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FÖRORD

Föreliggande VTT-meddelande utgör resultatet av ett delprojekt inom huvudpro-

jektet "Cementbunden vägöverbyggnad" som har samfinansierats av Vägverket,

Cementa, Svenska Byggbranschens Utvecklingsftond (SBUF) och VTT

Rapporten redovisar dagsläget (1992) för utvecklingsprojektet "Cementbruksbun-

den makadam (CM)". Rapportens första del är en byggnadsrapport från ett pro-

duktionsförsök 1991. I detta avsnitt framgår också den arbetsteknik som har an-

vänts vid utförandet av provsträckor med CM-bärlager. I rapportens andra del re-

dovisas resultatet från fyra års uppföljning av två CM-provsträckor som utfördes

1988.

Cementbruksbunden makadam har tidigare beskrivits i VTI Meddelande 523 "För-

sök med cementbunden makadam (CM)" och VTI Meddelande 631 "Cementbruks-

bunden makadam (CM) som bärlager".

Linköping i mars 1993

Bengt-Åke Hultqvist
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Provsträckor med cementbruksbunden makadam (CM)

- Produktionsförsök vid Tumba och uppföljning av provsträckor

vid Norsholm och Bålsta

av Bengt-Åke Hultqvist och Bo Carlsson

Statens Väg- och Trafikinstitut (VTT)

581 95 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Svensk anpassning till EGs lastbestämmelser kommer att tillåta fordon med höjda

axellaster och däcktryck på de svenska vägarna. Detta ställer ökade krav på väg-

överbyggnadens lastfördelande egenskaper. På det tungt trafikerade vägnätet går

utvecklingen därför mot allt styvare vägöverbyggnader vilket förutsätter bärlager

med förbättrade egenskaper. I detta projekt undersöktes möjligheten av att an-

vända cementbruksbunden makadam (CM) som bärlager.

Syftet var dels att vid fullskaleförsök prova ny arbetsteknik och nya produktions-

metoder för utförande av CM-bärlager dels att följa upp resultatet för tidigare ut-

förda sträckor.

Vid tidigare försök med CM har man använt en arbetsteknik där hela vägbredden

har utförts vid samma tillfälle. Detta har försvårat utförandet eftersom det obundna

makadamlagret i regel är så instabilt att spår bildas från byggtrafik. Vid ett produk-

tionsförsök vid Tumba provades att lägga CM-bärlager på en väghalva i taget,

vilket förenklade produktionen och förbättrade produktionskapaciteten. Ett resul-

tat var att böjdraghållfastheten försämrades i arbetsfogen mellan de båda väghalv-

orna. Längs mittfogen är emellertid trafiken liten och en lägre hållfasthet för CM-

bärlagret bör kunna tillåtas. Efter ett och ett halvt år kan inga skador noteras i

mittfogen. En försämrad böjdraghållfasthet i mittfogen kan ses som en naturlig

sprickanvisning och behöver ej vara till nackdel för vägkonstruktionen. Vägen

kommer i framtiden att följas med särskilt intresse för mittfogen.

Cementbruket spreds med samma bruksspridare som användes vid provläggning-

arna 1988 och 1990. Vägverket (BYSÖ) hade dock ytterligare förbättrat spridaren

så att den hade blivit mindre känslig för cementbruk med varierande konsistens

eller hög separationsbenägenhet. Försöket visade att en fungerande utläggnings-
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teknik finns framtagen för CM. Den framtida användningen bestäms till stor del av

hur CM ekonomiskt kan konkurrera med övriga material.

Uppföljningen av två tidigare utförda provsträckor visar på varierande resultat. En

provsträcka på E18 vid Bålsta uppvisar mycket bra resultat. Sträckan var efter fyra

år helt fri från sprickor och mycket jämn. Från fallviktsmätningar framkom att

sträckan hade en styv överbyggnad med goda lastfördelande egenskaper. Provborr-

ningar visade att CM-lagret var helt intakt. En provsträcka vid Norsholm har fått

sämre resultat. Efter fyra år fanns partier med både längsgående och tvärgående

sprickor. Fallviktsmätningar visade också att överbyggnadens styvhet var lägre vid

Norsholm än vid Bålsta. Skadorna kunde i regel förklaras av att CM-bärlagret ej

hade föreskriven tjocklek. En orsak var att CM-bruket hade varit alltför

trögflytande vid utförandet och därmed ej hade kunnat tränga ner och fylla maka-

damlagret.

Undersökningen visar att CM-bärlager kan utföras med hög kvalitet om man an-

vänder föreskrivet bruk (utbredningsmått - 800 mm) och den av vägverket förbätt-

rade spridarutrustningen. Metoden bör emellertid ytterligare förfinas så att jämn-

heten förbättras på det färdiga CM-bärlagret.
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Test sections with Cement-Grouted Macadam (CM)

- Production test at Tumba and results from test sections

at Norsholm and Bålsta

by Bengt-Åke Hultqvist and Bo Carlsson

Road and TrafficResearch Institute (VTT)

S-581 95 LINKÖPING, Sweden

SUMMARY

Adaptation to the EC's load regulations will permit vehicles with increased axle

loads and tyre pressures on Swedish roads. This will set higher demands on the

load distribution properties of the pavement. On heavily trafficked roads, there is

consequently an increasing trend towards more rigid pavements, requiring a road-

base with improved properties. This project examines the possibility of using

cement-grouted macadam (CM) as a roadbase.

The aim of the full-scale tests was partly to test a new working technique and pro-

duction methods for laying a CM roadbase and to follow up the results of earlier

CM test sections.

