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Sammanfattning 
Detta projekt är ett examensarbete om 30 högskolepoäng för inriktningen Jord- och Berg-
byggnad inom civilingenjörsutbildningen Väg- och Vattenbyggnad vid Luleå tekniska univer-
sitet. Projektet är en laborativ studie som bedrivits vid Technische Universität Braunschweig i 
Tyskland. 
Projektet har undersökt hur stabiliserad jords enaxiella tryckhållfasthet påverkas av tjäle samt 
om det finns någon återhämtande effekt i det stabiliserade materialet efter att det utsatts för 
tjäle. I den laborativa undersökningen har två olika jordar och två olika stabiliseringsmedel 
använts, nämligen lera som stabiliserats med kalk och siltig sand som stabiliserats med ce-
ment. Båda jordarna har hämtats i Stockholmsområdet. Totalt har 108 provkroppar tillverkats, 
vilka tillverkats av de olika materialen med olika halter av stabiliseringsmedel och som sedan 
genomgått olika försök. Provernas härdningstid, antal frys-tö-cykler och efterhärdningstid 
varieras i 18 olika kombinationer för respektive material. Frågorna som projektet har besvarat 
är huruvida frys-tö-cyklerna påverkar den enaxiella tryckhållfastheten i respektive material 
samt om vidare härdning efter frys-tö-cyklerna kan ge materialet en återhämtning i den enaxi-
ella tryckhållfastheten. 
Resultaten visar att den kalkstabiliserade leran tappar mellan ungefär 40 och 80 % av sin 
enaxiella tryckhållfasthet beroende på halt stabiliseringsmedel och härdningstid. Den cement-
stabiliserade sandens enaxiella tryckhållfasthet ändras ±10 %. Då provkropparna fått efter-
härda efter frys-tö-cyklerna finns det en viss återhämtning hos den kalkstabiliserade lerans 
enaxiella tryckhållfasthet som sträcker sig mellan ungefär 20 och 115 %. Den enaxiella tryck-
hållfastheten hos den cementstabiliserade sanden försämras inte under frys-tö-cyklerna. Alltså 
finns det ingen återhämtning att tala om. Den cementstabiliserade sandens enaxiella tryckhåll-
fasthet har snarare en vidare tillväxt under efterhärdningen som ligger mellan ungefär 0 och 
25 %. 
Den cementstabiliserade sanden visade sig vara spröd och deformationskänslig. Detta gör att 
begränsningen av materialets användning inte är bärighetsorienterad, utan begränsas av de-
formationer och rörelser.   
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Abstract 
This project is a Master’s Thesis which extent is 30 credits in the specialization Soil and Rock 
Construction within Civil Engineering at the Technical University of Luleå. The project is a 
laboratory study, which has been executed at the Technical University of Brunswick in Ger-
many. 
The project has looked into how uniaxial strength of stabilised soil is affected when the mate-
rial has been exposed for ground frost. The study also checked whether there is a recovering 
effect in the material after thaw.  The study was performed in laboratory by studying two soils 
and two stabilisation agents. The materials were a clay stabilised with lime and a silty sand 
stabilised with cement. Both soils where taken from the Stockholm area in Sweden. In total 
108 samples were manufactured with different combinations of content of stabilization agent, 
hardening time, number of freeze-thaw-cycles and curing time. This resulted in 18 combina-
tions of samples for each soil. The questions the project answered are: 
impact of freeze-thaw-cycles on the uniaxial compressive strength 
if the curing after freeze-thaw can repair the material with respect to its uniaxial compressive 
strength. 
The results show that the uniaxial compressive strength of the lime-stabilised clay is reduced 
by about 40 to 80 %. The magnitude depends on the amount of stabilizer, hardening time and 
freeze-thaw-cycles. The cement-stabilised sand gets a change of its uniaxial compressive 
strength by ±10 %. Consequently there is no evidence that the freezing has an impact on the 
uniaxial compressive strength in this case. After curing of the stabilised clay samples exposed 
to freezing and thawing the uniaxial compressive strength was found to be 20 to 115% of the 
original value. Therefore, there is only a small actual recovery in the clay samples. For the 
cement-stabilised sand a more continuous growth of strength was found rather than recovery 
during the after curing. This was in the range of about 0 to 25%. 
The cement-stabilised sand has shown to be brittle and sensitive to deformations. This makes 
its limitation not to be carrying capacity. The limitations are rather deformation and move-
ment. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Ytstabilisering av jord är en metod som syftar till att förbättra främst bärigheten i jorden då den 
är för låg. Metoden utförs genom att ett stabiliseringsmedel, vanligtvis kalk eller cement, tillförs 
i jorden. Därefter sker kemiska reaktioner mellan jorden och stabiliseringsmedlet och jordens 
egenskaper förändras med tiden. Metoden är sällan tillämpad i Sverige, men väl utomlands i 
bland annat Tyskland och Frankrike där den med framgång används (Gunilla Franzén, 2012). 
 Anledningarna till att metoden inte tillämpas i Sverige idag är många. En anledning är att 
det råder osäkerhet kring hur det svenska klimatet som årsvis bildar tjäle påverkar en stabilise-
rad terrass. Denna faktor finns inte i de länder där ytstabilisering av jord är en allmänt vederta-
gen metod idag. En annan anledning är att det i Sverige inte funnits någon större drivkraft och 
ekonomisk vinning i att ytstabilisera jord då tillgången på krossmaterial i regel är god. Med ge-
mensamma europeiska materialstandarder är förhoppningen om att det ska bli enklare att till-
lämpa metoden även i Sverige. Då metoden har potential att vara resursbesparande vore det 
önskvärt att närmare känna till hur det svenska klimatet påverkar ytstabiliserad jord och i för-
längningen kunna tillämpa den i stor skala (Gunilla Franzén, 2012). 
 Detta examensarbete är i ett större perspektiv ett led i Optimass som är ett projekt som 
stöds av ett antal företag, kommuner och län i Sverige. Optimass syftar till att dels på forsk-
ningsnivå och dels tillämpat ute i näringslivet på ett effektivare sätt hantera och använda de re-
surser i form av massor som genereras i entreprenader. Optimass inriktar sig på storstadsområ-
den i Sverige. Dess syfte är att skapa en praxis bland de anslutna aktörerna om hur detta materi-
al ska klassificeras, hur logistiken av det ska hanteras samt att öka användbarheten för det. Kun-
skap ska också delas mellan involverade parter om var material finns för att en effektivare re-
surshållning med minskade transporter ska kunna uppnås (Optimass, 2013). 

