- -"- 1,6 7,21) 2,11 4,1
" 4"- J- 7 , 21) 2,11 3,9 4,0 5,9
" 0"- 1,6 10,21) 2,17 5,6
" " " 10,21 2,18 4,8 5,2 7,7

 

1>1ngen järnoxidfiller inblandad

Av tabellen framgår att en betydande ökning av tryckhållfastheten

erhölls då slaggbindemedel tillsattes merolitblandningen. Vid en tillsats

av 3 vikt-96 slaggbindemedel ökar tryckhållfastheten från 0,7 MPa till

2,5 MPa hos provkroppar lagrade 7 dygn i fuktrum vid +20°C.

Järnoxidfillret utgör en del av finmaterialet i Meroliten. Vid tillsats av

slaggbindemedel med 7 vikt-96 eller mer, erhålles ett överskott på finmaterial

och resultatet härav blir ett merolitmaterial med lägre mekanisk stabilitet

i packat tillstånd. Av denna anledning användes icke järnoxidfillertillsats

vid högre slaggbindemedelstillsatser än 6% (tabell 3). Noteras bör att

släckt teknisk kalk användes i stället för som tidigare osläckt kalk.

Detta beroende på svårigheter att under semestertid få tag på osläckt

kalk av samma sort som tidigare använts vid laboratorieförsöken. En

jämförelse av tryckhållfastheten hos provkroppar där de olika kalksorterna

ingick utfördes och någon mätbar skillnad kunde ej konstateras (jfr 2.7).



Vid användning av osläckt kalk sker en viss uttorkning genom kalkens

hydratisering.

2.4.2 Tillsats av olika kalkmängder

För att utröna om olika tillsatta mängder kalk påverkade tryckhållfast-

heten i den ena eller andra riktningen, instampades provkroppar enligt

tidigare nämnt förfaringssätt. Tabell 4 visar provningsresultaten för de

olika blandningarna.

Tabell 4. Resultat av tryckhållzfasthet hos Merolitprovkroppar till-
verkade vid VTI, enligt recept från Merox enligt AASHO T-180.
Provkropparna är utförda med olika tillsatser av kalk.

  

Lagring Vatten- Osläckt Skrymdensi- Tryckhållfasthet
kvot kalk tet

Antal Temp Urspr. Prel.
dygn värden korrig.

. värden
0C vikt-96 vikt-96 kg/dm3 MPa Mv MPa

7 +20 8,5 0 2,11 0,3 -
" -="- -"- 0 2,14 0,3 0 , 3 0,3
" " " 0,8 2,11 0,5
" " " 0,8 2,09 0,4 0 , 5 0,6
" " " 1,6 2,10 0,8
" " -"- 1,6 2,10 0,6 0 ,7 0,9
" " " 2,4 2,10 0,7
" "- "- 2,4 2,13 0,8 0 ,8 1,0

28 "- " 0 2,08 0,8
" "- -"- 0 2,12 0,9 0 ,9 1,2
" "- " 0,8 2,11 1,3
" " -"- 0,8 2,11 1,3 1,3 1,8
" "- " 1,6 2,10 1,5
" "- "- 1,6 2,12 1,8 1,7 2,4
" "- " 2,4 2,12 1,7 1, 7 2,4
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Av tabellen framgår att med ökad kalkkvot erhålles en tydligt högre

tryckhålliasthet. En ökad kalkkvot utöver vad Merox anger i sitt recept

(1,6 vikt-96) ger alltså en viss ökning av tryckhållfastheten.

2.4.3 Ändring av vattenmängden

För att bestämma hur tryckhållfastheten påverkas om vattenkvoten i

Merolitblandningen ändras, instampades provkroppar enligt metoden för

tung instampning (T-180). Tabell 5 visar de olika blandningarna som

utfördes samt erhållna tryckhållfastheter.

Tabell 5. Resultat av tryckhållfasthet bestämd på Merolitprovkroppar
tillverkade enligt AASHO T-180 och enligt recept från Merox.
Provkropparna är utförda med varierad vattenkvot.

  

Lagring Vatten- Torr Tryckhållfasthet
kvot skrym- Urspr. Prel.

Antal Temp densi- värden korrig.
dygn tet värden

Oc vikt -96 kg/dm3 MPa Mv MPa

7 +20 4 2,06 0,7
" -"- 4 2,07 0,7 0,7 0,9
" " 6 2,10 1,0
" "- 6 2,08 0,8 0,9 1,2
" " 81) 2,11 0,6
" " 81) 2,14 0,6 0,6 0,7
" " 10 2,15 0,5
" " 10 2,14 0,6 0,6 0,7

28 "- 4 2,08 1,3
" " 4 2,08 1,3 1,3 1,8
" " 6 2,13 2,0
" -"- 6 2,14 2,0 2,0 2,9
" -"- 81) 2,10 1,5
" -"- 81) 2,09 1,6 1,6 2,3
" -"- 10 2,13 1,3
" -"- 10 2,15 1,5 1,4 2,0

 

1) Enligt Merox ordinarie recept.

Av tabellen framgår att med en vattenkvot av 6 vikt-96 erhålles en

tryckhållfasthet av 0,9 MPa och 2,0 MPa efter 7 resp 28 dygns lagring i

fuktrum, vilket var något högre än med vattenkvoten enligt Merox recept.



ll

Med ledning av detta resultat sänktes vattenkvoten med drygt 1 vikt-96

i det arbetsrecept, som användes vid tillverkningen av Merolit i blandar-

verket.

2.5 CBR-provning(California Bearing Ratio test

För att bestämma den obundna Merolitens mekaniska stabilitet och

vattenkänslighet utfördes s k CBR-provning enligt ASTM-1883-67.

Provningarna utfördes på följande vis:

Merolit instampades i CBR-burk (2130 cm3) i 5 lager och varje lager

packades med 56 väl fördelade slag. De framställda proverna anbringas

i provtryckningspress (VTIs Alvetron-press), se figur 2.

 

Figur 2. CBR-provning i VTIs Alvetron-press.
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En last pålades penetrationskolven vars yta är 19,25 cm2 och kolvens

inträngning i Merolitmaterialet vid belastning upptogs på skrivare. Ur

den erhållna kurvan (belastning-penetration) avlästes de korrigerade

belastningarna för 2,54 resp 5,08 mm inträngning.

Merolitens CBR-värde erhölls genom att jämföra belastningen för 2,54

mm sjunkning med belastningen för samma sjunkning av ett standardma-

terial och uttrycka förhållandet mellan dessa i procent. Metoden är

enligt ASTM användbar främst för undersökning av egenskaperna hos

undergrunds- och underbyggnadsmaterial. Vid provningen föreskrives

därför överlast motsvarande tyngden av ev överbyggnad. Då i detta fall

Meroliten i sig självt ingår i överbyggnaden, har någon överlast vid

CBR-försöket ej använts.

Tabell 6. Resultat av CBR-provning på Merolit tillverkad vid VTI
enligt recept från Merox. Till blandningen har osläckt kalk
använts. Provningen har utförts direkt efter inpackning.

  

Prov Vatten- CBR 96 Torr 'skrym-
kvot densitet

Vid Vid
2,54 mm 5,08 mm
inträng- inträng-
ning ning

Nr vikt-96 96 96 kg/dm3

1 4 122 143 2,02
2 6 139 172 2,06
3 8 120 155 2,07
4 101) 123 161 2,11

 

1) Vattenseparation

Av resultaten framgår att CBR-värdena var mycket höga vid samtliga

vattenkvoter. Vid en vattenkvot av 6 vikt-96 erhölls den högsta stabili-

teten.
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2.6 Kompletterande laboratorieundersökning

Till följd av de låga tryckhållfasthetsvärdena som erhållits på labora-

torietillverkade provkroppar av Merolit bestämdes att en kompletterande

laboratorieundersökning skulle utföras.

I första hand skulle en undersökning göras för attfå svar på om tryck-

hållfastheten påverkas av blandningsförfarandet och denna utfördes i

form av en jämförelse mellan verkblandad och laboratorieblandad Merolit.

I andra hand skulle en undersökning utföras för att klarlägga hur inpack-

ningsförfarandet påverkar tryckhållfastheten hos provkroppar tillverkade

av Merolit.