Previous experiments with CM have adopted a technique in which the entire width

of the roadbase has been paved on a single occasion. This has impeded production,

since the unbound macadamn layer has generally been so unstable that rutting from

construction traffic has occurred. In a production experiment at Tumba, tests were

performed by laying a CM roadbase on one half of the road at a time, which

simplified production and improved production capacity. One result was that the

strength deteriorated in the working joint between the two halves of the road.

Along the central joint, however, the traffic is limited and a lower strength of the

CM roadbase should be permissible. After one and a half years, no damage has

been observed in the centre joint. An area with lower strength in the central joint

can be regarded as a natural cracking site and need not be a disadvantage in this

type of road construction. In future, the road will be observed with special

attention to the centre joint.

The cement-mortar was spread with the same mortar spreader as that used for the

test sections laid in 1988 and 1990. The National Road Administration (BYSÖ)

had further improved the spreader so that it is less sensitive to varying consistency

or high separation propensity of the mortar. The experiment showed that a
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that a satisfactory laying technique exists for CM. Future usage will largely be

determined by the competitiveness of CM compared to other materials.

The observations on two earlier test sections showed varying results. One test sec-

tion on the E18 at Bålsta produced very good results. After four years, the section

was completely free of cracks and the surface was very smooth. Deflectometer

measurements showed that the section has good bearing capacity. Test cores indi-

cated that the CM layer was completely intact. A test section at Norsholm has

shown poorer results. After four years, areas were found with both longitudinal

and transverse cracks. Deflectometer measurements also showed that bearing capa-

city was poorer than on the test section at Bålsta. Generally, the damage was due

to deviations of the CM roadbase from the prescribed thickness. The mortar had

been too viscous during laying and had not penetrated and filled the macadam

layer.

The study shows that a CM roadbase of high quality can be constructed if the

prescribed mortar is used, together with the improved spreader equipment

developed by the National Road Administration. However, the production method

should be refined to improve the evenness of the CM roadbase.
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1 BAKGRUND OCH SYFTE

Svensk anpassning till EGs lastbestämmelser kommer att tillåta fordon med höjda

axellaster och däcktryck på de svenska vägarna. Detta ställer ökade krav på väg-

överbyggnadens lastfördelande egenskaper. På det tungt trafikerade vägnätet går

utvecklingen därför mot allt styvare vägöverbyggnader vilket förutsätter bärlager

med förbättrade egenskaper. I detta projekt undersöktes möjligheten av att an-

vända cementbruksbunden makadam (CM) som bärlager.

Cementbruksbunden makadam (CM) består av ett lager grov ensartad makadam

vars hålrum har fyllts med ett mycket lättflytande cementbruk. Den grova maka-

damen (vanligen 32-64 mm) läggs ut på ett avjämnat och väl packat förstärknings-

lager. Bäst resultat (jämnhet) har erhållits då makadamen har lagts med maka-

damutläggare. En ombyggd asfaltutläggare har använts för att sprida cement-

bruket.

Under 1988 utfördes två provsträckor med cementbruksbunden makadam som bär-

lager, vid Norsholm och Bålsta. Provsträckornas utförande har beskrivits i VTI

Meddelande 631. Sommaren 1990 utfördes en provsträcka på E4 vid Ljungby. Vid

dessa försök framkom vissa problem med den använda produktionsmetoden. Det

stora problemet var att den obundna makadamen med sin ensartade sammansätt-

ning var så instabil att den ej kunde trafikeras utan att spår bildades från byggtra-

fiken. Vid Bålsta provades därför en arbetsteknik med vilken all trafik kunde hållas

borta från det obundna makadamlagret. Med betongpump pumpades cementbruket

från roterbilarna till bruksspridarens tråg. Denna teknik fungerade bra men kräver

tillgängliga arbetsytor vid sidan av vägen för roterbilar och betongpump.

Problemet med instabila material beror på'att man tidigare har velat undvika längs-

gående arbetsfogar och därför vid samma tillfälle har lagt ut CM-bärlager på hela

vägbredden vilket har försvårat produktionen. Anledningen har varit osäkerhet om

arbetsfogens utförande och hållfasthetsegenskaper. Arbetet skulle avsevärt förenk-

las om man kunde använda en arbetsteknik där CM-bärlagret utfördes på

väghalvorna var för sig.

Syftet med denna undersökning var dels att vid fullskaleförsök prova ny arbetstek-

nik och nya produktionsmetoder för utförande av CM-bärlager dels att följa upp

resultatet för tidigare utförda CM-provsträckor.
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2 PRODUKTIONSFÖRSÖK MED CM VID TUMBA

2.1 Demonstration för PIARC:s betongvägskommitté

Närheten till Stockholm var en av anledningarna till att produktionsförsöket utför-

des vid Tumba. Vägverket ville demonstrera CM-metoden för PIARC:s betong-

vägskommitté som hade sitt sommarmöte i Stockholm 4-5 juni 1991. Betongvägs-

kommittén består av ett 20-tal experter från ca 15 olika länder, huvudsakligen från

Europa samt Japan och USA. CM som hittills endast har använts i ett fåtal länder

var ett nytt användningsområde för många mötesdeltagare. Besöket vid Tumba var

ett av tre studiebesök som kommittén gjorde under mötesdagarna (se bilaga 1).

2.2 Beskrivning av försöket

Provsträckan är belägen vid Tumba på anslutningsvägen från Eriksbergsleden till

Alfa-Lavals industriområde. Provsträckan som utfördes under maj-juni 1991 är

200 m lång (sektion 0/040-0/240).
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Figur 1 Provsträckans läge
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Vägöverbyggnaden består av ett 500 mm tjockt lager av tunnelskärv (berg) som

har tätats med 50 mm bergkross (0-32 mm). På detta ligger det cementbruksbund-

na makadambärlagret. På den första delen (0/040-0/140) bestod undergrunden av

morän . På resten av sträckan (0/140-0/240) var undergrunden av lera. Mellan lera

och vägkropp lades fiberduk (Fibertex F4-M) som materialskiljande lager.

