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REFERAT

Föreliggande rapport sammanfattar resultaten från ett

mångårigt provvägsförsök, där möjligheterna studerats

att förstärka en grusväg genom cementstabilisering med

markblandningsmetoden och påläggning av en tunn as-

faltbeläggning. Provsträckornas utförande har vari-

erats något för att även medge studier av olika möj-

ligheter att minska frekvensen tvärsprickor i asfalt-

beläggningen förorsakade av det spruckna cementstabi-

liserade lagrets krympning.

De under lång tid företagna mätningarna och observa-

tionerna visade att bärigheten under de första 3 åren,

speciellt för ordinärt utförda cementstabiliserings-

sträckor, var god, men att den senare under hand för-

sämrades, vilket i första hand måste tillskrivas det

förhållandet att den vid stabiliseringen i detta fall

uppnådda materialkvaliteten var låg och ojämn. Mät-

ningar visade att ytjämnheten hos de cementstabilise-

rade sträckorna försämrades endast obetydligt under

de första 3 åren.

Vidare visade observationerna under ca 6 år att frek-

vensen tvärsprickor, synliga i beläggningsytan, genom-

gående varit låg och att den ökat mycket litet eller

icke alls under den långa observationstiden. Att döma

härav synes speciella åtgärder för att försöka minska

frekvensen tvärsprickor i asfaltbeläggningen vara obe-

fogade, då man utför cementstabiliseringsförstärkning

med markblandning under förhållanden överensstämmande

med eller liknande dem, som rådde vid provvägen.
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ABSTRACT

This report summarizes the results from a long-term

field-experiment arranged to study the structural

life of a gravel road strengthened by in-place stabi-

lization with cement and after that provided with a

thin bituminous pavement. In order to study two

different methods to minimize the frequency of trans-

verse cracks reflected from the stabilized layer some

of the test sections were given an one-passage treat-

ment with a Vibrating sheepsfoot roller at the con-

struction. On some test sections there was further-

more carried out a layer of oil gravel on the tOp of

the stabilized road before the wear course of rolled

aSphalt was laid.

The condition of the road has been well recorded du-

ring the initial 3 years by measuring of bearing

capacity, serviceability index (PSI) and rut depth.

Through the whole test period (about 6 years) deve-

loping transverse cracks and surfacing failures

caused by traffic were noted.

The recorded bearing capacity was during the first 3

years as good for the cementstabilized sections, not

treated with Vibrating sheepsfoot roller, as for a

reference section constructed in a common way with

unbound gravel layer, hot mix road base and rolled

asphalt wearing course laid on the t0p of the exci-

sting gravel road. After this initial period the

strength of the road was impaired and from the recor-

ded surfacing failures a structural life of some 6

years could be estimated for the best sections. The

probable maine cause for this comparatively short life

(average daily traffic: 135 commercial vehicles of

3500 kg weight in each direction) is the established

low and variable quality of the stabilized layer.

VTI RAPPORT 104



III

The study of the frequency of transverse cracks showed

that for this very type of cementstabilizing the fre-

quency was so low and the crack width so small that

the problem, if any, to maintaine cracks could be

practically neglected. This result is expected to

depend on the development of a very good anchorage

of the stabilized layer in the underlying bed when

the well compacted old gravel road is processed with

the mixer. This indicates markedly that there will be

no need for any special arrangement at the construc-

tion of mixed-in-place stabilized layers, like treat-

ment with a vibrating sheepsfoot roller, to avoid

future maintenance problems with reflected trans-

verse cracks.
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SAMMANFATTNING

År 1969 förelåg en önskan att prova cementstabilise-

ringsteknikens möjligheter vid förstärkning av grus-

vägar med otillräcklig bärighet. En lämplig utförande-

form härvid - speciellt med hänsyn till anläggnings-

kostnaderna - är markblandning, eftersom grusvägens

översta skikt oftast består av material, som är mycket

lämpligt för cementstabilisering.

Ett tillfälle att prova den för vårt land nya tekniken

erbjöd sig vid de förstärkningsarbeten, som hösten

1969 utfördes på riksväg 50 i E-län. Denna väg, som

inom den aktuella delen var oljegrusbelagd, hade vid

flera tjällossningar erhållit omfattande trafikskador

i första hand beroende på mycket hög finjordshalt

(upp till 35% enligt prov) i skiktet närmast under

oljegruset. Förstärkningen utfördes med en konventio-

nell metod genom påläggning (på oljegruset) av grus-

bärlager och BG samt slitlager av 60 AB. En kortare

sträcka (600 m), belägen ca 7 km söder om Vadstena,

avdelades emellertid för prov med cementstabilise-

ringsförstärkning sedan oljegruset avlägsnats. En till

cementstabiliseringssträckan anslutande del, där kon-

ventionell förstärkning enligt ovan utförts, avdelades

som referenssträcka. Provet utfördes på uppdrag av

Statens Vägverk (TVb).

Vid tiden för denna provvägs planering (1969) var man

icke helt säker över möjligheten att genom cementsta-

bilisering direkt i vägens ytskikt genom markbland-

ning åstadkomma en så hög och varaktig bärighetsför-

höjning, som erfordrades för vägens nyttjande under

många år med normala underhållskostnader. Däremot var

det känt från tidigare stabiliseringar att om ett ce-

mentstabiliserat lager hårdnade på avsett sätt, så

uppkom tvärgående krympsprickor i lagret på ca 7-10 m

inbördes avstånd. Det var vidare känt att om ett rela-
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tivt tunt slitlager av asfaltbetong utfördes direkt på

ett sådant sprucket bärlager, uppkom under de första

vintrarna motsvarande tvärsprickor mitt ovanför i

slitlagret. Orsaken härtill är att längdminskningen

hos de separata - av tvärsprickorna begränsade - bär-

lagerdelarna vid fallande temperatur ger upphov till

horisontella dragspänningar i slitlagret (under förut-

sättning att normal vidhäftning mellan slit- och bär-

lager råder), som blir störst mitt över sprickorna i

bärlagret och där kan förorsaka brott (dragspännings-

spricka) i slitlagret (s k sympatisprickor). Då risken

för följdskador i slitlagret på grund av tvärsprickor-

na icke kunde säkert bedömas, ansågs det i varje fall

önskvärt, om man vid utnyttjande av cementstabilisera-

de bärlager så långt som möjligt skulle kunna undvika

uppkomsten av tvärsprickor i slitlagret genom någon

lämplig konstruktiv eller utförandemässig åtgärd.

Hänsyn till ovan angivna synpunkter togs vid plane-

ringen av provvägen och vid dess uppföljning genom

mätningar och observationer. Provvägen kom sålunda att

omfatta 4 provsträckor ä 200 m, varav 1 var referens-

sträcka med konventionellt utförande (undre bärlager

av grus, övre bärlager av BG samt tunt slitlager av

AB-6O kg/m2). De 3 cementstabiliseringssträckorna er-

höll något olika behandling på respektive körfält,

varför 6 varianter i själva verket erhölls. På två av

sträckorna utfördes sålunda ett mellanlager av olje-

gruâ (30 respektive 50 K/m2 - på respektive körfält)

mellan det stabiliserade lagret och slitlagret (AB -

lOO kg/m2). Avsikten med mellanlagret var att under-

söka om oljegruslagret, som är mjukare och lättare

deformerbart än slitlagret skulle minska de drag-

spänningar, som vid fallande temperatur överförs från

bär- till slitlagret, så mycket, att frekvensen tvär-

sprickor i slitlagret blir väsentligt lägre.
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En annan idé till sprickförhindrande åtgärd, som upp-

togs till provning, var att genom fårfotsvältning av

det färska cementstabiliserade lagret vid utförandet

försöka åstadkomma en bättre förankring av bärlagret

i underlaget genom lokala nedtryckningar av cement-

stabiliserat material mitt under vältens "fötter". Om

man genom en sådan behandling av bärlagret skulle

lyckas avsevärt förbättra förankringen, borde resulta-

tet bli minskade krymprörelser i det spruckna bärlag-

ret och därmed mindre risk för uppkomsten av sympati-

sprickor i slitlagret. Vid provvägens utförande får-

fotvältades därför det cementstabiliserade, färska

lagret på ena körfältet, medan det andra vältades med

ordinär slätvält.

Syftet med provvägen och de vid uppföljningen använda

metoderna var sålunda sammanfattningsvis följande:

(l) Att studera den uppnådda bärigheten och dess ut-

veckling med tiden hos en grusväg förstärkt genom

cementstabilisering enligt markblandningsmetoden

jämfört med förstärkning genom ett konventionellt

utförande. Uppföljningen skulle utföras genom

periodiska mätningar dels av bärigheten genom

provbelastning, dels av (huvudsakligen) trafik-

belastningsbetingade förändringar i vägytans jämn-

het i längdled genom CHLOE-mätning och i tvärled

genom profilering.