Det visade sig att förfarandet vid tillverkning av Merolitprovkroppar

var något olika vid Merox och VTI. I stället för att som på VTI stampa

in provkroppar använde man vid Merox vibrering i två lager med vibre-

ringsutrustning av märket Dynapac. Det gjordes därför en jämförande

undersökning av hur det hårdnade materialets tryckhållfasthet påverkades

av dessa båda inpackningsmetoder.

2.6.1 Blandningsförfarande - Tryckhållfasthet

Färdigblandad Merolit uttogs vid blandarstation i Oxelösund, dels 810806

dels 810813. Provmaterialet hemtogs till VTIs laboratorium, där materialet

instampades dels samma dag, dels (av tidsskäl) sedan det lagrats 1 dygn

i plastpåse. Erhållna tryckhållfastheter framgår av tabell 7.
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Tabell 7. Resultat av tryckhållfasthet bestämd på Merolitprovkroppar
instampade enligt AASHO T-l80 vid VTls laboratorium,
Meroliten blandad i Merolitverket i Oxelösund.

 

Lagring Fuktkvot Torr Tryckhâllfasthet Provkroppar
skrymo Urspr. Prel. tillverkade
densi- värden korrig.

Antal Temp tet värden
dygn oc vikt-96 kg/dm3 MPa Mv MPa

 

7 +20 8,0 2,13 0,8 810806
N _N_ _n_ 0,8

u u n 0,7

H 'I N 0,8

" " " 2,14 0,9 0,8 1,0

7 +20 7,5 2,17 0,8 810807
" -"- 0"- 2,15 0,8 (l dygns
" " " 2,16 0,9 fördröjning
" " " 2,17 0,8 vid till-
" " " 2,17 0,6 0,8 1,0 verkn.)

7 +20 - - 0,7 810813
M _N_ _ _ 0,7

u n _ __ 0,5

" " - - 0,7 0,7 0,9

 

En jämförelse mellan tabell 7 och tabell 2, som avser material som både

blandats och instampats vid VTI, visar att de olika blandningsförfarandena

ej påverkat tryckhâllfastheten mycket. Av tabell 7 kan man vidare

sluta sig till att 1 dygns fördröjning vid instampningen ej påverkat håll-

fastheten.

2.6.2 Inpackningsförfarande - Tryckhâllfasthet

Av material som uttogs vid blandarstation i Oxelösund 810806 och 810813

inpackades provkroppar på Merox laboratorium. Provkropparna framställdes

i en provningsutrustning med vibrationspackning (DYNAPAC). Härvid

packades materialet i två lager i en form med volymen (2500 cm3), (se

bilaga 6).

Provkropparna 4 ;i ;des i plastpåsar b; Klerox laboratorium

dygn, därefter transporterades de till VTI för att hållfasthetSprovas

efter 7 dygn. Erhållna hållfastheter framgår av tabell 8.
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Tabell8. Erhållen tryckhållfasthet bestämd på provkroppar tillverkade
av Merolit, vibrerade i två lager vid Merox laboratorium.
Meroliten blandad i Merolitverk i Oxelösund.

  

Lagring Vatten- Torr Tryckhållfasthet Anmärkning
kvot skrym- Urspr. Prel.

densi- värden korrig.
Antal Temp tet värden
dygn 1) 2)

0C vikt-96 kg/dm3 MPa Mv MPa

7 ca +20 - - 2,0 1,9 810806
u _n_ __ _ 2,1 2,0

u _n_ __ __ 2,1 2,0

" -"- - - 2,2 2 ,1 2,1

7 ca +20
" -"- - - 1,9 1,8 810813
" -"- - - 1,9 1, 9 1,8

 

1) Korr. till slankhetstal d:h = 1,0

2) Korr. för gummimellanlägg

Av tabellen framgår att provkroppar tillverkade genom vibrering hade

högre tryckhâllfasthet än då packning med stamp användes (VTI, tabell

2). En orsak till skillnaden kan vara att vibreringsförfarandet nedkrossar

hyttsanden i Merolitmaterialet mer än instampningsförfarandet och

detta i sin tur medför en bättre bindningseffekti Meroliten. En annan

orsak kan vara storleken på provkroppen med bl a ett annat slankhetstal.

2.7 Sammanfattning av utförd förprovning

En sammanställning av tryckhâllfasthetsresultat på Merolitprovkroppar

tillverkade på VTIs resp Merox laboratorium redovisas i figur 3 och 1+.
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Figur 3.

Av figur 3 framgår att låga tryckhållfastheter genomgående har erhållits.

Med Merox recept för merolitblandningen har en medeltryckhâllfasthet

på 026 MPa uppmätts vid. 7 dygns lagling i fuktrum (+20°C) och 126 MPa

vid 28 dygn.

 

Vid en tillsats av slaggbindemedel i Meroliten har en betydande ökning

av tryckhâllfastheten skett. Då exempelvis 3 vikt-96 slaggbindemedel

inblandas i Meroliten blir tryckhållfastheten 2,5 MPa efter 7 dygn. Vidare

kan konstateras att om variation av lagringstemp, vattenkvot, kalkkvot

och ändring av kalksort görs på Merolitprovkropparna, påverkar detta ej

tryckhâllfastheten nämnvärt.



Sammanställning av fallviktsmätningar.

Sammanställning av fallviktsmätningar.
Sträcka 1, Bankeryd.

DO-D45 1/DO-D45 Medel- Temp.D45

Bilaga 6.

modul

MPa

September -81
(nollmätning)

Oktober -81

September -82

September -83

September -84

-86Juni

Mars -89

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
4 Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
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Sammanställning av fallviktsmätningar.
Sträcka 2, Bankeryd.

D45 500045 1/DO-D45 Medel- Temp.
modul

MPa

September -81
(nollmätning)

Oktober -81

September -82

September -83

September -84

Juni -86

Mars -89

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga

0
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0
1
0
1
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Sammanställning av fallviktsmätningar.
Sträcka 3, Bankeryd.

00-045 1/00-045 Medel- Temp.
modul

MPa

September -81
(nollmätning)

Oktober -81

September -82

September -83

September -84

Juni -86

Mars -89

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga

0
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0
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Sammanställning av fallviktsmätningar.
Sträcka 4, Bankeryd. ,

DO 045 00-045 1/DO-D45 Medel- Temp.
modul

MPa

(nollmätning)

Oktober -81

September -82

September =83

September -84

Juni »86

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulspe

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp°

Samtliga
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Sammanställning av fallviktsmätningar.
Sträcka 5, Bankeryd.

00-045 1700-045 Medel- Temp.D45
modul

MPa

September -81
(nollmätning)

Oktober -81

September -82

September -83

September -84

-86Juni

Mars -89

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
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Sammanställning av fallviktsmätningar.
Sträcka 6, Bankeryd.

00-045 1/00-045 Medel- Temp.D45
modul

MPa

September -81
(nollmätning)

Oktober -81

September -82

September -83

September »84

Juni -86

Mars -89

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspâr

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
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Sammanställning av fallviktsmätningar.
Sträcka 7, Bankeryd.

DO-D45 1/DO-D45 Medel- Temp.D45
modul

MPa

September -81
(nollmätning)

Oktober -81

September u82

September -83

September -84

Juni -86

Mars -89

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
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Sammanställning av fallviktsmätningar.
Sträcka 8, Bankerydo

DO D45 00-045 1/DO-D45 Medel- Temp.
modul

MPa

September -81
(nollmätning)

Oktober =81

September -82

September -83

September -84

Juni -86

Mars -89

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
.Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
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Sammanställning av fallviktsmätningar.
Sträcka 9, Bankeryd.

DO-D45 1/DO-D45 Medel- Temp.D45
modul

MPa

September -81
(nollmätning)

Oktober -81

September -82

September -83

September -84

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga

346

354

388
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Sammanställning av fallviktsmätningaro
Sträcka 10, Bankeryd.

DO-D45 1/DO-D45 Medel- Temp.
modul

MPa

(nollmätning)

Oktober -81

September -82

September -83

September -84

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga

419

419



Sammanställning av fallviktsmätningar.
Sträcka 11, Bankeryd.

DO-D45 1/D0-D45 Medel- Temp.D45
modul

MPa

September -81
(nollmätning)

Oktober -81

September -82

September -83

September -84

Juni -86

Mars -89

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
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Sammanställning av fallviktsmätningar.
Sträcka 12, Bankeryd.

00-045 1/00-045 Medel- Temp.D45
modul

MPa

September -81
(nollmätning)

Oktober u81

September -82

September -83

September -84

»86Juni

Mars -89

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

.Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
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Sammanställning av fallviktsmätningar.
Sträcka 13, Bankeryd.