J5Smm HAB 1G6T

AG

15O0mm CM

 

 

 

50 mm ( 0-32mm ) 

Förstärkningslager

ca 500O0mm ([ tunnelskärv )

   

Figur 2 Provsträckans uppbyggnad.

CM-bärlagret består av ett 150 mm tjockt lager makadam (30-6Omm) vars hålrum

har fyllts med cementbruk (0-4 mm).

Eftersom försöket i första hand var ett produktionsförsök utfördes inga extra un-

dersökningar av vägkonstruktionens egenskaper som materialundersökning eller

provbelastning med fallvikt.

2.3 Förprovning av cementbruk

Recept till cementbruk har tagits fram av betongtillverkaren Betongindustri AB till-

sammans med VTT. Tre olika recept undersöktes (se bilaga 2).

Nedan visas det recept som användes vid försöket.
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Cement, Slite std 400 Kg/m?3

Silica, Ljungasil 60 Kg/m3

Sand, 0-2 mm 1120 Kg/m?

Vatten 320 Kg/m3

Flyttillsatsmedel 12

Luftporbildare 4 K

Utbredningsmått 820 mm

Lufthalt 9 vol. %

Betongtemperatur 20 *C

Vattenseparation 0.8 %

Tryckhållfasthet, 7 dygn 23 MPa

Vid tidigare utförda provvägar har flygaska blandats in i bruket. I Sverige råder för

närvarande brist på flygaska som är användbar för CM-bruk. Bristsituationen har

också påverkat priset som har ökat. Det använda cementbruket innehåller ingen

flygaska utan i stället har en mindre mängd silica används i kombination med ökad

cementmängd. Bruket visade goda egenskaper med avseende på konsistens,

lufthalt, vattenseparation och tryckhållfasthet.

2.4 Utläggning av makadam

Den använda makadamen köptes från Vårbykrossen och benämndes fraktion 30-

60 mm. Makadamen var kubisk och höll angivna fraktionsgränser. Den kubiska

kornformen och de snäva fraktionsgränserna gjorde det obundna makadamlagret

instabilt, vilket i det här fallet hade mindre betydelse eftersom den obundna maka-

damen ej skulle trafikeras.

På det tätade, avjämnade och välpackade underlagret lades makadamen med maka-

damutläggare av typ Edsbyn Level. Makadam lades först på höger väghalva. Den

utlagda tjockleken var 15-20 cm och läggningsbredden var 3,5-4,0 m. Makadamen

lades så att vägmitten överlappades med ca 0,5 m. Den använda utläggaren klarade

inte att lägga makadam bredare än ca 3,0 m. På den återstående delen av bredden

ut mot vägkant lades makadam med grävmaskin. För att förhindra cementbruk att

rinna ner i diket tätades makadamlagret med grus vid vägkant.
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Bild 1 Makadamlagret tätades med grus vid vägkant

Ytan på det utlagda makadamlagret avjämnades med traktordragen statisk slätvals-

vält.

 

il Makadamlagret avjämnas med statisk slätvalsvält och är klart för

spridning av cementbruk.
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Hålrummet i makadamlagret fylldes sedan med cementbruk (se 2.5). Efter cirka en

vecka, när det cementbundna lagret kunde trafikeras, lades makadam även på den

vänstra väghalvan. Samma arbetsteknik användes som för den högra sidan.

2.5 Spridningav cementbruk

Som vid tidigare provvägsförsök spreds cementbruket med den av Vägverket: om-

byggda asfaltutläggaren av typ Blow Knox PF 500.

På en mindre del av sträckan (ca 25 m) provade företaget Robator AB att sprida

cementbruk med ramp som hade monterats på en betongpump.

Vägverkets bruksspridare hade förbättrats med skruvar som transporterade ce-

mentbruket från tråget till spridarrampen. En annan förbättring var att spridarramp-

en hade försetts med en roterande axel med påmonterade vingar som fördelad»

bruket i rampen. På skriden hade extra vibratorer monterats vilket förbättrade bru-

kets förmåga att tränga ner i makadamen. Dessa åtgärder har gjort bruksspridaren

mindre känslig för cementbruk med varierande konsistens eller hög sepa-

rationsbenägenhet. Genom att tråget hade sänkts kunde bruksspridaren fyllas från

sidan direkt från roterbilarna.

.......

...........

 

 

Bild Spridarramp monterad på ombyggd asfaltutläggare.
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Innan cementbruket började spridas vattnades makadamlagret. Cementbruket

spreds sedan i ett drag på höger sida med början i sektion 0/040. Roterbilarna trafi-

kerade vänster väghalva och cementbruket fylldes från sidan till läggarens tråg.

Efter cirka en vecka när det cementbundna lagret kunde trafikeras utfördes vänstra

väghalvan. I genomsnitt behövdes ett lass (5 m?) bruk till ca 15 m lång sträcka

med utlagd bredd ca 3,5 m. Produktionsplan visas i bilaga 3. Om hålrummet i

makadamen antages till 40 % och lagertjockleken till 18 cm skulle ett lass räcka till

ca 20 m. Bruksåtgången var således något stor vilket kan förklaras med ett visst

bruksöverskott på CM-ytan. Cementbrukets konsistens kontrollerades kontinuer-

ligt ute på arbetsplatsen av personal från Betongindustri AB. Bruket hade jämn och

bra konsistens.

Den förbättrade bruksspridaren klarade trögflytande cementbruk med utbrednings-

mått ner till 750 mm utan problem. Vid styvare bruk försämrades brukets förmåga

att tränga ner i makadamlagret.