(2) Att jämföra inverkan på frekvensen synliga tvär-

sprickor av de två ovan angivna metoderna, dels

inbördes, dels med konventionellt utförande av

cementstabilisering (utan mellanlager eller speci-

ell vältning). Jämförelsen skulle utföras genom

upprepade bestämningar av sprickfrekvensen.

Kvaliteten hos det cementstabiliserade lagret blev av

vissa skäl förhållandevis låg och ojämn, vilket kunnat
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fastställas på flera sätt.

De företagna bärighetsbestämningarna under de första

 

3 åren visar trots detta att de cementstabiliserade

ytor, som inte fårfotvältades vid utförandet hade

 

lika god och väl bevarad genomsnittlig bärighet som

referenssträckan, där bärlagergrus och BG använts för

förstärkningen. Däremot var bärighetens variation inom

de cementstabiliserade ytorna större, vilket får till-

skrivas den ojämna materialkvaliteten. Efter de första

3 årens bärighetsmätningar bedömdes bärigheten genom

observation på vägytan av ev. trafikskador. Dessa öka-

de med tiden för de flesta provytorna och med ledning

härav har den aktuella livslängden bedömts till ca 5

år för ytorna som fårfotvältades vid utförandet och

minst 6 år för ytorna som icke fårfotvältades (beroen-

de av de bituminösa lagrens tjocklek). Denna förhåll-

andevis korta livslängd har i första hand bedömts som

en följd av det stabiliserade lagrets konstaterade

låga kvalitet. Med den uppnådda kvalitetenhos det

stabiliserade lagret på provvägen och ett uppställt

krav på 20 års bärighetsmässig livslängd, skulle en

cementstabiliseringsförstärkning av ifrågavarande slag

icke varit acceptabel för större trafikmängd än enl.

trafikklass II enl. BYA 1976.

Förändringarna med tiden av vägytans jämnhet på grund

 

av trafikens inverkan var genomgående små. En viss ök-

ning av spårbildningen förorsakades emellertid av

oljegrusmellanlagret.

Studierna av frekvensen synliga tvärsprickor visade

att denna behållit sig mycket låg för samtliga cement-

 

stabiliserade sträckor, således även för den helt kon-

ventionellt utförda sträckan (utan fårfotsvältning

respektive mellanlager av oljegrus). Detta skulle så-

ledes innebära, att man vid denna typ avcementstabi-

lisering, utförd på platser med lika milda eller mil-

 

dare vintrar, knappast skulle behöva befara någon be-

svärande synlig sprickbildning. Senare erfarenheter
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från liknande provvägar har bekräftat detta. Några

speciella åtgärder i sprickförhindrande syfte, i stil

 

med här använda, skulle således icke erfordras.

 

Under alla förhållanden måste behandling av färska

cementstabiliserade lager med fårfotsvält bedömas vara

 

en diskutabel metod, som vid här tillämpade arbetssätt

lett till nedsatt bärighet. Metoden kräver därför

 

ytterligare specialstudier för klarläggande av, om

dess ådagalagda negativa effekter kan elimineras på

något enkelt sätt.
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Full-scale experiment on a gravel road at Vadstena to

study the effect of in-place stabilization with cement

on bearing capacity and transverse crack formation.

B. Örbom

Summary

Roughly 50% of the classified Swedish highway network

is unpaved. The bearing capacity of these roads is

often not sufficient for direct paving. As a rule the

paving action has to be preceded by strengthening of

the existing carriageway. This action used to be car-

ried out by placing a layer of well graded gravel or

crusher-run aggregate of sufficient thickness on top

of the gravel road surface. As the use in Sweden of

stabilization with cement for road construction grew

in the sixties it was suggested to make use of this

construction method also for strengthening of existing

gravel roads prior to paving. As the material in the

upper layer of unpaved road structures in Sweden very

often is of the well graded gravel type it was expec-

ted to make excellent stabilized layers if processed

with the mix-in-place method. If the strengthening

effect of the stabilization would be good enough as

well as long lastening the mix-in-place stabilization

with cement could be in many cases the best solution

of the strengthening problem taking costs under con-

sideration.

The possibilities of strengthening existing roads by

stabilizing the t0p layer with cement before they are

paved was for the first time investigated in Sweden in

1969. On the two-lane road No 50 south of the town

Vadstena it was, by order of the National Swedish Road

Administration, arranged a full-scale experiment, in-

cluding 7 test sections, each one 200 meters in length
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(bil 1 and 3). The average daily traffic was in 1972

about 2710 vehicles, 10% of which can be considered

as commercial vechicles (unladen weight exceeding

3500 kg).

The design and construction of the test sections was

the following (Bil 3):

Section 0, northbound and southbound lane (reference

 

section):

150 mm of well graded gravel laid directly

on the existing oil gravel carpet, 90-130 mm

of hot mix road base and a wearing course of

25 mm of rolled asphalt.

Section l, northbound lane:

 

The top layer of the existing road (gravelly

sand) stabilized in-place with cement to a

depth of 20 cm and compacted with smooth

wheeled rollers. The pavement included 50 mm

of oil gravel and 40 mm of rolled asphalt.

Section 1, southbound lane:

 

The same design as section l, northbound

lane. The construction however differed in

that the t0p layer mixed with cement before

the compaction was given one passage by a

vibrating sheepsfoot roller in order to im-

prove - if possible - the horisontal ancho-

rage of the hardened stabilized layer in the

underlying road bed.

Section 2, northbound lane:

 

The design and construction was the same as

for section l, northbound lane, differing

only as to the thickness of the oil gravel

layer that was 30 mm instead of 50 mm.
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Section 2, southbound lane:

 

The same design and construction as section

l, southbound lane, apart from the thickness

of the oil gravel layer that was 30 mm.

Section 3, northbound lane:

 

The same design and construction as section

l, northbound lane, with the exception that

the oil gravel layer was omitted.

Section 3, southbound lane:

 

The same design and construction as section

l, southbound lane, with the exception that

the oil gravel layer was omitted.

Details of the test road construction are given in a

previous report (VTI Internrapport Nr 95, 1973). From

testing in the laboratory of the road material a

required cement content of 5,0% by weight was establi-

shed and a corresponding water content of 6,0% by

weight. The field control of the stabilized layer

resulted in the following mean values and standard

deviations. Cement content: 4.3il,2% by weight, water

content: 7.2il.4% by weight. The statistically esta-

blished great deficiency in cement and excess of water

in the constructed layer indicated a quality of the

hardened material substantially lower than that inten-

ded. This was confirmed when cores were taken from the

stabilized layer by drilling. In many cases the coher-

ence of the stabilized material was not good enough to

make it possible to drill an uncracked core to full

depth. The compressive strength of the cores that

could be tested was rather varying (9.5-25.4 MPa at an

age of 8 weeks).
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The object of the arranged full-scale experiment can

be summerized as follows

(a) To study, directly by plate bearing tests and in-

directly by observing the condition of the road

surface during some years, the strengthening

effect of an in-place stabilization on a gravel

road as compared with the effect of a common

strengthening method on a reference section (sec-

tion 0). The durability of the strengthening

effect was also to be studied indirectly by recor-

ding on the trafficked road surface the develop-

ment of the present serviceability index (PSI)

measured with a CHLOE-device as well as tenden-

cies toward rutting making use ofthe automatic

cross profilometer of the institute (BIFROST).

(b) The effect of two different measures taken in or-

der to minimize - if possible - the number of

transverse cracks visible in the bituminous sur-

facing and developed when the corresponding trans-

verse cracks in the underlying stabilized layer

are growing in width under the influence of fal-

ling temperature. These two measures were (l)

creation of better anchorage of the stabilized

layer in the soil beneath brought about by behalf

of a vibrating sheepsfoot roller as described

above (southbound lane of section l, 2 and 3) and

(2) placing what could be called a 'stretch

course' between the stabilized layer and the

wearing course (section 1 and 2). For this

'stretch course' it was used a material of higher

deformability on the road than that presented by

ordinary flexible pavement mixtures, namely oil

gravel. The purpose of the 'stretch course' should

be to decrease - by its deformability for shearing

forces - the stresses in the wearing course that

are transmitted from the shrinking stabilized
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layer when the temperature is dropping.

The bearing capacity of the experimental sections and

the reference section was studied by plate bearing

tests during the three years following the completion

(Tabell 3). After this initial period the deteriora-

tion of the bearing capacity had to be estimated from

the frequency of failures - if any - recorded at the

periodic observations of the test road condition

(Bil ll:l-ll:3). The results show that the bearing

capacity during the first three years was as high for

the sections not treated with sheepsfoot rollers as

for the reference section (Bil 6 and 7). The bearing

capacity of the sections treated with sheepsfoot

roller was somewhat lower. From the increasing number

of failures visible on most of the test section sur-

faces it may be concluded that the bearing capacity

has deteriorated continuously giving an estimated

design live of about 5 years and somewhat more than

6 years for the sections treated and not treated with

sheepsfoot roller.respectively. This conclusion is

valid for the sections having comparatively thin bi-

tuminous pavements (section 3, northbound and south-

bound lane). A rather trivial observation is the

favourable effect of an increased bituminous pavement

thickness on the length of the useful construction

life.