DO-D45 1/DO-D45 Medel- Temp.D45
modul

MPa

September -81
(nollmätning)

Oktober -81

September -82

September -83

September -84

Juni -86

Mars -89

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
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Sammanställning av fallviktsmätningar.
Sträcka 14, Bankeryd.

DO-D45 1/DO-D45 Medel» Temp.D45
modul

MPa

September -81
(nollmätning)

Oktober -81

September -82

September -83

September -84

Juni -86

Mars -89

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
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Sammanställning av fallviktsmätningar.
Sträcka 15, Bankeryd.

00-045 1/00-045 Medel- Temp.
modul

MPa

September -81
(nollmätning)

Oktober -81

September -82

September -83

September -84

Juni -86

Mars -89

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
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Sammanställning av fallviktsmåtningar.
Sträcka 16, Bankeryd.

DO D45 00-045 1/00-045 Medel» Temp.
modul

MPa

September -81
(nollmätning)

Oktober -81

September -82

September -83

September -84

Juni -86

Mars -89

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
Hjulspår

Mellan hjulsp.

Samtliga
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Sammanställning över provborrningar.

  

 

 

 

Tabell 1. Bindemedelshalt och hålrumshalt hos asfaltbeläggningarna.

Sektion Prov- Bindemedels- Hålrumshalt Provtagen
str halt beläggn.

Vikt-% volym-%

13/640 5 5,4 - AB
13/640 5 3,7 7,5 BG
13/760 7 5,9 - AB
13/820 8 5,2 - AB
13/820 8 3,7 11,6 BG
13/940 11 5,1 - AB
14/100 15 5,3 - AB

Tabell 2. Provborrningsresultat 811026. Borrkärnorna avjämnade med
' cementbruk före provtryckning.

Sträcka Sida Beläggnings- Tryckhåll- Anmärkning
tjocklek fasthet

cm MPa MPa 1)

1 H 3,5 - Bundet, ej hel kärna
2 H 2,5 - - -
6 H 2,0 - - " -
7 H 3,0 1,7 1,8 1,7 Kärna 10 cm
7 V 2,0 2,3 1,8 2,0 - " - 7,5 cm
9 H 3,0 - Bundet, ej hel kärna

10 H 3,5 - - " -
11 H 3,5 - 1,8 1,4 Kärna 8,5 cm

11 V 3,5 - Bundet, ej hel kärna
12 H 3,5 - Ngt bundet, - " -

13 H 4,0 - - " -, ej hel kärna
14 H 4,5 - Bundet, ej hel kärna
15 H 3,5 - - " - - " -

 

1) korrigerad för slankhetstal hzd 1,0



  

Tabell 3. Provborrningsresultat 820616, Bankeryd.

Str Sektion Bel Stab Borrw Tryck- Anmärkning
nr kärna hållf.

cm cm. cm MPa

1 13/395 H-2,0 3,5 16,0 12,6 2,4
13/395 V-2,5 4,0 13,0 11,5 1,9

2 13/445 H-2,0 - - - - Bundet men ej hel
borrkärna

13/465 V-2,5 - - - - - -
4 13/575 H-2,5 6,0 9,5 8,8 1,8

13/604 V-2,5 6,5 12,0 9,7 2,5
6 13/685 H-2,5 - - - - Bundet men ej hel

borrkärna
13/696 V-2,5 2,0 10,0 7,7 2,5

7 13/755 H-2,5 - - - - - " -
13/773 V-1,5 2,5 10,0 8,7 2,5

9 13/862 H-2,5 2,5 11,5 7,7 2,0
13/874 V-2,5 - - - - Bundet men för tunn

borrkärna
10 13/898 H-2,5 - - - - Bundet men ej hel

13/905 V-2,5 - - - - bcrrkärna
13/907 H-2,5 - - - - - " -

11 13/932 H-2,5 - - - - - " -
13/940 H-2,5 - - - - - " -
13/940 V-2,5 - - - - - " -

12 13/968 H-2,5 - - - m - " -
13/975 V-2,5 3,5 8,0 - - För tunn borrkärna

13 14/005 H-2,5 4,0 8,0 - - w " w
14/035 V-2,5 - - o - Bundet ej hel borrk.

14 14/062 H-2,5 3,5 7,5 5,6 2,8
14/070 V-1,5 3,5 9,5 8,5 2,4
14/073 H-2,5 4,0 9,0 7,9 2,4

15 14/098 H-2,5 3,0 8,5 7,3 2,9
14/100 V-2,5 3,0 9,5 7,9 2,5
14/108 H-2,5 2,5 7,5 - - För tunn borrkärna

16 14/130 H-2,5 - - - - Bundet men ej hel
14/135 V-2,5 - - - - borrkärna
14/140 H-2,5 4,5 7,5 7,5 2,2 - " -

 



  

Tabell 4. Provborrningsresultat 820927, Bankeryd.

Str Sektion Bel Stab Borr- Tryck- Anmärkning
nr kärna hållf.

cm cm cm MPa

1 13/395 H.Hj 3,5 18,7 15,0 3,2
M.Hj 3,5 20,0 17,0 3,9

2 13/458 H.Hj 3,0 - - - Ej hel borrkärna
M.Hj 2,5 12,5 9,0 2,2

4 13/575 H.Hj 6,0 9,0 7,0 3,1
M.Hj 6,0 11,0 9,0 3,2

6 13/690 H.Hj 2,0 10,0 9,0 3,1
M.Hj 2,0 10,0 8,5 2,7

7 13/773 H.Hj 2,5 10,0 8,5 2,9
M.Hj 2,5 10,0 9,0 2,5

9 13/862 H.Hj 2,5 9,0 7,5 2,7
M.Hj 3,5 9,0 7,0 2,5

10 13/900 M.Hj 3,0 10,5 7,0 2,0 Hel borrkärna men
avrundade ändytor

M.Hj 2,5 7,5 - - För tunn borrkärna
" 11 13/935 H.Hj 2,5 10,5 7,0 2,5 "

- M.Hj 2,5 11,0 8,0 2,4
V.Hj 3,0 - - - Ej hel borrkärna
V.Hj - - - - - " - '

12 13/970 H.Hj 2,5 11,0 6,5 3,3
M.Hj 3,0 10,0 9,0 3,1
V.Hj 2,5 9,5 7,0 3,0

13 14/020 H.Hj 3,0 10,0 8,0 2,7
M.Hj 3,5 11,0 7,5 2,9
V.Hj 3,5 9,0 - - För tunn borrkärna

14 H.Hj 3,5 9,5 5,5 1,6 Hel men avrundade

ändytor
M.Hj 3,5 8,5 - - För tunn borrkärna
V.Hj 3,0 9,0 6,5 1,7 Hel men avrundade

ändytor
15 H.Hj 2,5 8,5 5,5 3,4

M.Hj 3,5 9,0 7,5 3,4
V.Hj 3,0 9,5 9,0 3,1

16 H.Hj 3,5 6,0 - -
M.Hj 5,0 8,0 6,5 3,4

 



Tabell 5. Provborrningsresultat 830921, Bankeryd.

 

Str Sektion Bel Stab Borra Tryck- Anmärkning
nr kärna hållf.

cm cm cm MPa

 

 

1 13/395 H.Hj 3,5 19,5 14,4 3,9
13/410 V.Hj 3,5 19,5 15 0 3,7

2 13/450 H.Hj - - - - Ej hel borrkärna
13/470 H.Hj 2,5 10,0 8,0 1,7
13/460 V.Hj 2,5 12,0 9,0 3,4

4 13/570 H.Hj 5,5 10,0 7,8 3,2
13/600 V.Hj 6,5 9,5 8,5 4,3

6 13/680 H.Hj - - - - Ej hel borrkärna
13/695 H.Hj 1,5 11,5 9,4 4,3

7 13/750 H.Hj 2,5 10,0 9,0 3,1
13/770 V.Hj 2,0 9,0 7,0 3,1

9 13/860 H.Hj 3,0 9,0 7,0 3,6
13/870 V.Hj 2,5 7,0 - - Gick ej att trycka

10 13/900 H.Hj 3,0 9,5 7,0 2,7
13/910 V.Hj 3,0 9,0 6,5 2,9

11 13/930 H.Hj 2,5 8,5 7,6 1,9
13/940 V.Hj 3,0 9,0 6,8 2,0

12 13/970 H.Hj 2,5 10,0 8,0 3,4
13/980 V.Hj 3,0 9,5 8,0 4,5

13 14/000 H.Hj 3,5 9,5 6,2 2,9
14/030 V.Hj 2,5 10,0 8,7 1,8

14 14/060 H.Hj 3,5 9,0 6,5 3,3
14/070 V.Hj 3,0 9,5 8,1 3,6

15 14/100 H.Hj 2,5 8,0 6,7 3,3
14/070 V.Hj 3,5 9,0 6,8 2,8

16 14/130 H.Hj - - - - Ej hel borrkärna
14/140 V.Hj - - - - - " -

H = Riktning mot Bankeryd
V = Riktning m0t Jönköping
Hj= Hjulspår yttre
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Skadeundersökninq 1986 genom upptaqninq av provbalkar.