..............

   

o devOS

pndning av cementruk med ombyggd asfaltutläggare.
  
Bild 4

Den provade arbetstekniken med att lägga väghalvorna var för sig och att fylla ce-

mentbruksspridaren från sidan gav en hög produktionskapacitet. Spridningshastig-

heten var vid några tillfällen 60 m per timme vilket motsvarar en yta på 210 m2Z per

timme eller en utlagd bruksmängd på 20 m3 per timme. I regel är det betong-
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fabrikens tillverkningskapacitet som styr produktionen. Bruksspridaren har en ut-

läggningskapacitet på 25-30 m? cementbruk per timme.

På en 25 m lång sträcka (höger sida sektion 0/220-0/245) provade Robator AB att

sprida cementbruk med en ramp som hade monterats direkt på en betongpump. Ty-

värr hade bruket då en något för trögflytande konsistens. Eftersom spridarrampen

saknade utrustning för vibrering hade bruket svårt att tränga ner i makadamen,

vilket ledde till bruksöverskott på CM-ytan.

 

 

Rampen var utformad med tre öppningar och spridningsbilden kunde ibland bli nå-

got ojämn. Det var första gången man provade utrustningen. Metoden verkade

intressant men behöver ytterligare förbättras.

Den utlagda CM-ytan vattenhärdades med hjälp av vattenbil och slang. Ytan vatt-

nades morgon, middag och kväll under de första dygnen. Normalt brukar CM-ytan

förseglas med bitumenlösning men innan båda väghalvorna var klara ville man

undvika bitumen som kunde försämra vidhäftningen i arbetsfogen mellan de båda

väghalvorna. Försegling med bitumenlösning (BL 20 RK) gjordes därför först när

CM-bärlagret var utfört på båda väghalvorna.
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2.6 Provning och resultat

2.6.1 mentbruk

Cementbruket som tillverkades av Betongindustri AB vid betongfabriken i Tumba,

kontrollerades med avseende på konsistens, lufthalt och hållfasthet. Konsistens och

lufthalt bestämdes på arbetsplatsen. Kuber för hållfasthetsprovning tillverkades vid

betongfabriken. Betongtillverkaren svarade för provningen både vid betongfabriken

och på arbetsplatsen.

Cementbrukets konsistens bestämdes med utbredningsmått. Erfarenhet från tidiga-

re försök med CM visar att cementbruket har en optimal konsistens vid utbred-

ningsmåttet 800 mm. Under första och andra produktionsdagen hade bruket en

jämn bra konsistens med genomsnittligt utbredningsmått - 780 mm respektive

- 800 mm. Under tredje produktionsdagen var bruket något trögflytande med ge-

nomsnittligt utbredningsmått - 700 mm. Trots detta fungerade bruksspridaren bra.

Utbredningsmått finns redovisade i bilaga 4.

Under den första produktionsdagen (910528) tillverkades provkuber av cement-

bruk. Kuberna tillverkades och lagrades vid betongfabriken. Efter 7 dygn bestäm-

des kubernas tryckhållfasthet.

 

 

 

 

 

 

Tabell 1 Provtryckning av kuber tillverkade av cementbruk

Tillverknings- Kub Densitet Kubhållfasthet

dag kg/dm3 7 dygn

MPa

910528 1 1,97 21,8

910528 2 2,00 23,8

910528 3 1,87 19,9

Medel 1,95 21,8      

Samtliga kuber klarade hållfasthetskravet 15 MPa som föreslås i tentativa anvis-

ningarna för CM.

VTI MEDDELANDE 704



10

2.6.2 Böjdraghållfasthet för CM-balkar

Två respektive tre veckor efter utförandet (910618) togs 6 balkar upp för provning

av CM-lagrets böjdraghållfasthet. Balkarna togs dels i mitten av vardera väghalvan

dels tvärs över den längsgående arbetsfogen i vägmitt. Syftet var att undersöka

dels hur cementbruket hade trängt ner dels hur böjdraghållfastheten varierade över

ytan. Av särskilt intresse var det att undersöka böjdraghållfastheten i arbetsfogen. I

bilaga 5 visas var balkarna togs upp.

Efter upptagning mättes cementbrukets nedträngningsdjup. Därefter lagrades balk-

arna vid VTI fram till provtryckningstillfället hösten 1992. Böjdraghållfastheten

bestämdes enligt modifierad metod SIS 137212. Modifieringen innebar att

balkarna ej lagrades under vatten eller i fuktrum och att stenstorleken var större än

32 mm (makadam 30-60 mm).

Tabell 2 Resultat från provning av böjdraghållfasthet.

 

 

 

Balk nr Tagen i sektion Cementbruk. Böjdraghållfast-

Nedträngnings- het

djup. Medel- MPa

värde

* mm
1 0/110 Arbetsfog 160 1,1
2 0/112 Höger 165 2,1
3 0/115 Vänster 165 2,2
4 0/155 Arbetsfog . 165 1,2
5 0/205 Arbetsfog 160 0,7
6 0/230 Höger 140 a     

* Balken kunde ej provas på grund av otillräcklig tjocklek.

Resultatet visar att böjdraghållfastheten var lägre för balkar som har tagits i arbets-

fogen. Övriga balkar uppvisade normala värden för böjdraghållfasthet (-2,0 MPa).