The observed unchangeability of the bearing capacity

during the initial period of 3 years was confirmed by

the simultaneously recorded results from the CHLOE-

and BIFROST-devices respectively. The decrease of the

PSI-values (Tabell 1) as well as the increase of the

rut depths (Tabell 2) was rather small on an average.

There could perhaps be said to be a slight tendency

for the sections including oil gravel as part of the

flexible pavement to give rise to an increased rut-

ting.
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The frequency of transverse cracks on all the experi-

mental sections was still low after a period of

slightly more than 6 years (Bil 11). Compared with

other Swedish road and runway structures with bases of

cement stabilized layers constructed with plant mixed

and machine-laid material the frequency of transverse

cracks on the Vadstena experimental sections was redu-

ced to 1/5-1/10. The cause for this comparatively low

frequency of transverse cracks is credited the cir-

cumstance that the horisontal anchorage of the stabi-

lized hardened layer in the underlying bed may be sub-

stantially better for a mix-in-place layer (Bil 12 I)

than for a layer of machine-laid plant-mixed material

(Bil 12 II). This may be true especially when the

underlying bed consists of an old, very well compac-

ted gravel road. It seems toybe a reasonable assump-

tion that a good anchorage of the stabilized base in a

we11 compacted bed will decrease the widening of the

cracks in the stabilized layer at falling temperature

thus reducing the formation and development of trans-

verse cracks in the overlaying bituminous pavement

(Bil 12 I). The good anchorage to all appearances

brought by the rotary mixers when processing cement

stabilized layers in-place probably is the reason why

there could be observed no significant differences in

transverse crack frequency between sections where a

quite ordinary construction process was used (Section

3, northbound) and the other sections where special

arrangements were made in order to minimize the frequ-

ency of Visible transverse cracks as mentioned above.

The findings of the experimental sections at Vadstena

can be concluded as follows ((a) and (b)).

(a) In spite of a quality of the constructed cement

stabilized layer a good deal lower than that in-

tended the observed useful life was as long as

more than 6 years for two of the sections not
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treated with sheepsfoot roller (Section 1 and 2).

As the daily traffic flow (1972) was about 135

commercial vehicles (unladen weight 3 3500 kg) in

each direction the useful life expressed in terms

of cumulative number of passing commercial vehic-

les was more than 0,30 million.

The British Road Note 29 (Third Edition) is a guide to

the structural design of pavements for new roads.

Nevertheless it was used here for comparison of the

results of construction strength received at the Vad-

stena road. The cumulative number of standard axles as

defined in R.N.29 therefore was calculated for the

observed useful life of 6 years of the northbound lane

of section 2. Based on the above traffic flow and a

normal Swedish axle load distribution for the type of

road in question the calculation gave an equivalent

number of 0.4'lO6 standard axles (8.200 kg). Test

section 2 was supplied with the following layers.

Rolled asphalt, 40 mm

Oil gravel, 30 - -

Cement stabilized gravelly material, 200 - -

From R.N.29 it is quite clear that a construction with

these thicknesses of layers and carried out in accor-

dance with what is recommended in R.N.29 should with-

stand a much greater number of axle loads (approxima-

tely 4'lO6 standard axles). This discrepancy may

depend on (1) the absence of a subbase at the Vadstena

road in spite of the frost susceptibility of the sub-

grade which is not in accordance with the recommenda-

tions of R.N.29 and (2) the verified low and varying

quality of the stabilized layer.

(b) The frequency of visible transverse cracks was

very low for all experiment sections and they did

not require any maintenance whatsoever. The gene-
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XVI

ral conclusion that transverse cracks will give no

technical or other problems for gravel roads

strengthened by mix-in-place stabilization and with

similar environmental situation as that of the Vad-

stena road has been fully confirmed by results from

later full-scale experiment roads in the southern and

central part of Sweden. From these experiences it is

quite clear that no design or construction measures

whatsoever under these circumstances are required in

order to limit the number of transverse cracks. Ar-

rangements with that purpose on the other hand may be

justified where the conditions differ from what is

mentioned above, say that the material is mixed in

plant and machine-laid on the site or that the road to

be strengthened is situated in some of the northern

districts of Sweden.
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1. INLEDNING

På uppdrag av Statens Vägverk medverkade Statens Väg-

och Trafikinstitut 1969 vid anläggningen av provsträc-

kor med cementstabilisering på väg 50 vid Vadstena och

har sedan följt upp provsträckornas utveckling genom

mätningar och inspektioner.

I VTIzs tidigare utgivna InternrapportNr 95 av

 

E Lindh har en redogörelse lämnats för förprovningen

samt provsträckornas utförande och utveckling under de

första åren. I föreliggande Rapport Nr 104 slutredo-

visas och sammanfattas provvägens resultat. Härvid har

åtskilligt av materialet i ovannämnda rapport 95 åter-

givits även här för sammanhangets skull.

På väg 50, delen Omberg-Vadstena, hade före 1969 under

tjällossningsperioderna ofta uppkommit omfattande be-

lastningsskador på vägen beroende på s k ytuppmjuk-

ning. Orsaken härtill var närmast den höga finjords-

halt (upp till 35%), som materialet i vägöverbyggna-

dens ytskikt vid provning visade sig innehålla.

Vid VFEzs prioritering för nybyggnad av vägar i länet

hade den aktuella vägdelen ej kunnat medtagas bland de

objekt, som legat närmast i tiden för utförande, var-

för en förstärkning av den befintliga vägen ansågs

vara den enda möjliga lösningen av det akuta proble-

met.

Förstärkningen utfördes så att ovanpå det oljegrusla-

ger, som utgjorde vägens slitlager, utlades bärlager-

grus av varierande tjocklek med hänsyn till höjdjuste-

ringsbehovet (10-25 cm) och på detta ett lager av bi-

tumenstabiliserat grus (BG), också detta av varieran-

de tjocklek 5-15 cm (llO-33O kg/mz). Tjockleksvaria-

tionerna hos BG-lagret motiverades av vägsträckornas

olika bärighet enligt erfarenheter av skadornas om-

fattning vid tidigare tjällossningsperioder.
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Som slitlager på BG-lagret utfördes slutligen belägg-

ning av asfaltbetong (AB) med 60 kg/m2.

Ett alternativ till denna förstärkningsmetod (pålägg-

ning av bärlagergrus + BG), som ansågs värdefullt att

prova, var att - utan påläggning av nytt grusmaterial

ovanpå den gamla vägkonstruktionen - stabilisera det

översta skiktet av det befintliga materialet i väg-

överbyggnaden med cement enligt markblandningsmetoden

samt att ovanpå detta utföra ett asfaltslitlager med

eller utan ett tunt, mellanliggande oljegruslager.

För detta ändamål utsågs under våren 1969 av vägverket

(VFE) i samråd med VTI en lämplig provsträcka, som

erhållit kraftiga tjällossningsskador och som dess-

utom gick fram över tämligen likartad undergrund.

Provtagning i fält och erforderliga laboratorieprov-

ningar utfördes under sommaren l969 av personal från

VTI.

Vägverket bestämde slutgiltigt att provet skulle om-

fatta 600 m väglängd (sektion 24/640 - 25/240) och ut-

föras l6-l9 september 1969.

Cementstabiliseringsarbetet genomfördes huvudsakligen

av personal från VFE med dels egna maskiner och dels

maskiner från Vägverkets dåvarande stabiliserings-

grupp. Stabiliseringsfräs och bandtraktor var dock in-

hyrda. Vägverkets stabiliseringsgrupp skötte också den

direkta arbetsledningen och den produktionstekniska

uppföljningen. Provtagning och materialkontroll ut-

fördes av personal från VTI.

Efter slitlagrets utläggning har mätningar av bärighet

och jämnhet utförts hösten 1969, samt vår och höst

under 1970, 1971 och 1972.

Notering av synlig sprickbildning i slitlagerytan har

skett vid varje mätningstillfälle enligt ovan, samt i

december 1974 och januari 1976.
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För att underlätta utvärderingen av mätresultaten har

samtidigt gjorts mätningar och observationer på en

200 m lång jämförelsesträcka (sträcka 0, bilaga 2 och

3), belägen i omedelbar anslutning till provsträcka 1

och förstärkt enligt samma metod, som använts på Vägen

i övrigt, dvs med grusbärlager + BG (enligt ovan).

2. LÄGE OCH ÖVERBYGGNADSKONSTRUKTION

Provsträckorna är belägna ca 7 km söder om Vadstena på

riksväg 50, som framgår av karta, bilaga 1. I bilaga 2

visas provsträckornas läge mera detaljerat å karta i

skala 1:10000. Provsträckorna är påplatsen utmärkta

med skyltar, som anger deras uppbyggnad.