1.2 Problemformulering 
Med utgångspunkt i bakgrunden landar projektets två problemformuleringar i följande 
 

 Hur påverkas kalkstabiliserad leras respektive cementstabiliserad siltig sands enaxiella 
tryckhållfasthet av härdningstid samt antal frys-tö-cykler? 

 
 Kan efterhärdning efter att det stabiliserade materialet genomgått frys-tö-cykler ge det 

stabiliserade materialet ytterligare enaxiell tryckhållfasthet? 

1.3 Projektbeskrivning 

1.3.1 Allmänt 
Projektet består av dels en teoretisk del och dels en laborativ del. Dessa följs av utvärdering av 
de laborativa resultaten och en diskussion där den teoretiska delen och resultaten från den labo-
rativa delen knyts samman. I både den teoretiska och den laborativa delen ligger fokus på de två 
materialen och stabiliseringsmedlen som undersöks i projektet, nämligen en lera och en siltig 
sand som stabiliseras med kalk respektive cement. Totalt har 108 provkroppar tillverkats, testats 
och utvärderats. 

1.3.2 Teoridel 
I teoriavsnittet beskrivs jordstabilisering som metod allmänt, följt av en mer ingående be-
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skrivning av den bakomliggande teorin då stabiliseringsmedlet tillsätts jorden. Jordarterna och 
stabiliseringsmedlen som används i projektet beskrivs i teoriavsnittet. Vad tjälprocessen är 
och varför och hur den inverkar förklaras sist i teoridelen. 