2.7 Inspektion av CM-lager

Innan CM-lagret avjämnades med asfaltgrus (AG) inspekterades ytan. Inspektionen

gjordes (910618) i samband med provtagning av CM-balkar (se 2.6.2). Ytan var

något ojämn men betydligt jämnare än de CM-ytor som tidigare hade utförts vid

Norsholm och Bålsta.
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Bild 6 Bärlager av cementbruksbunden makadam

Längs den 200 m långa sträckan fanns sex tvärgående hårfina krympsprickor. Fyra

av sprickorna gick över hela vägbredden medan två gick över högra väghalvan (se

bilaga 5). Inga andra skador fanns vid inspektionen.

2.8 Asfaltlager

I slutet av juni 1991 avjämnades CM-bärlagret med asfaltgrus (AG). Avjämnings-

lagret var i genomsnitt 30-40 mm tjockt (80-100 kg/m2)- Därefter lades slitlagret

90 HAB 16T.

2.9 Uppföljning av vägens tillstånd

Vägens tillstånd kommer att följas med årlig inspektion av vägytan. I första hand är

det av intresse att studera om det förekommer någon sprickbildning i mittfogen.

Vid undersökning av CM-lagrets böjdraghållfasthet framkom att hållfastheten var

lägre i mittfogen än i övriga delar av ytan (se 2.6.2). Längs mittfogen är emellertid

trafiken liten och en lägre hållfasthet för CM-lagret bör kunna tillåtas.
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Vid inspektion av vägen våren 1992 kunde inga sprickor iakttagas längs mittfogen.

Två tvärgående sprickor noterades, varvid en av sprickorna lokaliserades till

samma läge som en underliggande krympspricka i CM-bärlagret (reflektions-

spricka). På två övriga ställen fanns början till sprickor (se bilaga 6).

Vid inspektion hösten 1992 fanns inga ytterligare skador.

 

Bil Tvärgående reflektionsspricka i asfaltslitlagret (920330)

Våren 1992 mättes vägens jämnhet i längdled med CHLOFE-mätare. Mätningar

gjordes i höger hjulspår på båda väghalvorna. För högra sidan uppmättes CHLOE-

värde 3,8 och för vänstra sidan CHLOFE-värde 3,6. Mätningarna visar att CM-

vägen hade ett något lågt jämnhetsvärde. En nylagd högtrafikerad beläggning bör

ha ett CHLOE-värde på minst 4,0. För denna lågtrafikerade väg är jämnheten dock

tillräcklig.
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3 UPPFÖLJNING AV CM-PROVSTRÄCKA VID NORSHOLM

Under 1988 utfördes två provsträckor med Cementbruksbunden makadam. Syftet

med provsträckorna har varit dels att prova en förbättrad produktionsteknik dels

att följa upp det färdiga resultatet under ett antal år. Uppföljningen har i första

hand bestått av årliga inspektioner av vägytan. Dessutom har jämnhet, styvhet och

spårutveckling mätts mer eller mindre regelbundet på de båda vägarna. Utförligare

beskrivning av provsträckorna ges i VTI Meddelande 631 " Cementbruksbunden

makadam (CM) som bärlager -Provsträckor vid Norsholm och Bålsta, 1988 ".

3.1 Beskrivning av provsträckan

Provsträckan är belägen vid Norsholm på den norra anslutningen till väg E4. Prov-

sträckan som utfördes under juni 1988 är 400 m lång. Uppföljning sker på en

320 m lång sträcka, från sektion 0/340 - 0/660. Som jämförelsesträcka används en

asfaltsträcka vid avfart från E4 mot Norsholm, se fig 3.

Av figur 3 framgår läget för provsträckan.

Trafikplats Melby

  

 
 
 
 

 

Norsholm

-m CM-sträckf Sträcka AG-sträcka

Tee E Teee
C

EÅ M Norrköping

Figur Provsträckans läge
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Av figur 4 framgår uppbyggnaden av CM-provsträckan och asfaltsträckan.

"35 mm HAB 127 35 mm HAB 127
Lil do le deddd ddtedde bleså BV TN ADB NZ R 50 mm AG

n

Oo9 99982 9 % -353?25=?'l:..:....:::':': nt
X

; /
;] 120 mm

'] BÄRLAGERGRUS -

 

 
 
  

   

e..? 150 mm CM
 

      

225 MM FD 495 mm För-
stärknings- stärknings-
grus grus

CM - sträcka AG - sträcka

Figur 4 Uppbyggnad av CM-provsträckan och asfaltsträckan

3.2 Jämnhet

Vägens jämnhet i längsled har mätts med VTI:s CHLOE-mätare. Jämnheten i tvär-
led (spår) har mätts med VTIs laserprofilograf (Primal).

Första CHLOE- och Primal-mätningarna utfördes före trafikpåsläpp 1988-06-27. I
figur 5 visas hur jämnheten i längsled har förändrats från vägens byggnation fram
till 1991-10.

Av figuren framgår att jämnheten har försämrats ungefär lika mycket för både CM-
sträckan och AG-sträckan. Försämringen har varit - 0,8 enheter för CM-sträckan
och - 0,9 enheter för AG-sträckan. CHLOE-värdet var 1991-10 omkring 3 för
CM-sträckan och ca 3,5 för AG-sträckan. Redan från början hade AG-sträckan
högre och bättre jämnhetsvärde än CM-sträckan.
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JÄMNHETSMÄTNING CM STRÄCKA NORSHOLM  
M cm-sTtrR

48 + ' » [J ac-str
4 -L    

3,5
3 L

2,5 +
9 L

1,5 +
1 4

       
 

0,5 +

0 -
8905 8910 9110

Datum

Figur 5 Resultat av CHLOE-mätningar 1988 till och med 1991.

Primalmätningar efter 3 år visade att spårdjupet var 3-4 mm för både CM- och

AG-sträckan. Den obetydliga spårbildningen kan förklaras av relativt låg

trafikmängd samt att trafikens sidoläge hade förändrats under tiden.