Provet omfattar en väglängd av 600 m, uppdelat på tre

delsträckor om 200 m vardera samt en jämförelsesträcka

(sträcka 0) om 200 m. Inom området för provsträckorna

går vägen fram över plan mark i nästan rak sträckning.

Undergrunden utgöres av moränlera (jfr avsnitt 4.4).

Överbyggnaden hos dåvarande väg bestod huvudsakligen

av material med moränsammansättning med hög finjords-

halt och hade en tjocklek av ca 70 cm (jfr avsnitt 3).

Det översta överbyggnadsskiktet stabiliserades med ce-

ment till ca 20 cm tjocklek, vilket utfördes genom

tillsats av 5,0 vikt-% cement i enlighet med förprov-

ningens resultat.

Slitlagret bestod av AB, 100 kg/m2, som på delsträcka

3 lades direkt på det cementstabiliserade lagrets Xta,

medan man på delsträckorna 1 och 2 först utlade ett

 

mellanskikt av oljegrus till en mängd av 50 Z/m2 på

sträcka 1 och 30 Z/m2 på sträcka 2.

 

Avsikten med mellanskiktet av oljegrus är att detta

 

även vid låga temperaturer relativt töjningsbara ma-

terial skall minska de skär- och dragkrafter, som

överförs till Slitlagret från det spruckna cementsta-
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biliserade lagret då detta krymper vid temperatursänk-

ning och härigenom minska risken för uppkomsten av

reflexionssprickor i slitlagret.

I utförandemässigt avseende provades härutöver en

annan åtgärd, avsedd att minska frekvensen reflektera-

de tvärsprickor i slitlagerytan. På västra väghalvan

(vänstra väghalvan, jfr bilaga 2) utfördes sålunda på

alla tre provsträckorna med cementstabilisering den

första packningsturen efter inblandning av cement och

vatten med vibrerande fårfotsvält. Avsikten var att

åstadkomma ett slags förankring av det cementstabili-

serade lagret i underlaget genom att fårfotsvälten

skulle trycka ned "tappar" av cementstabiliserat ma-

terial från bärlagret punktvis i underlaget, varigenom

det stabiliserade lagrets horisontalrörelser vid tem-

peraturändringar skulle hämmas. Vid tidigare försök

med denna metod (i Vägverkets egen regi) uppger man

sig ha uppmätt "tappar", nedskjutande 3-7 cm från det

stabiliserade lagrets underkant i underliggande mate-

rial.

3. MATERIALSAMMANSÄTTNING HOS DEN STABILISERADE

VÄGEN

Under sommaren 1969 provtogs och materialundersöktes

den för cementstabilisering aktuella vägsträckan av

personal från VTI. Resultaten härav har redovisats ut-

förligt i VTI Internrapport Nr 95.

För det material som stabiliserades, dvs skiktet 0-20

cm under vägytan, varierade halten finjord (material

passerande 0,074 mm sikt) mellan 14,6 och 24,1 vikt-%.

Finjordhalten var således hög och översteg betydligt

högsta tillåtna halt för bärlagergrus enligt BYA.

Halten material större än 20 mm varierade mellan 3,7%

och 17%. Maximala stenstorleken var 55 mm.
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4. KONTROLLPROVNINGEN VID ARBETETS UTFÖRANDE

De vid cementstabiliseringsarbetet utförda kontroll-

provningarna omfattade i första hand den specifika

mängden utspridd cement, blandningens vattenhalt vid

packningen samt det färdiga cementstabiliserade lag:

rets packningsgrad. Att dessa tre faktorer behärskas

 

vid utförandet så att de specifika mängderna cement

och vatten hålles vid avsedd nivå och med en rimligt

låg spridning för de enskilda uppmätta värdena samt

att packningsgraden icke understiger fastställt mini-

mumvärde har den största betydelse för kvaliteten hos

den färdiga produkten, dvs det cementstabiliserade,

hårdnade lagret.

Cementspridningskontrollen omfattade ll redovisade

 

prov som i genomsnitt uppvisade en cementmängd av

l7,0 kg/m2 (den avsedda var 20,0 kg/cm2, motsvarande

5 vikt-%), med lägsta och högsta värdena l0,0 respek-

tive 27,2 kg/m2. Cementhalten i blandningen kan med

anledning av dessa värden bedömas ha varit lägre än

avsett och ha stor spridning.

Vattenhalten vid det cementinblandade materialets

 

packning var genomsnittligt 7,2 vikt-% (lägst 5,4%

högst 10,5% vid mätning i 19 punkter). Den avsedda

vattenhalten var 6,0% och den uppmätta vattenhalten

var högre än denna i ungefär 85% av mätpunkterna.

Kontroll av packningsgraden kunde endast utföras i ett

 

fåtal punkter. Den låg under det vanligen föreskrivna

minimumvärdet (95%) i 1 av 4 utförda provningar.

Tillsammantagna visade således kontrollprovningsresul-

taten att kvaliteten hos det framställda lagret med

stor sannolikhet genomsnittligt sett varit lägre än

den avsedda och att den dessutom varierat avsevärt.
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5. MÄTNINGAR, PROVNINGAR OCH OBSERVATIONER

EFTER VÄGENS FÄRDIGSTÄLLANDE TILL JANUARI

1976 (ÅLDER: 6 ÅR OCH 4 MÅNADER)

5.1 Ytjämnhet

Registrering av ytjämnheten på slitlagerytan har efter

vägens färdigställande utförts genom mätningar i väg-

ens såväl längd- som tvärriktning. I det förra fallet

användes väginstitutets CHLOE-mätare, varvid som slut-

resultat efter bearbetning erhålles ett s k trafik-

Värde inom en Värdeskala 0-5. En ojämn slitlageryta

motsvaras av ett lågt trafikvärde och en jämn yta av

ett högt. Resultaten av mätningar oktober 1969, ca 1

månad efterslitlagrets utförande, december 1970 samt

november 1972 efter drygt 3 år, redovisas i tabell 1.

Av mätningstekniska skäl har varje provsträcka delats

i två mätlängder om vardera 100 m.

Tabell 1. Trafikvärde enligt CHLOE-mätning på slitla-
gerytan (AB) 22/10 1969, 3/12 1970 respek-
tive 13/11 1972. Västra respektive östra
körfältshalvan har särskiljts (V resp Ö).

Prov- Del- Trafikvärde (PSI)

St;:Cka åEraiäågd Okt - 69 Dec - 70 Nov - 72

m v1) öz) v1) öz) v1) öz)
kör- kör- kör- kör- kör- kör-

fält fält fält fält fält fält

O 1 100 3,8 3,6 3,8 3,6 3,8 3,6

2 100 3,1 3,6 3,1 3,4 3,1 3,4

Mdv 3,5 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5

l 1 100 3,3 2,7 3,2 2,8 3,1 2,7

2 100 3,7 3,0 4,0 3,4 3,8 3,4

Mdv 3,5 2,9 3,6 3,1 3,5 3,1

2 1 100 3,5 3,3 3,8 3,5 3,6 3,7

2 100 4,3,5 3,0 3,9 3,0 3,7 3,0

Mdvg 3,5 3,2 3,9 3,3 3,7 3,4

3 1 100 3,1 3,5 2,9 3,5 2,7 3,0

2 100 2,9 2,9 2,9 3,1 2,7 2,8

Mdv, 3, 3,2 2,9 3,3 2,7 2,9

  

 

 

 

 

    

1) Med fårfotsvältning av det färska cementstabiliserade lagret
2) Utan _u_ u _u_ _u_ _u_ _n_
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I vägens tvärled har mätning utförts först med rätski-

va och djupmått och senare med Väginstitutets BIFROST-

mätare. På varje provsträcka utfördes 2 tvärprofiler.

De relativa förändringarna, mätt med rätskiva, i slit-

lagerytans tvärprofil jämfört med det nylagda slitlag-

ret redovisas i bilaga 4. Spårdjup och standardav-

vikelse mätt med BIFROST i november 1972, 33 månader

 

efter vägens färdigställande,redovisas i tabell 2.

Spårdjupen enligt de två mätförfarandena har något

olika definitioner (jfr bilaga 5).

Tabell 2. Spårdjup efter 38 månaders trafikering mätt
med BIFROST samt mätvärdenas standardav-

vikelse. Medelvärde av 2 mätlinjer per

          

 

sträcka.