VTI gjorde 86-06 en skadeundersökning på provvägen vid
Bankeryd, R-län. Undersökningen utfördes enligt följande:
Två skadade resp oskadade partier utsågs på sträckorna 2
och 6. Två balkar utsågades på resp. sträcka, en balk vid
skadat parti och en balk vid oskadat parti. Fotografier av
balkarna och uppritade lagertjocklekar framgår av följande
figurer:

Figur 1, sträcka 2, skadat parti.
Figur 2, sträcka 2, oskadat parti.
Figur 3, sträcka 6, skadat parti.
Figur 4, sträcka 6, oskadat parti.

Av figur 1 framgår att balk B är skadad. Längsgående
sprickor som går helt igenom Meroliten förekommer. Även
sprickor tvärs under beläggningen förekommer. Man bör
notera att sprickorna förekommer någon cm ned i Meroliten,
inte i skiktet mellan beläggning och Merolit. De uppkomna
skadorna förekommer i hjulspåret närmast vägkant. Meroliten
är ca 140 mm tjock och AB:n ca 30 mm.

Av figur 2 framgår att balk A är helt oskadad.
Merolittjockleken är ca 150 mm och AB:n är ca 25 mm. Inga
sprickor konstateras.

Figur 3 visar spricka i Meroliten. Balk C var delvis skadad
och påminde mycket om balk B.

Figur 4 visar att balk D är oskadad. Noteras bör de
begynnande sprickorna i underkänt av Meroliten. Tjockleken
hos Merolit ca 110 mm och för AB ca 20 mm.
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Figur 1.
Sträcka 2, skadat parti.

BANKERYDSTR 2, 123/474.

  



Figur 3.

Sträcka 2, oskadat parti.

BANKERYDSTR 2, 13/4638.
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Figur 3. '

Sträcka 6; skadat parti.

BANKERYDSTR 6, 13/6573.
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Figur' 4.
Sträcka 6, oskadat parti.

BANKERYD,STR 6, 13/6386.
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-- Uk slit!

--- Uk Merol

   

_20...

_301ITIITIIIIIIIlIIIIIIFIIIIIIIIIIIIIII

EOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
>v-C\IP')'<J'LOCDI\(IDCUOv-C\JM<1'LOLONKJmOv-NM'Q'LDLONCDCDOV-NMñ'LOCD

v-v-i-v-v-v-v-v-x-v-NNNNNNNNNNVJMMMmmm

O

Oskodad

51'? 6
HEEOLIT

 





lNSPEKTIOWNSPROTOKOLL. VÄGBREDD 7 M. Bmga 9. *@
Skadebesiktning, 860428, Bankeryd .
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1986, Bankeryd.Skador våren
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VTI Meddelande 194. Vägöverbyggnader stabiliserade med masugnsslagg

- en inventering av svenska erfarenheter. .

9. SLUTSATSER

Slaggstabiliseringstekniken erbjuder ett intressant

alternativ till redan etablerade metoder. Vägöverbygg-

nader med mycket god bärighet kan framställas enligt

verkblandningsmetoden. Bärighetsmätningar har hittills

huvudsakligen gjorts på Vägar med Merolitlager. I jäm-

förelse med bitumenbundna lager saknar slaggstabilise-

ringar benägenhet att deformeras plastiskt vid varm



väderlek och verkar mindre benägna än cementstabili-

seringar att nedbrytas genom klimat- och trafikpåkän-
'b

ningar.

Trots att relativt tunna, slaggbundna lager utlagts

har bärighetsskador som beror på överansträngning icke

konstaterats vid korrekt utförande, d V 5 god packning

av material som ej varit vattenmättat. Asfaltbelägg-

ningarna har även varit tunna. Vidhäftningen till under-

laget har ofta varit dåligt, något som dock hittills

.icke förorsakat Vägskadoro

orsaken till det goda resultatet antages vara de höga

materialhållfastheter som uppnåtts i Vägen. Konstate-

rade tryckhållfasthetsvärden har liten spridning och

ligger väSentligt högre än tidigare erhållna laborato-

rievärden. Hållfasthetstillväxten fortsätter under lång

tid, en stagnation sker Vintertid, men bindningen börjar

igen med varmare väderlek. En viss återläkning av upp-

komna sprickbildningar är möjlig vid gynnsamma förhål-

landen.

Laboratorieförsök har visat att slaggstabiliserade na-

turmaterial kan till skillnad från hyttsten försvagas

i vattenmättat tillstånd och sönderfalla vid frost-tö-

Växlingsförsök. Fältiakttagelser har också visat att

bindningen kan försvagas om vatten kan infiltrera det

stabiliserade lagret. Senare läkning sker icke av vat-

tenmättat material.

Reflexionssprickor har uppträtt i Vissa vägar, men hit-

tills icke utgjort trafikhinder eller svagheter som

initierat vidare sönderfall. Sprickorna förekommer hu-

vudsakligen i vägar med de tjockaste (15-20 cm) Merolit-

lagren. Tunnare lager (ca 10 cm) har förorsakat mycket

få reflexionssprickor. Det Verkar också som stabiliserat

naturmaterial(Meromix) också är mindre uppspricknings-



benäget än-helslaggprodukten Merolit, möjligen beroende

på den långsammare bindningsprocessen.

Slaggbundna överbyggnader som lagts sent på året har

gett varierande resultat. Skador har uppstått när Hero-

lit lagts i vattenmättat tillstånd på obärigt underlag.

I andra fall där underlaget varit bärigt nog för god

packning har bindning konstaterats följande år. Det

verkar t o m som en viss hållfasthetstillväxt är möjlig

vintertid. Ett senaste byggdatum bör dock uppställas

för säkrast möjliga resultat. Materialet bör - oberoende

av temperatur - icke utläggas på uppmjukat underlag som

förhindrar god packning.

Stabiliseringar utförda enligt markblandningsmetoden

har gett varierande resultat och provborrningar har

visat att kvalitetsspridningen är stor. Det ofta fin-.

materialrika basmaterialet och det långsamt bindande

slaggbindemedlet gör att risken för Vägskador är stor

på ett tidigt stadium innan tillräcklig hållfasthet

uppkommit i väglagret.

lO. REKOMMENDATIONER

Uppföljningen av slaggvägarna bör fortsättas, särskilt

av väg 777 som fr 0 m hösten 1979 temporärt utsätts för

stark E4-trafik. Nya provvägsförsök bör utföras, varvid

t ex olika överbyggnadstjocklekar och materialhållfast-

heter (bindemedelshalt, typ av aktivering) testas. Ut-

förandet av en asfaltbeläggning som häftar väl vid

slaggstabiliseringen bör studeras. Faktorer som bestäm-

mer uppkomsten av reflexionssprickor undersöks.

Laboratorieförsök har hittills gjorts i mycket begrän-

sad omfattning inom projektet. Vattenkvotens inverkan

på sluthållfastheten bör klarläggas, men även betydelsen



av basmaterial, bindemedelshalt, typ av aktivering m m

på hållfasthet och beständighet. Bindningsförloppet vid

låga temperaturer är föga känd och bör klarläggaso Modi-

fierat bindemedel kan eventuellt användas när risk för

låga temperaturer föreligger.

Provkroppar bör tas från 1979 utsågade provbalkar för

undersökning av tryckhâllfasthet, vittringsbeständig-

het m m.
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Bilaga 12.

VTI Notat 28. Egenskaper hos Merolit. En uppföljning av

olika byggnasobjekt fram till ar 1984.