1.3.3 Laborativ del 
Det laborativa arbetet kan delas in i tre delar vilka listas härunder. 

1. De båda jordarna som ingår i projektet klassificeras. 

2. De 108 provkropparna som ska genomgå försöken tillverkas. 

3. Försök på provkropparna genomförs. 

De två jordarna i projektet är lera och siltig sand. Dessa jordar klassificeras i den första labora-
tiva delen. Leran stabiliseras med osläckt kalk och den siltiga sanden stabiliseras med cement. 
Den andra delen av det laborativa arbetet är att tillverka provkropparna som ska testas i försö-
ken. Provkropparna har längden 10 cm och diametern 5 cm.  
Vid försöken genomgår provkropparna en bestämd kombination av härdning, frysning och ef-
terhärdning. Efter att var enskild provkropp har genomgått dessa faktorer bestäms dess enaxiella 
tryckhållfasthet. 

1.3.4 Utvärdering och diskussion 
Resultaten från den laborativa delen utvärderas. De varierade faktorernas olika betydelse ut-
värderas baserat på uppmätt och utvecklingen av den enaxiella tryckhållfastheten. Baserat på 
uppnådda resultat och teori förs en diskussion och slutsatser dras. 

1.4 Syfte och mål 
Målet med projektet är att utröna hur stabiliserat material som utsätts för frys-tö-cykler påver-
kas. Projektet utvärderar även vilken av de undersökta faktorerna som har störst påverkan på 
materialets hållfasthet. Syftet med detta är att besvara frågorna i problemformuleringen. 

Ett annat mål i projektet är att försöken som görs ska vara beskrivet, förklarat och pre-
senterat på ett sådant sätt att de är upprepningsbara. Syftet med det är att resultaten i projektet 
ska vara fullt jämförbara med resultat i andra projekt som utvärderar frågeställningar liknande 
de i detta projekt. 

1.5 Avgränsningar 
Projektet avgränsas till endast laborativa studier och litteraturstudien. Inga fältstudier eller 
dimensionering har genomförts. 

Litteraturstudien avgränsas till att endast kort ta upp andra typer av stabilisering av jord 
än den som de laborativa försöken ska efterlikna. En allmän beskrivning kring stabilisering av 
jord tas med i litteraturstudien. Andra stabiliseringsmedel än de två som används i projektet 
beskrivs inte heller. 

Försöken avgränsas till de två jordarter samt valda stabiliseringsmedel som nämns i pro-
jektbeskrivningen.  
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Det faktum att försöken sker i laborativ miljö utgör en begränsning då förhållandena där är 
idealiska. Försöken sker på cylindriska provkroppar och täcker inte in en eventuell variation 
till följd av provkropparnas storlek. Enbart enaxliga tryckförsök har använts.  
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2 Teori 

2.1 Allmänt 
Teoriavsnittet bygger på kunskap inom geoteknik som anskaffats tidigare under utbildningen 
och på en litteraturstudie som genomförs dels innan laborationsarbetena inleds och dels löpande 
under projektets gång. Litteratur i form av publicerade examensarbeten hittas i Luleå tekniska 
universitetsbiblioteks digitala databas och via sökningar med tjänsten Google Scholar. Doku-
ment som ägs av myndigheter, företag etcetera är hämtade direkt från dessas hemsidor eller er-
hållna från ägaren på begäran. Annan litteratur är köpt som kursmaterial från Institutionen för 
Samhällsbyggnad och Naturresursteknik eller tillhandahållen från projektets handledare eller 
examinator.  