Prov- Västra körfältet Östra körfältet
sträcka o . o ,

Spardjup Standard- Spardjup Standard-

avvikelse avvikelse

mm mm mm mm

0 7,5 2,7 4,2 2,0

FårfotsVältad Ej fårfotsvältad

1 10,5 4,0 1,5 2,8

2 12,1 4,4 8,4 2,0

3 11,9 4,1 2,9 2,2

  

 

  

  

Jämnheten i längdled har att döma av trafikvärdena ej

 

försämrats under de första åren för sträckorna 0-2

medan jämnheten hos sträcka 3 under tiden december

1970 - november 1972 försämrats något. För ett par

delsträckor har ett något högre trafikvärde erhållits

i december 1970 vilket möjligen kan bero på att tra-

fikens efterkomprimering av slitlagret har haft en ut-

jämnande verkan på ytan.
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Tendens till spårbildning i slitlagerytan (se bilaga

 

4) har framträtt på samtliga provsträckor, inklusive

jämförelsesträckan, redan vid mätningen i juni 1970,

alltså efter ca 9 månaders trafik. Maximala spårdjupet

var fortfarande mindre än ca 10 mm efter 20 månaders

trafik i samtliga mätsektioner. Spårbildningen fram-

träder något tydligare på västra körfältet (med får-

fotsvältat cementstabiliserat lager), och är mest ut-

bildad på provsträckorna 1 och 2 (med mellanlager av

oljegrus) samt i mätlinje 3A på provsträcka 3.

Av spårdjupsmätningen utförd med BIFROST 38 månader

efter vägens färdigställande (tabell 2) framgår att

Spårdjupen hos provsträckorna med cementstabilisering

genomgående är större på västra körbanan, alltså den

sida som är fårfotsvältad och att de i samtliga fall

är större än 10 mm. Det genomsnittliga spårdjupet på

den väghalva hos de tre cementstabiliserade prov-

sträckorna som utförts på normalt sätt - utan fårfots-

vältning - är 4,3 mm och således praktiskt taget icke

större än för jämförelsesträckan (4,2 mm), utförd med

BG-bärlager.

5.2 Bärighetsprovning

Med väginstitutets 5-tons provbelastningsbil har be-

stämning av E -modull) (statisk E-modul med belast-

ningsplattansliadie = 15 cm) utförts genom belastning

på slitlagerytan i 6 punkter per provsträcka vid 4

olika tillfällen. Efter håltagning har också under-

grundens bärighet bestämts genom provbelastning i ett

par punkter. Resultaten framgår av tabell, bilaga 6

och diagram, bilaga 7.

1)Se Statens Väginstituts Meddelande Nr 77
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RÄTTELSE

VTI Rapport nr 104,

Orden "ej"

vänster väghalva.

sid 12,

Tabellen skall vara enligt nedan:

Tabell 3.

 

Den statiska E-modulens E15

tabell 3.

flyttas i texten från höger väghalva till

)

spridning (standardavvikelse).

medeltal och

   

Provsträcka År Månad E-modul, mdt och std-
avvikelse; MPa

0 , referenssträcka med 1969 oktober 340 i 70

övre bärlager av BG 1970 maj 300 i 40
och undre bärlager -"- september 380 i 100
av grus 1971 april 340 i 80

1972 maj 380 i 100

1-3, vänster väghalva, 1969 oktober 400 i 140

stab.1ager ej får- 1970 maj 370 i 150
fotsvältat -"- september 400 i 170

1971 april 360 i 110

1972 maj 380 i 200

1-3, höger väghalva, 1969 oktober 230 i 110

stab.1ager fårfots- 1970 maj 240 i 90
Vältat -"- september 300 i 110

1971 april 180 i 60

1972 maj 240 i 100
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Provbelastningsresultaten visar att bärigheten på de

cementstabiliserade provsträckorna varierar ganska

kraftigt mellan Olika punkter och att den i de flesta

punkterna har varit tydligt beroende av årstidsväx-

lingarna.

1971 har vår-provningen utförts en månad tidigare än

1970; vilket kan förklara den i åtskilliga punkter

uppmätta lägre bärigheten 1971.

5.3 Provborrning med kärnborr

Enligt borrplan som redovisas i bilaga 8 har provborr-

ning på bundna lager utförts med väginstitutets borr-

bil. Provens diameter var 15 cm. Resultatet av prov-

borrningen samt av efterföljande höjdmätning och

tryckhållfasthetsbestämning framgår av sammanställning

i bilaga 9, där också redovisats resultat av binde-

medelshaltsbestämning för provkrOppar av BG och slit-

lager (AB) från jämförelsesträckan.

Som framgår av sammanställningen har på vägens västra

sida (fårfotsvältad vid utförandet) endast några få

provkrOppar (3 av 17 försök) kunnat utborras ur det

cementstabiliserade lagret, medan på den östra sidan

(ej fårfotsvältad) prov kunnat uttagas i de flesta

punkter (10 av 18 försök).

5.4 Provtagning för bestämning av lagertjocklekar

efter färdigställandet avgprovsträckorna

VTI:s geologiska avdelning utförde efter slitlagrets

påförande provtagning för noggrannare bestämning av de

i de färdiga provsträckorna ingående materialen samt

uppmätning av lagertjocklekar i den färdiga vägkon-

struktionen. Resultatet redovisas i bilaga 10.
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5.5 Observationer av sprickbildning och andra

skador

I samband med mätningar på provsträckorna har synliga

tvärsprickor härrörande från det cementstabiliserade

lagret registrerats (se bilaga ll).

Påfallande få Sprickor har kunnat upptäckas fram till

januari 1976 och någon klar skillnad i sprickantal

mellan höger och vänster väghalva eller mellan prov-

sträckorna l-3 kan ej utläsas. Några mindre skador,

som delvis kan härledas till felaktigheter vid cement-

stabiliseringens utförande (lokal anrikning av vat-

ten), uppkom strax efter utförandet på sträcka 3 (bi-

laga ll:3). Senare har på denna del uppstått skador av

större omfattning och vid inspektion i december 1974

har en lagning utförts vilken omfattar större delen av

Västra sidan på sträcka 3.

Generellt kan sägas att efter januari 1973 har sträcka

3 erhållit betydligt mer skador i form av krackele-

ringar än sträcka 1 och 2. Förekomsten av tvärsprickor

är emellertid av mycket liten omfattning på samtliga

sträckor. -Vid de senaste årens inspektioner har före-

komsten av längsgående sprickor i hjulspåren (vanli-

gen närmast körbanekanten) observerats. Jämförelse-

sträckan var vid samtliga inspektioner skadefri.

6. DISKUSSION

De i samband med provvägens utförande företagna kont-

rollprovningarna av det cementstabiliserade lagret vi-

sade att dess kvalitet vid framställningen måste ha

blivit både låg och ojämn. Sålunda har cementhalten

genomsnittligt blivit för låg, vartill kommer att de

spec. cementmängdsvärdenas variation blivit mycket

stor från punkt till punkt. Detta förhållande jämte en

konstaterad stor ojämnhet i vattenfördelningen måste
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ha bidragit till en mycket varierande halt och kvali-

tet hos cementlimmet i det färska lagret, vilket i sin

tur leder till starkt varierande hållfasthetsvärden.

Att detta också blivit fallet framgår av tryckhåll-

fasthetsvärdena för de ur lagret urborrade cylindrarna

(bilaga 9). Vid bedömningen av värdena i tabellen, bi-

laga 9, bör man dessutom observera det stora antal

borrpunkter (ca 50% av samtliga) från vilka ingen hel

provkropp kunde erhållas vid borrningen, vilket i och

för sig är ett klart bevis för att materialkvaliten i

provtagningspunkten varit låg. Ytterligare antydningar

om starkt varierande kvalitet hos det cementstabilise-

rade lagret utgör dels de uppkomna bärighetsskadorna

(bilaga ll:2 och llz3) och dels den stora spridningen

hos bärighetsvärdena för de tre cementstabiliserade

sträckorna i jämförelse med sträckan med BG (bilaga 6

och 7).

För att underlätta bedömningen av bärighetsresultaten

har den genomsnittliga bärigheten uttryckt som statisk

E-modul, jämte E-modulvärdenas statistiska spridning,

sammanfattats i tabell 3, dels för provsträcka 0 med

15 cm bärlagergrus, 9-13 cm BG och 60 AB, dels för de

sammantagna provsträckorna 1-3 med ca 20 cm cement-

stabilisering, 0-50 Ã/m2 oljegrus och 100 AB.
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Tabell 3. Den statiska E-modulens (E15) medeltal och

  

spridning (standardavvikelse).

Provsträcka År Månad E-modul, mdt och std-

avvikelse, MPa

0 , referenssträcka med 1969 oktober 340 i 70

övre bärlager av BG 1970 maj 300 i 40

och undre bärlager -"- september 380 i 100

av grus 1971 april 340 i 80
1972 maj 380 i 100

1-3, vänster väghalva, 1969 oktober 400 i 140

stab.1ager fårfots- 1970 maj 370 i 150
vältat -"- september 400 i 170

1971 april 260 i 110
1972 maj 380 i 200

1-3, höger väghalva, 1969 oktober 230 i 110

stab.1ager ej får- 1970 maj 240 i 90
fotsvältat __. -"- september 300 i 110

1971 april 180 i 60

1972 maj 240 i 100

     

 

Av tabell 3 framgår sammanfattningsvis

att

att

VTI

bärigheten under de tre första försöksåren genom-

snittligt varit ungefär lika hög för ytorna med

icke efterbehandlat (ej fårfotsvältat) cementsta-

biliserat bärlager som för referenssträckan med

bärlager av grus och BG, men att bärighetens va-

riation varit avsevärt större för de cementstabi-

liserade sträckorna.

bärigheten hos de ytor, där det cementstabilisera-

de lagret efterbehandlats med fårfotsvältning,

(ca 35%)

vilket med stor sannolikhet måste tillskrivas den

uppvisade en tydligt lägre bärighet,

deformation hos det färska, cementstabiliserade

lagret, som uppkom vid fårfotsvältningen och som

torde ha förorsakat en avsevärd lokal variation av

lagertjockleken och därmed nedsättning av bärig-

heten. Bärighetens variation är procentuellt unge-

fär lika stor för dessa ytor, som för icke får-

fotsvältade.