4 BEDÖMNING AV RESULTAT

Merolit, levererad under årens lopp, visar stora

hållfasthetsvariationer enligt VTI:s provningar (jfr

figur 22). Skillnaderna beror inte i första hand på

olika ålder hos materialet vid provningarna;lMerolit,

som lagts de första åren, har haft bättre bindför-

måga än det material som levererats under senare

år. Denna senare Merolit har ofta inte ens efter

lång tid uppnått tryckhållfastheten 5 MPa, som enligt

Vägverkets anvisningar föreskrivs för cementstabi-

liseringar efter 7 dygn.

Samtliga Merolitytor lagda åren 1974476 bedöms som

oskadade frånsett förekomsten av reflexionssprickor

(se nedan). Materialet har i samtliga fall långtids-

hållfastheter överstigande 5 MPa. Korttidshållfast-

heten har i regel inte prövats på ett jämförbart

sätt, men en 28-dygnshållfasthet i närheten av

5 MPa verkar rimlig. Svagare Merolit, lagd under

senare år, har däremot ofta varierande skador. Fram-
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hållas bör att Merolit som regel använts under

relativt tunna,asfaltbeläggningar. Utomlands läggs

ofta tjockare asfaltbundna lager ovanpå sådana hyd-

rauliska-stabiliseringar, varvid också lägre hålla

fastheter kan tolereras.

Vid bedömning av tryckhållfastheten hos Merolit

enligt Vägverkets anvisning för cementstabilise-

ring (Ao llO:2 4.2.1.37) måste dock beaktas att prov-

tryckning sker med gummiskivor mellan provkroppens

ändytor och tryckplattor. Härvid erhålls enligt

preliminär undersökning, ca 50% lägre hållfasthet

än vid provtryckning utan gummiskivor (jfr bilaga

1). Enligt utländska normer för hydrauliska stabili-

seringar används inte gummiskivor vid provning och

vid jämförelser måste utländska värdenreduceras

med 50%, såvida slankhetstalet inte är högt (jfr

bilaga 1). Provkroppar med slankhetstalet 2.0 är

dock direkt jämförbara. (Detta slankhetstal rekom-

menderas också av PIARC Committee for Testing of

Road Materials 1983.) Observeras måste också att

elasticitetsmodulen inte får beräknas från spännings_

töjningskurvan om gummiskivor används vid provningen.

Det har också visat sig att provkroppar, tillverkade

genom långvarig vibrering i laboratoriet, kan få

orealistiskt höga korttidshållfastheter, beroende

på att nermald, aktiv hyttsand med hög spec. yta_

bildas. Provkroppar, tillverkade enligt tung instamp-

ning, får däremot hållfasthetsvärden av samma stor-

leksordning som konstaterats vid jämförande provborr-

ningar i vägen.
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Tillsats av malen hyttsand (som också utgör huvud-

beståndsdelen j LH-cement) ger Merolit med väsentu

ligt snabbare bindning._Vid ersättning av kalk med

motsvarande kvantitet LH-cement finns dock risk att

den vid cementets hydratisering bildade kalken inte

räcker till för aktivering av hyttsanden och dålig

hållfasthetsutveckling erhålls. Mätningar på några

sträckor innehållande LH-aktiverad cement har visat

större bärighetsnedsättning än vanligt med kalkak-

tiverad Merolit.

Måste Merolit läggas sent på året är det särskilt'

nödvändigt att inblanda malen hyttsand för att få

upp korttidshållfastheten. Sen utläggning måste

dock i möjligaste mån undvikas. Den största risken

utgör sannolikt inte själva frysningen, på grund

av materialets återläkningsförmåga, utan risken

för vattenmättning vid nederbördsrika perioder på

senhösten. Blir vattenkvoten alltför hög i utlagt,

obundet material, är risken för skador stor.

Hållfasthetsutvecklingen hos Merolit försämras vid

hög vattenkvot. Dessutom kan uppumpat finmaterial

förstöra vidhäftningen till beläggning, Lämplig

vattenkvot bör framtagas genom hållfasthetsprovning

av provkroppar, tillverkade vid olika vattenkvot,

och inte genom bestämning av den optimala vattenkvo-

ten vid packningsförsök. En lämplig vattenkvot

verkar vara6-7 %.

Merolit visar hopläkningsförmåga och under gynn-

samma förhållanden (ex riktig vattenkvot, till-

räckligt stabilt underlag) kan på senhösten utlagt

material börja binda följande vår. Sen utläggning

är dock inte att rekommendera.
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Merolit är ett tämligen styvt material med hög E-

modul och därmed mindre känsligt för höga punkt-

belastningar än BG. Gott resultat har t ex erhållits

vid busshållplatser. I andra fall har minore goda

resultat erhållits vid dynamiska belastningar, ex.

framför trafikljus. Glidning av dåligt vidhäftande

asfaltbeläggning kan ha varit en bidragande orsak.

Styvheten gör också att Meroliten är känslig för

ojämna, tvära sättningar i underlaget, uppkomna

ex. vid breddning av gammal vägkropp.

Merolit bör inte i likhet med flexibel BG användas

i mycket tunna lager. I extremfall har konstaterats

lagertjocklekar på endast ca 5 cm. Ibland har dock

Merolit haft god funktion, t ex på bärlager av kros-

sad hyttsten eller annat stabilt material.

Vägskador, som bedöms bero på trafikbelastning,

har uppkommit i svag Merolit vid ogynnsamma belast-

ningsförhållanden. Brister vid utförandet har ofta

konstaterats, eller också extremt tunna lagertjock-

lekar (jfr nedan). Vidhäftningen till slitlagret

kan också ha varit dålig. Jämförelser med starkare,

tidigare lagd Merolit är svåra att göra pga att

det tidigare materialet använts på mindre trafikera-

de vägar. Frystöväxlingsförsök på laboratorium

har också visat på skillnader i beständighet; tryck-

hållfastheten hos materialet måste sannolikt för

tillräcklig beständighet överskrida ca 5 MPa.

Merolitlagrens tillstånd kan väl uppfattas med

hjälp av lagermoduler erhållna vid fallviktsmätning.

En ev nedbrytning framgår genom nedsättning av modul-

värden och ökad spridning av dessa. Provborrningar,

ofta gjorda i ett fåtal punkter, ger en sämre bild

av tillståndet hos väglagret när uppsprickning
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skett.

Markanta reflexionssprickor 1 asfaltbeläggningen

kan sällan observerats vid Merolit av låg hållfast-

het, däremot ofta längsgående sprickor som i regel

är mycket tunna. Kraftigare, tvärgående sprickor

finns däremot i tidig Merolit av hög hållfasthet

ex. i Flen- och Lästringeprovvägarna. De korta

provsträckorna medger dock inte säkra bedömningar.

Tendens till krackeleringsskador på grund av ned-

brytning av Merolitmaterialet vid sprickor, har en-

dast observerats i vägar med svag Merolit som utsätts

för hög trafikbelastning.

Uppfrysningar som skett vintertid efter tvärgående

sprickor och som vållat trafiksvårigheter, är ej

kända i Merolitvägar. Det förmodas att sådana kan

bero på dålig vidhäftning mellan beläggning och

bärlager, varvid vatten och saltlösning kan insugas.

Vägskador, som beror på dålig vidhäftning mellan

Merolit och beläggning, förekommer dock. Vid prov-

borrningar och provsågningar av balkar har konstate-

rats att asfaltbeläggningen kan sitta lös på Mero-

liten på grund av uppsprickning i mellan lagren eller

också en obunden övre del hos materialet. Ibland

går brottet ej i kontaktytan mellan materialen utan.

inne i Meroliten strax under beläggningen.

Orsaken till dålig vidhäftning kan vara olika rörel-

ser av beläggningen och Meroliten vid temperatur-

sänkningar. Upppumpat finmaterial på grund av hög

vattenkvot kan ge upphov till jämn, slät överyta,

dvs dålig mekanisk sammanfogning av lagren. Glidning

av asfaltbeläggningen har uppkommit, när Merolit
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fått ett uppumpat slamskikt. En orsak till dålig

bindning i Merolitens övre del kan också vara uttork-

ning på grund av dåligt fuktskydd efter utläggningen.

Merolit innehåller porös hyttsten och har därför

bättre isolerande egenskaper än andra bärlagerma-

terial. Större risk för frosthalka finns därför

på Merolitsträckor än angränsande, konventionellt

uppbyggda sträckor, särskilt under kritiska klimat-

förhållanden på senhösten och förvintern.