3.3 Fallviktsmätning

Sträckorna har provbelastats med VTIs 5 tons fallvikt med automatisk registrering

av deflektioner i belastningscentrum och 45 cm från belastningscentrum.

Redovisade fallviktsmätningar är från 1988-07 dvs strax efter utförandet, 1989-10

efter drygt ett års trafikering och 1992-09 efter drygt 4 års trafikering. I figur 6 och

7 visas centrumdeflektionen i höger hjulspår i riktning mot Norsholm på CM-prov-

sträckan respektive AG-sträckan. Provbelastning utfördes var 20:e meter längs

sträckorna.

VTI MEDDELANDE 704



16

CENTRUMDEFLEKTION RIKTNING 1 (MOT LINKÖPING)
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Figur Centrumdeflektion på CM-provsträcka

CENTRUMDEFLEKTION AG-STRÄCKA

880706
1,2 -

; | _ - - - 891019

- 08 +

gf

NJ 920922

; 0,6 T
x_f _

å 0,4 + ;;- '--.--_-___-_._-_-_-------

& 0,2 + f f

0 . ' . . . . 4 i

280 300 320 340 360 380 400 420

SEKTION

Figur 7 Centrumdeflektion på AG-sträckan.

Av figur 7 framgår att centrumdeflektionen på AG-sträckan var strax under

0,4 mm vid mätningarna 1989 och 1992. Den lilla skillnaden mellan mätningarna

1989 och 1992 kan förklaras med att beläggningstemperaturen vid mätning 1989

var något lägre (11-14*C) än vid mätningen 1992 (ca 22*C).
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På CM-sträckan varierade centrumdeflektionerna mera men var i de flesta mät-

punkter mindre än för AG-sträckan. Av figur 6 framgår ytterligare att centrumdef-

lektionen vid sektion 0/520 var större 1992 än vid mätningen 1989. Enligt inspek-

tionsprotokollet (se bilagå 7) fanns i denna sektion ett parti med många små spric-

kor vilket kan tyda på att CM-lagret ej var helt intakt. I kap. 3.4 visas resultat från

provsågning i sektion 0/515 vilken ligger i nära anslutning till mätpunkten sektion

0/520. Små variationer kan förekomma mellan mättillfällena på grund av att as-

faltlagrets styvhetsmodul varierar med temperaturen.

Ett sätt att uttrycka överbyggnadens styvhet är att beräkna värdet för 1/(Dp-D45),

där Dp står för deflektionen i belastningscentrum och D4s5 står för deflektionen

45 cm från belastningscentrum. I figur 8 och 9 visas 1/(Dp-D45) för CM-sträckan

respektive AG-sträckan. Ett högt värde på faktorn 1/(Dp-D45) tyder på goda last-

fördelande egenskaper.

CM STRÄCKA NORSHOLM 1/(D0-D45)
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Figur Värdet på 1/(Dp-D45) för CM-provsträckan
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AG STRÄCKA NORSHOLM 1/(D00-D45)
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Figur Värdet på 1/(Dp-D45) för AG-sträckan

I figur 10 visas medelvärdet för 1/(Dp-D45) under åren 1988 tom 1992

NORSHOLM 1/(00-D45) MEDELVÄRDE

 

M cm

[J] Aag

   

        

8807 8910 9209

AR

Figur Medelvärde för 1/(Dp-D45) under åren 1988-1992

Av figur 10 framgår att CM-sträckan har högre värde på 1/(Dp-D45). CM-sträc-

kan har mindre centrumdeflektion och högre värde på 1/(Dp-D45) vilket visar på

bättre lastfördelande egenskaper.
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3.4 Inspektion och provtagning

En viktig del i uppföljningen är att dokumentera skador. Vid inspektionerna noter-

as i första hand sprickor som finns i slitlagret. I bilaga 7 finns protokoll från inspek-

tion 1992-06-03. Av detta framgår att det fanns ett stort antal tvärgående sprickor.

Även längsgående sprickor och partier med krackeleringar förekom.

För att undersöka skadeorsaken togs tre prov ut under augusti -92. Proven togs i

form av balkar (15 x 80 cm) som sågades ut från de bundna lagren.

Balkar togs vid sektion 0/506 över en tvärgående spricka och ett krackelerat områ-

de, vid sektion 0/515 på ett parti med ett antal små sprickor och vid sektion 0/525

över en kraftig tvärgående spricka utan några andra skador.

Sektion 0/506: Provsågningen gjordes vid en tvärgående spricka och ett krackele-

rat område. Balken togs över krackeleringen. Mellan asfaltlagret och CM-lagret

var bindningen i det närmaste obefintlig. CM-lagret var mycket uppsprucket och

dåligt och någon sammanhängande balk var omöjligt att få upp av CM-lagret. I

sågväggen syntes många små sprickor. CM-lagrets bundna tjocklek var ca 10-

12 cm mätt i sågväggen (se bild 8).

Sektion 0/515: Provsågningen gjordes på ett parti med ett antal små sprickor.

Balken sågades över sprickorna. Vidhäftningen mellan CM-lagret och asfaltlagret

var på flera ställen dålig. CM-lagret var på flera ställen dåligt och lagrets bundna

tjocklek var endast ca 10 cm (se bild 8).

Sektion 0/525: Provsågningen gjordes över en kraftig tvärgående spricka där inga

andra skador fanns. Sprickan gick genom både asfaltlagret och CM-lagret. För

övrigt var CM-lagret intakt. Vidhäftningen mellan asfaltlagret och CM-lagret var

god. CM-lagrets bundna tjocklek uppmättes till 14-15 cm (se bild 8).