RAPPORT 104
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Man kan vidare konstatera att bärigheten på ytorna med

cementstabiliserat bärlager varit tillräcklig för att

under de första tre åren förebygga uppkomsten av tra-

fikeringsskador.

Efter drygt tre års trafikering (jan 1973) uppträdde

på vänstra väghalvan på sträckorna 2 och 3 (tunnaste

asfaltbeläggningen) belastningsskador (bil 11:2 och

11:3), som tydligt anger att bärigheten var otillräck-

lig. Efter drygt 5 års trafikering i december 1974 har

provsträcka 3, vänstra halvan bedömts som slut och

därför i mycket stor utsträckning justerats med as-

faltmassa (bil 11:3). Bärigheten hos den högra väg-

halvan (det cementstabiliserade lagret el fårfotsväl-

tat) har varit någotbättre. Ännu efter drygt 6 års

trafik förekom endast enstaka bärighetsskador på

provsträckorna 1 och 2, medan provsträcka 3, med den

tunnaste asfaltbeläggningen, däremot vid denna tid-

punkt hade ganska omfattande bärighetsskador (bil

11:3).

Ur dessa observationer och den registrerade trafik-

mängden (2710 axelpar 1972) kan följande ungefärliga

livslängder, uttryckta som ekvivalenta antalet pas-

serande lO-tons axlar, framräknas för aktuella ce-

mentstabiliserade lager:

15 cm markblandad cementstabilisering, fårfots-

vältad: 0,15 ' 106 lOt-axel

15 cm markblandad cementstabilisering, el får-
6

fotsvältad: 0,18 ° 10 lOt-axel

Dessa ungefärliga livslängder kan lämpligen jämföras

med det totala antalet passerande 10-tons-axlar för

olika trafikklasser enligt BYA 1976 vid en beräknings-

mässig livslängd av 20 år.

VTI RAPPORT 10 4
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Trafikklass . . . . .. II III IV

Motsvarande antal

lO-tons-axlar per

körfält under 20

år (lastbils- 6 6 6

faktorn = 0,60) .. :0,22°10 (0,22-l,l)°10 (l,l-3,3)°10

Om således kravet på bärighetsmässig livslängd är 20

år, så hade en förstärkning med cementstabilisering av

den kvalitet, som uppnåddes på Vadstenavägen varit

lämplig för en trafikmängd högst motsvarande trafik-

klass II vid de yttre förhållanden, som råder vid

denna provväg.

En bidragande orsak till uppkomsten av de längsgående

sprickorna i yttre hjulspåret (bilaga 11), som är bä-

righetsskadornas första symtom, kan vara otillräckligt

sidostöd för överbyggnaden (vägren saknas, innerslän-

ten hos vägdiket är brant). Liknande längsgående

sprickor har iakttagits på den "ordinarie" vägen, som

förstärkts med bärlagergrus och BG, omedelbart intill

provsträckorna.

Vägens jämnhet i längdled (5.1) förändrades mycket li-

 

tet på grund av trafikeringen under de första 14 måna-

derna och trafikvärdet var då ungefär lika högt för de

cementstabiliserade sträckorna med mellanlager av ol-

jegrus som för referenssträckorna med bärlager av grus

och BG. Efter drygt 3 år kunde en viss försämring av

jämnheten konstateras hos sträcka 3 (utan mellanlager

av oljegrus).

Spårbildning av trafiken (5.1) kunde fastställas hos

 

samtliga ytor efter 20 månader. Den var för alla prov-

sträckorna obetydlig, men var något mer framträdande

på sträckorna med mellanlager av oljegrus samt på de

ytor, där det cementstabiliserade lagret fårfotsväl-

tats vid tillverkningen.

VTI RAPPORT 104
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Utvecklingen av de i slitlagerytan synliga tvärsprick-

 

orna vid denna provväg är intressant.

kan man konstatera (bilaga 11),

Först och främst

att antalet tvärgående

sprickor - härrörande från sprickor i underliggande

cementstabilisering - ännu efter drygt 6 år var mycket

litet för samtliga cementstabiliserade provsträckor.

Vidare var det svårt att urskilja någon effekt av de

två åtgärder, som provats i avsikt att minska frekven-

sen synliga tvärsprickor. Detta framgår tydligare av

sammanfattningen i tabell 4, där sprickfrekvensen an-

givits som sammanlagda längden sprickor på en viss

sträcka dividerad med sträckans längd

satts att vägbredden är 6 m).

(varvid förut-

Tabell 4. Inverkan på frekvensen synliga tvärsprickor

av förekomsten av mellanlager av oljegrus

resp utförande av fårfotsvältning av det
färska cementstabiliserade lagret.

  

 

 

Prov- Utförande Sprickfrekvens (m/m) vid en ålder av

Str' 8 mån 15 mån 19 mån 39 mån 62 mån 75 mån
7 fp 7 maj-70 dec-70 apr-71 jan-73 dec-74 jan-76

1 mellanlager 50 Ã/mz
oljegrus 0,025 0,070 0,038 0,043 0,050 0,020

2 mellanlager 30 K/m2
oljegrus 0,043 0,073 0,082 0,088 0,090 0,068

3 utan mellanlager 0 0,013 0,023 0,035 - -

__________________________________________i______u_____________1_______
1

1-3 vänst väghalva med

fårfotsvältning 0,018 0,055 0,045 0,048 0,072 0,043

1-3 höger väghalva utan

fårfotsvältning 0,027 0,048 0,050 0,063 0,075 0,060

Referenssträcka (Anl 175-

flygfält) med verkblandad
cementstabilisering 0,15 0,32 0,36 0,45 - -

      

Av tabell 4 är det ganska tydligt att ingen av de vid-

tagna åtgärderna för minskning av sprickfrekvensen med

någon större säkerhet kan sägas ha haft avsedd effekt.

Sprickfrekvensen är snarast högre på de sträckor där

VTI RAPPORT 104
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mellanlager av oljegrus använts.

Som jämförelse har i tabell 4 även angivits sprick-

frekvensen för en lång provsträcka (Anl 175, 1200 m)

med en nybyggd överbyggnad med ett 15 cm cementstabi-

liserat bärlager, på vilket ett normalt slitlager av

asfaltbetong utförts. Provsträckan är belägen i mel-

lansverige. Det cementstabiliserade lagret hade i

detta fall utförts genom verkblandning och utläggning

med hyvel. Sprickfrekvensen har vid detta utförande

som synes blivit ca 6-9 gånger så hög.

Att frekvensen synliga tvärsprickor på Vadstenavägen

blivit förhållandevis mycket låg är med all sannolik-

het i första hand en följd av att stabiliseringen i

detta fall utförts genom markblandningsmetoden i en

gammal, mycket hårt packad vägbana. Vid det cementsta-

biliserade lagrets utförande har genom den förberedan-

de rivningen och stabiliseringsfräsens arbetssätt en

grovskrovlig kontaktyta utbildats mellan det mycket

fasta underlaget och ovanliggande cementstabiliserade

lager (bilaga 12). Tvärsprickor uppkommer förr eller

senare hos ett nygjort cementstabiliserat lager genom

dragspänningar förorsakade av krympning. Även sedan

ett bundet slitlager lagts ut på cementstabiliseringen

(t ex ettslitlager av asfaltbetong), strävar sprick-

orna i cementstabiliseringen att vidga sig vid sjunk-

ande temperatur. En återhållande verkan på sprickvidg-

ningen har härvid dels den uppkommande dragkraften i

asfaltslitlagret ovan sprickan (under förutsättning

att detta häftar vid det cementstabiliserade lagret),

dels de horisontella förankringskrafterna i kontakt-

ytan mellan cementstabiliseringen och underlaget

(bilaga 12). I den mån de sistnämnda krafterna blir

stora redan vid små horisontella krymprörelser - vil-

ket man enligt ovan har all anledning att antaga vid

markstabilisering av gamla grusvägar - blir dragkraf-

VTI RAPPORT 10 4
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ten i asfaltslitlagret ovan sprickan liten och risken

för uppkomst av tvärsprickor i asfaltslitlagret därför

även liten.