5 REKOMMENDATIONER

För att erhålla Merolit av god kvalitet bör följan-

de obServeras vid förprovningar och utläggning:

5.1 Laboratorieprovning

Provkroppar tillverkas enligt tung instampning för

att säkerställa att hållfasthetsutvecklingen blir

likartad som i vägen. Långvarig vibrering som ger

stor nedmalning av hyttsandkorn och därmed även

ökad bindning, bör ej utföras.

Bedömning av lämplig vattenkvot bör inte göras

med ledning av maximal torr skrymdensitet vid pack-

ningsförsök, utan hållfasthetsundersökningar_

görs på provkroppar som tillverkas vid olika vatten-

kvoter.

Tryckhållfastheten bör vara minst 2 MPa efter lag-

ring 7 dygn vid ZOOC och vidare hållfasthetstill-

växt måste konstateras vid provningar efter 28 och

90 dygn. Förslagsvis skall dessa hållfastheter

överstiga 4 och 5 MPa. Vid accelererade försök

bör förslagsvis 7-dygnshållfastheten vid +500C
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vara minst 4 eller 5 MPa. Fler laboratorieförsök

erfordras dock.för framtagning av en accelererad

provningsmetod. Egenskaperna hos Merolit, aktiverad

med LH-cement, kan avvika från de hos kalkaktiverat

material och bör närmare undersökas.

Det verkar enligt preliminära försök vara en

fördel att använda sig av gummiskivor vid provtryck-

ningen. Tryckhållfastheten blir i så fall föga be-

roende av slankhetstalet och överensstämmer dess-

utom med den som erhålls vid ett slankhetstal 2 (som

anses representera en "ideal" tryckhållfasthet, jfr

PIARC 1983). Mer erfarenhetsmaterial måste dock skaf-

fas och bl a brottmönster hos provkropparna vid

olika materialhållfastheter studeras. Spräckdrag-

hållfastheten bör också provas med avSeende på

lämplighet vid kvalitetskontroll.

5.2 Kontroller vid utläggning

Packningsförsök har visat att med vibrerande vält

av minst 5 tons vikt god packning uppnås efter 8

överfarter. Lagertjockleken bör ej vara tunn, helst

ej mindre än 15 cm. Lämplig vattenkvot vid utlägg-

ning är 6-7%, vid torrt och varmt väder kan den

högre vattenkvoten väljas. Vid regnväder måste

vattenkvoten nedsättas i verket så att utlagt mate-

rial ej blir alltför blött. Meroliten kan också

behöva övertäckas vid transport från verket. Det

måste tillses att vältad Merolit inte har en slät

yta beroende på uppumpat finmaterial. Underlaget får

inte vara alltför svagt så att god packning förhind-

ras.

Vattenkvoten hos levererat material kontrolleras,

t ex enligt karbidmetoden, och skall ligga inom intern
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vallet 6-7%. Avvikelser åtgärdas snarast. Vid kalk-

aktiverad Merolit kan sannolikt pH-mätning efter

' blandning indikera tillräcklig kalktillsats (pH vid

exempelvis cement eller kalkstabilisering bör vara

>12.5). Merolit som innehåller LH-cement kan sanno-

likt inte provas på så sätt, eftersom kalken succes-

sivt frigörs vid cementets hydratisering.

Packningsgraden kontrolleras hos utlagt material.

Radiometriskt intrument bör ej användas utan omfat-

tande kalibreringar. Indirekta metoder, t ex studs-

försök, enligt Clegg impact tester bör kunna

användas vid korrekt vattenkvot.

En gynnsam egenskap hos Merolit har varit att mate-

rialet kunnat utläggas tämligen lång tid efter

blandning (några undersökningar av denna egenskap

är dock inte kända). Innehåll av mald hyttsand

eller cement gör dock att denna tid bör minska.

Effekten av fördröjd packning bör därför under-

sökas.
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Undersökning av Merolit vid Enhörna1eden, Södertä1je.

UNDERSÖKNING AV MEROLiT VID ENHÖRNALEDEN, SÖDERTÄLJE
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1 _INLEDNING

Merolit består av hyttsten (krossad luftkyld masugnsslagg), hyttsand

(vattenkyld, granulerad masugnsslagg), något aktiveringsmedel (kalk el-

ler cement) och filler (normalt järnoxidpulver). Hyttsanden är i glas-

fas och utgör efteraktivering den huvudsakliga bindande komponenten.

Det är viktigt att hyttsanden i Merolit krossas så mycket som möjligt

vid vältning så att en så stor aktiv, spec. yta erhålls.

Merolit har, levererad som färdig blandning med vatten, använts som er-

sättning för AG eller CG vid vägbyggnad men även till olika typer av

planer vid industrier m.m.

VTI har tidigare redovisat undersökningar av Merolit lagd i olika same

manhang sedan är 1973 (VTI Meddelande 194 från 1980). Merolitstudierna

har fortsatt, men ännu inte publicerats. Som led i dessa undersökningar

gjorde VTI den 19-20 oktober 1982 en begränsad undersökning av den Me-

rolit som. lades .på Enhörnaleden i Södertälje. Senare har färdig väg

följts upp, huvudsakligen genomfallviktsmätningar, varvid även Merolit

lagd år 1981 undersökts .

Skador har uppstått på Enhörnaleden och på begäran av Gatukontoret i

Södertälje gjordes en mera omfattande undersökning i oktober 1985, för

att bedöma materialets kvalitet och för att skaffa fram underlag för

reparationsåtgärder.

Fallviktsmätning och provborrning har också gjorts på Merolit, lagd år

1980 i början på Enhörnaleden (jfr figur 3). VTI kände inte till denna

Merolitsträcka och har därför inga tidigare mätningar från denna sträc-

ka.

I redovisningen har även medtagits erfarenheter av tidigare opublicera-

de undersökningar (kapitel 2) och komplement till de senare provningar-

na gjorda hösten 1985 (kapitel 3).

2 SAMMANSTÄLLNING AV TIDIGARE PROVNINGAR

VTI har medverkat vid utläggning av Merolit på Enhörnaleden den 19-20



okt -82. Denna sträcka samt en sträcka med Merolit lagd 81 har sedan

följts upp genom fallviktsmätningar, provborrning och sprick- och ska"

dekartering.

Säsongen 1982 har Merox levererat Merolit med modifierat "recept" genom

att LH-cement använts istället för kalk för aktivering. Avsikten har

främst varit att förbättra Merolitens på senare år konstaterade kort-

tidshållfasthet. LH-cement består till 30% av portlandcement och 70% av

malen hyttsand.

2.1 Utläggning av Merolit 1982

 

En undersökning utfördes i samband med utläggning av Merolit på Enhör-

naleden, Södertälje, den 19-20 oktober 1982. Merolitlagret som var 10

cm tjockt, ersatte ett lika tjockt BG-lager. Vattenkvot och packningsw

grad bestämdes hos utlagt material och provkroppar instampades för stu-

dium.av hållfasthetstillväxt. Vattenkvoten hos levererat material vari-

erade mellan 8.8 och 11.2% och utlagd Merolit var fläckvis så blöt att

vatten pressades upp i ytan vid packning. Utläggningen skedde dessutom

delvis vid fuktig väderlek. Packningsgraden varierade mellan 95 och

103% (tabell 1). Enligt tidigare provningar utförda på VTI 1981 ligger

optimal vattenkvot för Merolit på ca 7%.

Instampade, laboratorielagrade provkroppar visade låga 7-dygns tryck-

hållfastheter som dock förbättrats enligt provningarna efter 28 och 90

dygn. Hållfasthetsökningen 90 till 365 dygn är dock ringa. Tendens till

högsta värden både för torr skrymdensitet och tryckhållfasthet erhölls

vid lägst vattenkvot (tabell 1). Den modifierade Meroliten har bättre

hållfasthetsutveckling än t ex det material som levererats till Banke-

rydsprovvägen (1981).

Som jämförelse har i tabell 1 även resultat av borrkärnor, upptagna ur

vägen, medtagits. Det framgår där att först efter ett år erhölls prov-

ningsbara borrkärnor, vilka provtryckts och gav en hållfasthet på mel-

lan 2.7-5.4 MPa. Bäst hållfasthet erhölls även här vid den lägsta ut-
läggningsvattenkvoten.

2.2 Uppföljning av Merolit utlagd 1981 respektive 1982

 



Fortlöpandermätningar med avseende på vägens bärighet, Merolitens till-

stånd och observerade sprickor och skador utfördes vår och höst under

åren 1982-85. Även en sträcka (200 m) av Merolit, utlagd -81, undersök-

tes i samband med ovanstående mätningar, i huvudsak för att jämföra de

olika "årgångarna" av Merolit.