VTI MEDDELANDE 704



20

 3ke220
Ån Sex

il Upptagna balkar från CM-sträckan vid Norsholm

Skadorna i sektion 0/506 och 0/515 är belastningsskador och beror troligen av att

CM-lagret på dessa ställen ej hade föreskriven tjocklek (15 cm). En förklaring kan

vara att bruket var alltför trögflytande vid utförandet och därmed hade svårt att

tränga ner i makadamlagret. Brukets konsistens varierade under produktionen (se

VTI Meddelande 631).

Sprickan i sektion 0/525 är en typisk temperaturspricka.
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4 UPPFÖLJNING AV CM-PROVSTRÄCKA VID BÅLSTA

4.1 Beskrivning av provsträckan

Provsträckan är belägen på motorvägsdelen E 18 vid Bålsta i körriktning mot

Stockholm. CM-sträckan är 200 m lång (sektion 21/820-22/020). Som jämförelse

användes en 200 m lång asfaltsträcka i anslutning till CM-sträckan. Sträckornas

läge framgår av figur 11. Asfaltlagren lades ett år efter CM-lagrets utförande var-

för CM-ytan låg öppen och otrafikerad under vintern 1988-89.

CM- PROVSTR.

 

 

BÅLSTA TRPL

  

   

Figur Provsträckornas läge.

Uppbyggnaden av CM-sträckan och asfaltsträckan framgår av figur 12.
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Figur

12

CM-respektive asfaltöverbyggnaden

En mera detaljerad beskrivning ges i VTI meddelande 631.

4.2 Jämnhet

Vägens jämnhet i längsled har mätts med VTI:s CHLOE-mätare. Jämnheten i tvär-

led (spår) har mätts med VTT:s laserprofilograf (Primal).

Första CHLOF- och Primal-mätningarna utfördes före trafikpåsläpp 1989-10-26. I

figur 13 visas hur jämnheten i längsled har förändrats från vägens öppningsår

(1988) fram till hösten 1991.
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JÄMNHETSMÄTNING E18, BÅLSTA

 

M CM-sträcka

[_] AG-sträcka

   

     onsd

8910 9010 9111

Figur Resultat av CHLOE-mätningar 1988-1991.

Figuren visar att vägen är mycket jämn i längdled.

Primalmätningar efter 3 år visade att spårdjupet var 10-11 mm på både CM-sträc-

kan och asfaltsträckan. Mätningar av dubbslitage har visat att avnötningen i hjul-

spår har varit 3-4 mm per vinter. Hela spårbildningen kan således förklaras av

dubbslitage.

4.3 Fallviktsmätning

Provsträckorna har belastats med VTI:s 5 tons fallvikt som har automatisk regi-

strering av deflektionerna i belastningscentrum och 45 cm från belastningscentrum.

Visade fallviktsmätningar är från trafikpåsläpp 1989-10 och två år framåt 1990-10

och 1991-10.

Provbelastning utfördes var 10:e meter i högra körfältets högra hjulspår (K1). I fi-

gur 14 visas centrumdeflektionerna längs CM-provsträckan.
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CENTRUMDEFLEKTION CM-STRÄCKA E18, BÅLSTA
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Figur 14 Centrumdeflektion mätt på CM-provsträcka E18 Bålsta.

I figur 15 redovisas centrumdeflektionerna för asfaltsträckan.

CENTRUMDEFLEKTION ASFALTSTRÄCKA E18, BÅLSTA
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Figur 15 Centrumdeflektion mätt på asfaltsträckan.

Beläggningstemperaturerna har vid samtliga mättillfällen varit mellan +10%*C och

+130C,
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Av figur 14 och 15 framgår att centrumdeflektionen var betydligt mindre på CM-

provsträckan än på asfaltsträckan (medelvärdet var för CM-sträckan 0,16 mm och

för asfaltsträckan 0.32 mm).

Ett sätt att uttrycka överbyggnadens styvhet är att som tidigare titta på värdet för

1/(Dq-D45), där Dg står för deflektionen i belastningscentrum och D4s5 står för

deflektionen 45 cm från belastningscentrum. I figur 16 och figur 17 visas 1/(Dp-

D45) för CM-provsträckan respektive asfaltsträckan. Ett högt värde på 1/(Dp-

D45) visar på goda lastfördelande egenskaper.

CM STRÄCKA E18 1/(D0-D45)
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Figur 1 Värdet på 1/(Dp-D45) för CM-provsträckan.
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ASFALTSTRÄCKA E18 1/(D00-D45)
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Värdet på 1/(Dp-D45) för asfaltsträckan.

I figur 18 visas medelvärde för 1/(Dp-D45) under åren 1989 tom 1991.
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Av figur 18 framgår att CM-provsträckan har ett betydligt högre värde för 1/(Dp-

D45). CM-sträckan har mindre centrumdeflektion och högre värde på

vilket visar på bättre lastfördelande egenskaper.

4.4 Inspektion och provtagning

Eftersom asfaltlagret lades på sommaren 1989 låg CM-ytan öppen och otrafikerad

under vintern 1988-89. Detta gjorde det möjligt att inspektera CM-ytans tillstånd

under vintern. Vid inspektion i slutet av oktober 1988 kunde inga sprickor upp-

täckas. Vid inspektion i januari 1989 kunde tre hårfina sprickor upptäckas. Inga

fler sprickor hade bildats innan asfaltlagret påfördes under sommaren 1989.

Vid inspektion efter trafikpåsläpp våren 1990 kunde inga sprickor upptäckas i as-

faltslitlagret varken på CM-sträckan eller AG-sträckan.

Vid inspektion 1990-10 noterades ett antal "blåsor" i asfaltlagret på CM-sträckan.

Några sprickor kunde ej noteras.