Ytterligare en faktor, som kan bidraga till den låga

frekvensen synliga tvärsprickor i beläggningsytan vid

ifrågavarande typ av cementstabilisering, är att kva-

litetsspridningen hos denna normalt blir avsevärt hög-

re än om samma basmaterial skulle ha blandats i verk

och sedan utlagts och vältats. Inte minst torde vat-

tenfördelningen i det färska lagret bli ojämn, något

som även bestyrkes av de fåtaliga kontrollresultaten

från denna provväg. Enligt en för några år sedan lan-

serad teori (2) betyder en låg vattenmättnadsgrad vid

tillverkning av ett cementstabiliserat material att

mikrosprickor lättare uppkommer i materialet vid bind-

ningen, vilket skulle medföra en ökad töjbarhet hos

lagret och därmed minskad risk för uppkomsten av syn-

liga tvärsprickor i asfaltbeläggningen. Om vattenhal-

ten vid utförandet varierar avsevärt från den ena del-

ytan till den andra, skulle således zoner med låg

vattenmättnadsgrad kunna uppkomma och minska frekven-

sen av tvärgående synliga beläggningssprickor.

De i södra delarna av vårt land hittills företagna

fältproven på befintliga grusvägar, som cementstabili-

serats genom markblandning och försetts med ett tunt

asfaltslitlager (l), (2), (3) och (4) har alla - vad

sprickbildningen beträffar - givit liknande resultat,

nämligen att synliga sprickor antingen helt uteblir

eller uppkommer med mycket låg frekvens. Samma resul-

tat har Vadstenavägen givit. Man vågar därför hävda,

att all nuvarande erfarenhet tyder på att tvärsprick-

bildningen vid just denna typ av cementstabilisering

 

(förstärkning av gamla grusvägar genom markinbland-

ning av cement och utförande av tunn asfaltbelägg-

ning) i södra och mellersta delarna av vårt land är

VTI RAPPORT 10 4
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så obetydlig, att den icke kan utgöra något nämnvärt

 

problem ur vägunderhållssynpunkt.

 

De från Vadstenavägen vunna erfarenheterna, kan sam-

manfattas enligt följande:

1. En på konventionellt och enklast möjliga sätt ge-

nom markblandning i befintlig grusväg utförd ce-

mentstabilisering med tjockleken 20 cm, försedd

med ett tunt asfaltslitlager, har i genomsnitt

givit lika god bärighet (statisk E-modul) under de

3 första åren som referenssträckan med 15 cm grus-

bärlager, ca 15 cm BG och ett något tunnare asfalt-

slitlager. Däremot var bärigheten ojämnare på de

cementstabiliserade ytorna, vilket får tillskrivas

stor spridning i materialkvaliteten, beroende bl a

på felaktigheter i vissa arbetsmaskiner vid utför-

andet. Efter 5-6 år uppkom emellertid mer eller

mindre omfattande bärighetsskador på sträckorna med

cementstabilisering. Bidragande till denna relativt

korta livslängd kan vara det stabiliserade lagrets

uppenbarligen låga kvalitet och vägkrOppens otill-

räckliga kantstöd.

2. Slitlagrets ytjämnhet har under de första 3 åren

genomsnittligt icke försämrats av trafiken i högre

grad för sträckorna med cementstabilisering än för

den med bärlager av grus och BG.

3. Slitlagret på de cementstabiliserade provsträckorna

uppvisar mycket få tvärsprickor (i medeltal 150 m

mellan sprickorna), sannolikt i första hand bero-

ende på att det cementstabiliserade lagret genom

utförandemetoden blivit väl förankrat i det fasta

underlaget, varigenom lagrets naturliga benägenhet

att krympa dämpats.

VTI RAPPORT 10 4
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Någon synlig effekt har icke erhållits av de två

provade metoderna avsedda att minska frekvensen

tvärsprickor, som från det cementstabiliserade lag-

ret går upp genom slitlagret och där framtärder i

ytan. Detta förhållande kan i hög grad vara beting-

at av att redan ett konventionellt utförande av ce-

mentstabilisering genom markblandning under de ak-

tuella betingelserna lett till en mycket låg frek-

vens av synliga tvärsprickor. Metoden att genom en

passage med vibrerande fårfotsvält över det färska

cementstabiliserade lagret ytterligare försöka för-

bättra dess förankring ledde däremot till lägre bä-

righet hos vägen samt en på grund härav något ökad

tendens till spårbildning av trafiken. Sistnämnda

bieffekt erhölls även med den andra provade sprick-

begränsningsmetoden nämligen att lägga ett relativt

mjukt lager oljegrus på cementstabiliseringens yta,

innan asfaltslitlagret utfördes.

LITTERATUR:

(l)

(2)

(3)

(4)
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Förteckning över bilagor.

 

Bilaga l. Översiktskarta, skala l:50000 med angivande

av provvägens läge.

Karta i skala l:lOOOO med angivande av

provsträckornas läge.

Schematisk skiss över provsträckorna i

längdprofil och plan.

Tvärprofilens relativa förändring i några

mätsektioner.

Spårdjupsmätning (definitioner).

Resultat av provbelastning på slitlager-

ytan. Tabell.

Diagram över provbelastningsresultaten.

Borrplan för utborrning av provkroppar med

kärnborr.

Resultat av bestämning av höjd, binde-

medelshalt och tryckhållfasthet på prov-

kroppar utborrade med kärnborr.

Resultat av undersökning för klassificering

av material och bestämning av lagertjock-

lekar i vägens överbyggnad.

Skador i slitlagerytan.

Sprickbildningsmekanismen.
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BHaga 5

SPÅRDJUPSMÄTNING MED RÄTSKlVA OCH DJUPMÃTT

SRÃRDJUP

  

  

\.

 

2 PROFILBREDDER

( : Körbanebredden)

  

Definition:

Spårdjupet är största vertikala avståndet i mätsek-
tionen från vägytan upp till en rät linje mellan
profillinjens ändpunkter vid körbanekant resp mittlinje.

SPÃ RDJUPSMÃTN ING MED BIFROST

  

 

SPÃRDJUP

MAX
___g_---- 5-- ___7'd-\_____ - n- ______

y '\\

M1 M2

PROFILBREDD

  

  

BERÃKNAD NOLLINJE

Definition på spårdjup enl VTI Rapport Nr 22:

Mätningarna syftar i allmänhet till bestämning av i

första hand spårdjup. I normalfallet antages därför
att profilen har två minima dvs spåren, och däremellan

ett maximum. Maximet bör ligga någonstans i närheten

av profilens mittpunkt, varför datorn börjar med att

uppsöka mittpunkten och därefter den lägsta punkten i

vardera halvan. Därefter uppsökes den högsta punkten

mellan dessa två lägsta punkter. Räta linjer inlägges

sedan från maximipunkten till profilens ändpunkter,
och minimipunkternas vertikala avstånd från respektive

linje rapporteras som spårdjup.

VTI. Ra pport Nr 104



Bilaga 6

ElS-modul vid provbelastning på slitlageryta respek-

tive E4O-modu1 vid provbelastning på undergrund.

Provbelastning på slitlageryta där ej annat angivits.

Belastningspunkternas avstånd från vägmitt = 2,4 m.

V respektive H sida sett i riktning mot Ödeshög.

Belastning 5 ton.

Belastningsplatta D = 30 cm (på slitlageryta) respek-

tive 80 cm (på undergrund).

      

 

   

      

 

  

 

    

 

Sträcka Sektion ElS-modul, MPa

Okt Maj Sept April Maj
1969 1970 1970 1971 1972

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

På s1it1agerytan

0 25/390 V 280 310 300 240 330

0 25/390 H 350 310 430 390 390

0 25/340 V 280 280 330 320 310

0 25/340 H 420 330 450 420 410

0 25/290 V 270 230 280 250 270

0 25/290 H 420 310 500 400 540

Mdv1std.avv 340170 300140 3801100 340180 3801100

1 25/190 V 550 670 730 530 870

1 25/190 H 290 360 370 190 290

1 25/140 V 400 340 430 260 340

1 25/140 H 360 290 330 290 390
1 25/090 V 460 500 490 230 350

1 25/090 H 230 220 350 210 340

Mdv1std.avv 3801115 4001160 4501150 2851125 4301220

2 24/990 V 500 390 490 200 360
2 24/990 H 280 290 460 180 250

2 24/940 V 110 120 140 110 180

2 24/940 H 160 230 300 200 190

2 24/890 V 280 180 250 150 210

2 25/890 H 240 260 360 170 330

Mdv1std.avv 4301380 245195 3351130 170135 250175

3 24/790 V 380 290 450 270 280

3 24/790 H 80 110 180 130 170
3 24/740 V 400 440 330 270 360

3 24/740 H 70 90 100 70 100

3 24/690 V 530 390 320 320 450

3 24/690 H 350 340 240 140 140

Mdv1std.avv 3001185 2751145 2701125 2001100 2501135

På undergrunden E40 (MPa)

1 25/190 H 30

2 24/890 H 20 _4
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Bilaga 7

Sidan 1

VADSTENA 1969
PROV MED CEMENTSTABIUSERING
PROVBELASTNlNG PÅ SLITLAGERYTA

V: VÄNSTER KÖR FÄLT, EJ FÃRF-'OTSVÄLTAD
H: HÖGER KÖRFÄLT, FÃRFOTSVÄLTAD
lRIKTNlNG MOT ÖDESHÖG
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Bilaga 9

Utborrade prov från provsträckor vid Vadstena hösten

1969.

på sträcka 0)

ProvkroPparnas höjd, samt bindemedelshalt (BG

respektive höjd och tryckhållfasthet

hos den cementstabiliserade delen av borrkärnan.