För att bedöma vägens bärighet har provbelastningar med hjälp av VTI:s

5 tons manuella fallvikt utförts. Vägen utsätts vid försöket för en

stötvis belastning av 5 ton och nedsjunkningen mäts i två punkter, näm-

ligen i belastningscentrum och 60 cm därifrån. Av erhållna sjunknings-

värden beräknas sedan vägens elasticitetsmodul uppdelat i två lager,

dels hos Merolit och beläggning ihop (E1), dels i vägen i övrigt före-

kommande lager och undergrund (E2). 10-15 st provbelastningar placerade

i yttre hjulspåret utfördes på respektive sträcka.

Upptagning av borrkärnor har gjorts för att i första hand bedöma Mero-

litens hållfasthet, bestämd genom tryckhållfasthetsprovning. Då ofta ej

provningsbara borrkärnor erhållits, i vissa fall har Meroliten nästan

helt saknat bindning, har okulärbedömning utförts. Även vidhäftningen

mellan Merolit och beläggning bedömdes i samband med provborrningarna.

Vid varje mätningstillfälle besiktigades vägen okulärt och eventuella

sprickor och skador noterades.

2.2.1 Merolit utlagd 1981

Resultat av fallviktsmätningarna och provborrningarna framgår av tabell

2 och figur 1. Lagermodulen, E1, varierar mellan 1100-3100 MPa beroende

på årstid, de lägsta värdena erhålls på våren. Frånsett skillnaderna

mellan vår- och höstmätningarna har ej några större förändringar av la-

germodulerna i vägen skett under mätperioden från 1982-1985. Mätningar-

na visar också att lagermodulvärdena E1 genomgående är högre på denna

sträcka jämfört med Merolit utlagd -82, medan motsattsförhållande råder

för lagermodulen E2 (undergrundsmodulen), vilket också verkar rimligt

med tanke på bergöverbyggnaden i Merolit -82 sträckan.

Provborrningar utfördes vid tre tillfällen, nämligen höst -82, vår -83

och höst -83. Endast vid den sista provtagningen, hösten -83, erhölls

en provningsbar kärna, vilket gav en tryckhållfasthet på 2.7 MPa. I

övrigt var bindningen i Meroliten för svag och endast mindre "bollar"



av Merolit erhölls, eller i några fall i stort sett helt obunden. Svag

vidhäftningen mellan Merolit och beläggning konstaterades även vid

provborrningarna, troligen beroende på Merolitens lösa övre del. Vid

flertalet provtagningar observerades att Merolitlagrets övre del var

sämre bundet. Det bör dock nämnas att endast ett mindre antal borrför-

sök utfördes vid ovanstående provtagningar.

Enstaka mindre krackeleringar och potthål observerades under mätperio-

den. En del av dessa åtgärdades efterhand av gatukontoret. Några spric-

kor förekom ej på mätsträckan.

2.2.2 Merolit utlagd 1982

Resultat av fallviktsmätningarna och provborrningarna framgår av tabell

2 och figur 1. Fallviktsmätning efter 14 dygn visar mycket låga värden.

El-värdet 400 MPa (191-762 MPa) är t o m lägre än hos underlaget, som

dock har ett ovanligt högt värde, E2 = 600 MPa (255-1191 MPa). Det ut-

görs av bärlagergrus som delvis ligger på bergbank. Provborrning gjor-

des 14 dygn efter utläggningen av Merolit, men materialet var för då-

ligt bundet för att borrkärnor skulle kunna erhållas. Asfaltbelägg-

ningens tjocklek bestämdes till 3-4 cm.

I samband med utläggningen konstaterades att Merolit några timmar efter

utläggning fick en bunden, körbar yta, sannolikt pga att cementen i ma-

terialet börjat hydratisera. Tydligen har dock de senare bindningsreak-

tionerna mellan hyttsandkornen inte kunnat ske i tillräcklig omfatt-

ning. Hållfasthetsutveckling har dock konstaterats hos laboratorielag-

rade provkroppar.

En förnyad fallviktsmätning och provborrning har gjorts 83-05-26. Prov-

ningsbara borrkärnor erhölls ej, men materialet visade tydlig bindning

(runda bollar av Merolit). Lokal spårbildning och krackelering har ut-

vecklats, sannolikt beroende på variationer i materialsammansättning.

Lagermodulerna är låga och växlande (El=l472 MPa, variationsområde

409-4201 MPa, jfr tabell 2). En viss bärighetstillväxt konstaterades

dock sedan föregående mätning. Lagertjockleken för Merolit har konsta-

terats vara 9-10.5 cm för beläggning 2.5-4 cm.

Höstmätningen -83 har gett relativt likartat resultat (medelvärde 1472



resp 1546 MPa) som.mätningen samma vår även om ökningen av EZ-Värdet är

anmärkningsvärd (tabell 2). En efterpackning av bergöverbyggnaden kan

delvis förklara detta. Provborrning har gjorts samtidigt med fallvikts-

mätning varvid tre borrkärnor med tryckhållfastheter 2.7, 4.4 och 5.4

MPa erhölls.

En närmast katastrofal nedsättning av El-värdet (medelvärde 640 MPa)

har dock skett enligt mätning våren 1984. Samtidigt som.lagermodulen

nedsatts har även skadorna i form av krackeleringar och spårbildningar

förvärrats, jfr figur 2.

Även höstmätningen 1984 visar på låga El-värden (850 MPa). Krackele-

ringarna som observerades vid vårmätningen är ej påtagliga vid denna

mätning, vilket tyder på en viss läkning under sommaren.

Vårmätningen 1985 ger oförändrat låga El-värden (1020 MPa) och lager-

modul E2 (undergrund) uppvisar en klar försämring jämfört med tidigare

mätningar. Vägen uppvisar rikligt med krackeleringar. En del (11 st)

mindre tvärgående och några längsgående sprickor förekommer också.

3 PROVNINGAR HÖSTEN 1985

Denna undersökning är mer inriktad på en bedömning av tillståndet hos

Meroliten över hela Merolitsträckningen på Enhörnaleden, till skillnad

från tidigare provningar, där jämförelser av Merolit från olika vägfö-

retag görs.

Fallviktsmätningen är denna gång gjord med automatiska fallvikten, vil-

ken kan ge en något annan nivå på resultaten eftersom avståndet mellan

centrum och yttre geofonen är annorlunda (se kap 2.2).

Mätningen är gjord med en mätlinje på höger sida i yttre hjulspår och

en mätlinje på vänster sida i yttre hjulspår, med 50 m mellan mätpunk-

terna. Eftersom lastbilar från grustaget i Underås är fullastade vid

transporter mot Södertälje och kör tomma tillbaka, är det av intresse

att studera nedbrytningen av Vänster resp höger sida var för sig. En

planskiss över den aktuella delen av Enhörnaleden redovisas i figur 3.



Direkt jämförelse med tidigare fallviktsmätningar kan ej göras eftersom

en annan utrustning använts. Jämförelse av Merolit lagd skilda år är

dock intressant. Merolit lagd 1980 har mycket höga El-värden (13000

MPa). Betydligt lägre bärighetsvärden har erhållits vid senare lagd Men

rolit. 1981 års Merolit har Elmvärden på 4800 MPa, medan Elnvärdena för

1982 års Merolit ligger på 3500 MPa. Undergrundsvärdena (E2) är dock

högst på sträckan som är lagd 1982 (324 MPa), mot resp 272 MPa för

sträckorna som lagts -80 resp -81 (tabell 3 och figur 5). Det framgår

av figur 4 att det ej föreligger någon större skillnad av lagermodul E1

mellan de båda körfälten, förutom vid Merolit -80, där körfältet mot

Enhörna uppvisar ett något högre värde (14800 mot 11100 MPa).

Även provborrningen har denna gång utförts längs hela MErolitsträck-

ningen. Borrning har gjorts både i skadade och oskadade partier. Prov-

ningsbara borrkärnor har erhållits för Merolit -80 vid samtliga borr-

försök (4 st). För Merolit -81 har 2 av 12 försök givit provningsbara

kärnor, motsvarande för Merolit -82 är 1 av 12. Tryckhållfastheter på

3.5-6.1 MPa erhålls vid tryckning av borrkärnorna (tabell 4). Flertalet

gav delvis hela borrkärnor, benämnt bundet i tabell 4, men pga den lösa

ytan i Meroliten blev proven för tunna för realistisk tryckhållfast-

hetsprovning.