Vid inspektion 1991-10 var ytan fortfarande utan sprickor. De "blåsor" som

noterats 1990-10 fanns kvar och ytterligare några "blåsor" hade bildats.

Under våren 1992 gjordes provborrning i utvalda "blåsor" för att ta reda på

orsaken till deras uppkomst. Borrproven visade att det fanns ett mellanrum mellan

de båda asfaltlagren (slitlagret och avjämningslagret). Troligen hade någon form av

ångbildning förekommit. Skadan har troligtvis ingen direkt anknytning till att det

ligger ett CM-lager under.

Vid provborrningstillfället under våren 1992 gjordes också en inspektion av CM-

sträckan och asfaltsträckan. Inga sprickor kunde då noteras på någon av sträckor-

na. Inga fler blåsor kunde noteras.
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Sid 1 (2)

PIARC:S COMMITTEE ON CONCRETE ROADS

Meeting in STOCKHOLM June 4-5,

List of attenders

Kraemer, Carlos

Nissoux, Jean-Louis

vollpracht, A

Neussner, E

Sommer, Hermann

Fuchs, Frederic

Sion, Pierre

Nepper-Christensen

Jofre, Carlos

Kolias, Stelios

Dome ni ch in i

Tognon, Giampietro

Iwama, Shigeru

Borchgrevink, Theodor

Leewis, M

Mercer, I

Walker,

Wilk, Willy

Hallin, John P

J P

Brian I

Christory ,

Abdo ,

Vechge l

Joseph

Persson, Olof
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Prof.

Chef de Sect

Dr .

Prof .min. rat.

Dr .

Che rcheur

Ing.
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Ing.

Dr .

Prof.

Dr .

Dr .

Dir.

X F .

Ing .

Ing.

Prof.

Ing

Dr

Ing

Dr

Di r .

Cha i rman

Secretary

Organizer

Spain

France

Germany

Germany

Austria

Be lg i um

Be lg i um

Denmark

Spain

Greece

Italy

Italy

Japan

Norway

Holland

Gr .

Gr .

Switzerland

USA

Britain

Britain

France

France

Holland

Sweden
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Sid 2 (2)

:S COMMITTEE ON CONCRETE ROADS

Meeting in Stockholm in June 1991

Technical tour on Wednesday the Sth of June

0 900 Departure by bus from Hotel City

Travel Stockholm-Tumba ( -- 30 km)

0945 Demonstration of cementgrouted macadam (SNRA and VTI)

 

1030 Departure

Tgavel Tumba-Arlanda ( - 70 km)

1 200 Inspection of a concrete road close to Arlanda ajir-

port (SNRA and NCC)

1245 Demonstration of clearing joints (Conjet)

1330 Lunch (NCC)

1500 Departure

Travel Arlanda-Täby (Hagby)

1530 Inspection of a small, rolled concrete road (Betong-

ind. )

1600 Departure

-- 1700 Arrival at Hotel City
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CM-BRUK

Bilaga 2

910523 CH

Laboratorieförsök inför leverans från Tumbafabriken till

Eriksbergsleden,

Prov 1

Cement, Slite std

Silica, Ljungasil

Sand, 0-2 mm

Vatten

Flyttillsatsmedel

Luftporbildande tills

Utbredning

Lufthalt

Betongtemperatur

Vattenseparation

Tryckhållfasthet,7 dygn

Prov 2

Cement, Slite std

Silica, Ljungasil

Sand, 0-2 mm

Vatten

Flyttillsatsmedel

Luftporbildande tills

Utbredning

Lufthalt

Betongtemperatur

Vattenseparation

Tryckhållfasthet, 7 dygn

Prov 3

Cement, Slite std

Silica, Ljungasil

Sand, 0-2 mm

Vatten

Flyttillsatsmedel

Stabiliserande tills.

Utbredning

Lufthalt

Betongtemperatur

Vattenseparation

Tryckhållfasthet,7 dygn
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400 kg/m3

30 01

1080

320

12

4 4
0
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790
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20

4 , 0

21

vol-%

9c

MPa

400 kg/m3

60 91

1120

320

12

4

820 mm

9 vol-%

20 *C

0,8 %

23 MPa

400 kg/m3

30 11

1250

336

12

3 , 2

790 mm

4 vol-%

20 *C

1,9 %

22 MPa

infart till Alfa-Laval.
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PRODUKTIONSPLAN FÖR SPRIDNING AV CM-BRUK

DAG 2

DAG 3
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KONSISTENSUPPFÖLJNING PÅ BYGGPLATS I SAMBAND MED LEVERANS Av

CM-BRUK TILL ERIKSBERGSLEDEN, TUMBA

Konsistensmätningen utförd med utbredningsmått men utlämnad

skakning. Riktvärde på utbredningen var 800 mm som baserades på

tidigare erfarenhet av Väg- och Trafikinstitutet.

1991 05 28 Lass 1 790 mm

2 800

3 7 4 0

4 730

5 800

6 780

7 760

8 770

9 810

10 790

1991 06 04 Lass 1 800

2 800

3 780

4 77 0

5 860 ="

6 77 0

600

630

760

740

760

03 0) p-
å

-06 05 Lass

07
&
L
W

|-

anm. Det visade sig att vårt CM-bruk fungerade mycket bra ned

till utbredning 750 mm. 3:e dagens leverans stördes delvis av

långa lossningstider vilket avspeglats i utbredningen men trots

detta bedömdes bruket godtagbart och inget ytterligare

flyttillsatsmedel tillsattes.

Produktavdelningen

1991 06 11

Christer Hedin

Kopia Bengt-Åke Hultqvist, Väg-och Trafikinstitutet

Gunnar Thorsen, BI-Tumba
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INSPEKTIONSPROTOKOLL. VÄGBREDD 7 H,
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