   

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

Prov* Provets Provets Bindemedels- Vid provtryckning Tryckhåll-
str. nr höjd halt Provets Provets fasthet

vikt-% höjd ålder
nr dm BG cm veckor MPa

1 13,5 4,0
0 H 2 10,1 3,5

3 10,3 3,9

4 _.

5 ..

B 5 -
1 H 6 _

B 6 -

'7 _

'o B 7 -
m
44 2 H 8 '
;3 B 8 12,0 10,2 8 19,9
> 9 12,0
3 B 9 13,5
,8 10 i °
M B 10 11,5 8,8 " 17,5
?2 11 -

3 H B 11 -
12 -

B 12 12,5 11,3 " 21,7
13 13,0 11,0 " 9,5

B 13 14,5 11,6 " 12,8
14 -

3 V B 14 -
15 -

B 15 14,0 11,8 " 12,5
16 -

'3 B 16 14,5 11,4 " 17,1
+J 2.V 17 14,5 11,6 " 14,0
;3 B 17 15,5 11,3 " 21,2
ä 18 12,5
p B 18 17,0 11,4 " 18,1
3 19 -
0% B 19 -
44 l.v 20 14,0 11,8 " 15,8
Tj B 20 15,5 11,3 " 25,4
m 21 14,5

B 21 14,5 11,5 " 23,1
22 11,0 3,6

0 V 23 9,2 3,7
24 10,4 3,9
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Bilaga 10

Sidan 1

Provtagning och klassificering av väg- och markprover

å provvägen vid Vadstena på Rv 50 delen Vadstena-
-Ödeshög den 23-24 oktober 1969.

Markundersökare: Å Runeborg

 

Förteckning över borrhål och jordartsbedömning

  

 

Prova Sektion Läge Djup i cm Jordart mgm

str. under väg-

nr ytan

0 25/388 'V 1,55 m. 0 - 3 60 AB

3-18 BG

18 - 34 Grus, sandigt, SV 86012 I

34 - 44 Oljegrus
44 - 60 Gammal vägbana, SV 86013 II

60 - 90 " , SV 86014 II
90 - 125 " "

l25+ styv lera

1 25/188 V 2,4 H1 0 - 5 100 AB

5-7 (Njegnm

7-27 SUüLnat.

27 - 70 Material med lerig sandig

moränsammansättning (SV 86016)

II. Från 45 ett lager med
blocksten.max 300%

70 - 120 Lerig sandigemoig morän

SV 86017 II-III.

120 - 160+ Lerig normalmorän, SV 86018

2 24/888 H 2,4 H1 0 - 3 100 AB
3 - 5 Oljegrus

5 - 25 Stab.mat.
25 - 60 Mat. med lerig sandigemorän-

sammansättning, SV 86020 II

60 - 115 Moränlättlera, SV 86021 II
115 - 165 " , SV 86022 II

3 24/688 H 1,55 H1 0 - 5 100 AB

5-25 SUüLmat.
25 - 45 Gammal vägbana, SV 86023 II

45 - 65 Grus, finkornrikt, SV 86024 II

65 - 165+ MDränlättlera, SV 86025 II

    

VTI RAPPORT 104  



VTI.
R
a
p
p
o
r
t

N
r

1
0
4

25/4 40 25/240

VÄGFÖRETAGETS LÄNGDMÄTNlNG

2 5/ 040 24/840 24 /640

 

+sz

2,4 rn

1,55 rn

 

1,55m

+P3

{+sz..

  

, _m'

 

2,4 m

 

52 m 50 50 48 52 50 50 48 52 50 50 48 52 50 50 48m

   

60 Ab

: 4
BG 9-13 cm 4
GRUS 15 cm

   

-
4

-

-
I

.
-

_
-_

d
b
-

_
-

   

1(D_A§_ 100k Ab100 Ab
OLJEGRUS 30 1/m2/ [OLJEGRUS 50 l/m2 [

    

P' I
I I 1

 

GAMMALT OLJEGRUS\ L CEM. STAB. 20 Cm CEM. STAB. 20 Cm CEM STAB. 20 cmL

m
m
*

    

UNDERGRUND

VTI.VÄGAVD 1976-09-29 EL/w

C
E
M
E
N
T
S
T
A
B
I
L
l
S
E
R
I
N
G

w
o

V
A
D
S
T
E
N
A

1969

P
L
A
N

Ö
V
E
R

P
R
O
V
T
A
G
N
I
N
G
S
P
U
N
K
T
E
R

B
i
l
a
g
a

10

S
i
d
a
n

2



B
i
l
a
g
a

11

S
i
d
a
n

1

V
A
D
S
T
E
N
A

1
9
6
9

S
K
A
D
O
R

i
S
L
l
T
L
A
G
E
R
Y
T
A
N

P
R
O
V
S
T
R
Ä
C
K
A

1

                

Wlx 80_ 9_

T å ü

2.2 _åazá

- _

F .III
4.TI.|.I-|.I.|.i-.|.I.|_|.I.I.|.I.|_|+_|.|.Ii

T i§9 mmmzmumo

" 4 m
_

. | |.|r.|.|.|.| |.|.|.| I. _.|.|_..I I: |i|. .T.. .. | , J.. a. m_
1 Re _mäzi 9

p b

.1 . . _ J

_ _ _

1 Km:_mn_< _

.1 L_

_ L

7 05_ mmmzmomo _

F L

_ _ _ _ _

.r i
oumr_z:ñ

.F __

.p _ _
q d

30mm 05 22 05mm

VT
I.

V
Ä
G
A
V
D

1
9
7
6
-
0
9
-
2
9

K
Y
/
w

VT
l.

R
a
p
p
o
r
t

N
r

10
1.



VTI.
R
a
p
p
o
r
t

N
r

101.

v
n
.

V
Ä
G
A
V
D

1
9
7
6
-
0
9
-
2
9

K
Y
/
M

73; Eno Mt m5

 

_CZ_ Bao
_ . L4. _ .

W . Lu
omomzwmm 3.3

   

_

.T. |.|.rI_I_I.I.|. L-.|..I.|.I.|.l iii!

.T

 

?
T
T

  

EumF .0.2

 

B
i
l
a
g
a

11

S
i
d
a
n

2

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

_ _.

   

V
A
D
S
T
E
N
A

1
9
6
9

S
K
A
D
O
R

I
S
L
I
T
L
A
G
E
R
Y
T
A
N

P
R
O
V
S
T
R
Ä
C
K
A

2

a>zc>m_ .www

              



VTI.Rapport Nr 101.

VTI. VÄGAVD. 1976-09-29 KY /C/J

:
X
C

B
a
o

 
 
 
 
 

Q KRACKELERING

LAGNING

VADSTENA 1969

SKADOR I SLITLAGERYTAN

PROVST RÄCKA 3
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Bilaga 12

SPRICKBlLDNlNGSMEKANIS MEN

I CEMENTSTAB. LAGER UTFÖRT ENL. MARKBLANDNINGSMETODEN

PÅ GAMMAL, HÃRT PACKAD GRUSVÄGBANA.

 

 

'3, i .. .030202 ;41.6

.1. GROVSKROVLIG KONTAKTYTA 4. SPRlCKVlDGNINGEN UTEN

2. FAST, HÅRT PACKAT UNDERLAG 5. LITEN HORlSONTELL DRAG -

     

H KRAFT I ASFBELÄGGN. OVAN-

3. STORA HORISONTELLA FORANKR. KRAFTER FÖR SPRICKAN

     

II CEMENTSTAB. LAGER UTFÖRT ENL. VERKBLANDNINGSMETODEN
PÅ NYLAGT, NORMALT FÖRSTÄRKNINGSLAGER.

Ä

TEMP- SÄNKN. t°c /

I

\
Y
\

0...'.o' . O' 200.. .0.;°.-.°.0: ..a.'°...°: o:o°.a_:°.°ø..0c..o_ °°'..00. :0.'090.0.-o.;é.:.'?ö.r°°.,

  

1. JÄMN KONTAKTYTA 4. SPRICKVIDGNlNGEN STOR

  

2. NOR MALT SANDlGT FÖRST. LAGER 5_ STOR H0R|SONTELL DRAGKRAFT

, l ASF. BELÄGGN|NGEN OVAN -

3. SMA HGRISGNTELLA FÖRANKR.KRAFTER FÖR SPR|CKAN
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