Vidhäftning mellan Merolit och beläggning har också studerats vid varje

borrförsök. Det visade sig att Vidhäftningen var bättre på de skadade

partierna, dvs ett tunt lager Merolit var fästad på beläggningen.

Omfattande skador i form av i huvudsak krackeleringar förekommer längs

hela sträckan med Merolit -82. På Merolit -81 sträckan finns enstaka

krackeleringar och potthål, vilka gatukontoret underhand har lagat.

Inga skador förekommer på Merolit -80 sträckan.

4 BEDÖMNING AV RESULTAT

Ett samband föreligger mellan lagermodulen, beräknad från fallviktsmät-

ningar och vägytans tillstånd. Merolitsträcka, lagd år 1980, har enligt

mätningar hösten 1985 mycket hög lagermodul, i genomsnitt 13000 MPa.

Vid provborrning erhölls vid samtliga fyra försök provningsbara prov-

kroppar, även om tryckhållfastheten (3.5-6.1 MPa) är lägre än vad de



höga lagermodulvärdena antyder. Eventuellt kan det ha funnits mindre

defekter (sprickanvisningar) i provkropparna som nedsatt hållfastheten.

Merolit, lagd år 1981 och 1982, har genomsnittliga lagermoduler på 4800

resp 3500 MPa enligt mätningarna hösten 1985. Någon större skillnad

finns inte mellan väghalvorna som har olika tung trfik. Det var mycket

svårt att få provningsbara provkroppar vid provborrningarna, vilket vi-

sar att Meroliten varit starkt uppsprucken. Vid provborrningarna, gjor-

da i Merolit lagd 1982, märktes särskilt att den övre delen av mate-

riallagret var obundet. Vid VTI:s stickprovsvisa kontroll vid utlägg-

ning framgick att Meroliten hade alltför hög vattenkvot, vilket innebär

uppumpning av finmaterial vid vältning och dålig bindning. Obundet ma-

terial kan även nedkrossas av trafiken.

Vid samtliga Merolitsträckor var vidhäftningen mellan Merolit och as-

faltbeläggning dålig. Är Meroliten obunden i överytan och vattenmättad

kan, förutom. höga nedböjningar som leder till utmattning av asfaltbe-

läggningen, även glidskador uppkomma.

' Bedöms skadorna i Merolit, lagd 1981 och 1982, verkar det som skadorna

ofta börjat i beläggningsskarvar där vatten läckt in (jfr figur 2) och

försvagat det dåligt bundnamaterialet. Krackeleringarna har sedan ut-

vecklats mest på senast lagd Merolit. Skadorna började uppkomma år 1983

efter det att tung trafik påsläppts.

Skador i Merolitvägar har ibland berott på att man lagt ett tunt lager

på dåligt, sviktande underlag. Så är inte fallet på Enhörnaleden där

Meroliten delvis ligger på bergbank. Modulvärdena för material under

Meroliten (EZ-värden) är också förhållandevis höga, särskilt för mate-

rial lagt 1982.

Lagertjockleken hos Merolit ligger nära projekterade 10 om såväl hos

oskadad sträcka (Merolit från 1980) som hos skadade sträckor.

5 REKOMMENDATIONER

Ringa erfarenhet finns ännu från reparation av skadade Merolitsträckor.

Obunden Merolit bedöms ha minst lika goda egenskaper som bärlagergrus

(modulvärdena är också höga). Dessutom kan ev. en viss hopläkningsför-



måga med tiden uppstå efter det att en åtgärd som skydd mot vattenin-

läckning utförts.

Merolit av dålig beskaffenhet, lagd på dåligt underlag, har åtgärdats

vid Tokarp i Linköping endast genom justering av skador i asfaltbelägg-

ningen. Nya skador har senare inte uppkommit. I Borlänge (Tolvmilam

vägen) har Merolit, också lagd på dåligt underlag, åtgärdats genom för-

stärkning med 80 AG och 80 MAb 16.

Till skillnad från ovannämnda vägar ligger Meroliten på Enhörnaleden på

bärigt, väldränerat underlag. Sträcka lagd 1980, behöver f n inte åt-

gärdas. Merolit, lagd 1981, bedöms behöva justeras och förses med nytt

slitlager som ger effektiv vattentätning. Krackeleringsskadorna på Me-

rolit, lagd 1982, är mer omfattande och en AG-förstärkning bedöms nöd»

vändig, t. ex genom "Borlänge-modellen". Det är motiverat att justera

deformationerna i Meroliten innan AG:n påförs. På så sätt erhålls en

ökad säkerhet mot utmattningsbrott i AG:ns underyta.
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TABELL 2A.
SAMMANSTÄLLNING AV FALLVIKTSMÄTNINGAR (MEDELVÄRDEN).

LAGERMODULER,MPA MÄTNINGS-
TIDPKT.

MEROLITu81 .MEROLITEBZ

E1,MEDELVÃRDE
E1,STAND.AV.
E2,MEDELVARDE
E2,STAND.AV.

E1,MEDELVÄRDE
E1,STAND.AV.
E2,MEDELVARDE
E2,STAND.AV.

E1,MEDELVÄRDE
E1,STAND.AV,
E2,MEDELVARDE
E2,STAND.AV.

E1,MEDELVÄRDE
E1,STAND.AV.
E2,MEDELVARDE
E2,STAND.AV.

E1,MEDELVÄRDE
E1,STAND.AV.
E2,MEDELVARDE
E2,STAND.AV.

E1,MEDELVÄRDE
E1,STAND.AV.
E2,MEDELVARDE
E2,STAND.AV.

VÅR-83

HÖST-83

VÅR-84

HÖST-84

VÅR-85

1080
240
270
30

3090
415
330
40

1430
395
225
90

2270
385
240
90

1665
480
190
35

605
295

1470
1320
570
310

1735
2550
1130
555

640
460
430
130

850
670
630
360

1020
550

E1=HEROLIT+BELÄGGNING
E2=OVRIGA LAGER+UNDERGRUND



TABELL zg.
SAMMANSTALLNING Av PROVBORRNINGAR.

MÃTNINGS- MEROLIT-81 MEROLIT-BZ
TIDPKT.

BORRKÃRNOR
TRYCKHÅLLFASTHET,MPA HOST-BZ 1) 1)

ANTAL BORRFÖRSÖKu 3 3
ANTAL HELA BORRKARNOR 0 0

BORRKÃRNOR
TRYCKHÅLLFASTHET,MPA VÅR-83 1) 1)

ANTAL BORRFÖRSÖK" 3 4
ANTAL HELA BORRKARNOR 0 0

BORRKÄRNOR "
TRYCKHÅLLFASTHET,MPA HOST-83 2.7 3.9

.. .. (2.7-5.4)
ANTAL BORRFORSOK" 3 _ 4
ANTAL HELA BORRKARNOR 0 4

1)DÅLIG BINDNING,EJ PROVNINGSBAR BORRKÄRNA



TABELL 3. u "
RESULTAT AV FALLVIKTSMATNING HOSTEN 1985.

VÄNSTER SIDA
E1 E2

UTLAGD
ÅR

m--------------_-__---|-_-_mcm_-_Um--um_n---u----mn------m---uu---mm

-81

=82

_----_-_-----_u_-_----------_-----m---_------_-----_--_-------__--mm

MEROLIT

MEROLIT

MEROLIT

MEDELVÄRDE:
ST0.5vv.:

MEDELVARDE:
STD.AVV.: "

MEDELVARDE:
STD.AVV.:

HÖGER SIDA
E1 E2

9461 228
11199 212
17507 247
17388 296
18585 332
3870 365
5972 372
4590 277
4086 400
5014 197
2767 259
4250 402
6573 240
6250 259
5710 186
4894 152
4833 166
5552 221
6513 209
8984 259
3024 413
975 548

4746 277
2997 282
5818 210
5772 240
4519 305
4047 337
1030 537
3026 224
1206 641
2494 305
1716 407
1909 277

14828 280
4178 50
4922 285
1747 106
3139 342
1703 136

_----_-------_-------------_--_---_---------------_------_------_-mr^

MEROLIT
MEROLIT
MEROLIT

MEDELV.(VS+HS):
MEDELV.(VS+HS):
MEDELV.(VS+HS):
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