2.2 Jordstabilisering 

2.2.1 Allmänt 
Stabilisering av jord kan indelas i flertalet olika metoder. De kan delas in i djup- och ytstabilise-
ring. Till djupstabilisering räknas metoder såsom kalk-cement-pelare (KC-pelare) och jetinjekte-
ring där jorden stabiliseras med hjälp av en slurry gjord på cement och vatten. I Sverige kan 
KC-pelare stabilisera på djup upp till 25 meter (SGF:s Jordförstärkningskommitté, 2015). 
 Stabiliseringen utförs för att jordens egenskaper ska förändras så att erforderlig hållfasthet 
och packbarhet ska uppnås. Huvudsakligen sker ytstabiliseringsprocessen i två steg där jorden i 
det första steget modifieras och i det andra steget stabiliseras. Vid modifieringen förändras jor-
dens packningsegenskaper. Stabilisering sker i det andra steget och där förändras jordens håll-
fasthet, erosionsegenskaper och permeabilitet. Resultatet av en stabiliserad och packad yta blir 
en styv skorpa. (SGF:s Jordförstärkningskommitté, 2015). 
 Förutom frågetecknet vad det gäller det stabiliserade materialets beständighet i nordiskt 
klimat finns det även en del andra begränsningar och svårigheter som går att koppla till meto-
den. Kostnaden för stabiliseringsmedlet kan ofta uppgå till 50 % av den totala kostnaden för 
förstärkningsförfarandet. Dessutom krävs väderförhållanden som är lämpliga för metoden för att 
effektivt och på ett korrekt sätt kunna tillämpa den. Om jordens naturliga egenskaper förändras 
mycket i den sträckan som är avsedd för stabilisering måste även utförandet anpassas efter detta. 
Detta kan göra att metoden blir för invecklad och utförandet för småskaligt för att någon eko-
nomisk vinning ska kunna erhållas (Gunilla Franzén, 2012). 

 Alternativ till att ytstabilisera terrassen kan vara urgrävning eller pålning. Vid ur-
grävning bortförs allt undermåligt material ned till ett djup där fast berg eller jord med bättre 
hållfasthet finns. Därefter återfylls den urgrävda volymen med krossmaterial eller med det ur-
grävda materialet efter att det stabiliserats och därmed har man skapat en ny terrass. Om det 
undermåliga materialet sträcker sig ned till ett så stort djup att urgrävning inte är en möjlig el-
ler lönsam metod kan pålning vara ett tillämpbart alternativ. Vid pålning nedförs pålar anting-
en till fast berg så att pålarnas ändar vilar mot den stabila grunden, så kallade spetsburna på-
lar, eller pålar vars ytas friktion mot jorden skapar bärighet. Pålarna bär sedan lasten från väg-
kroppens överbyggnad. 

2.2.2 Utförande 
Ytstabilisering utförs genom att ett stabiliseringsmedel tillförs jorden. Detta kan ske in-situ, 
alltså då jorden som ska stabiliseras är ostörd. Detta är aktuellt om den stabiliserade terrassen 
är i en skärning. Även bankar kan stabiliseras. I dessa fall är den stabiliserade jorden dittrans-
porterad, störd och alltså inte in-situ. Oavsett vilket ska den ytan som avses stabiliseras rensas 
från block och stenar större än 125 mm och justeras till korrekt nivå innan stabilisering påbör-
jas. Med korrekt nivå avses cirka 20 mm lägre än den färdigjusterade nivån. Detta beror på att 
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terrassen efter stabilisering ökar i volym till följd av tillförandet av stabiliseringsmedel och för-
ändrad struktur i jorden (Gunilla Franzén, 2012). 
 Vid stabilisering sprids stabiliseringsmedlet jämnt över ytan. Därefter fräses stabilise-
ringsmedlet ner i jorden och vid behov tillförs vatten. Stabiliseringsmedlet kan även harvas ned i 
jorden. Därefter packas ytan och för att en tillfredsställande packning ska kunna ske begränsas 
tjockleken av det stabiliserade lagrets skikt till 35-40 cm. Dessutom är det viktigt att packningen 
sker så fort som möjligt eftersom att de kemiska reaktionernas initieras snabbt efter stabilise-
ringen. Framförallt vid cementstabilisering är det av stor vikt att packningen inleds skyndsamt 
då hydratiseringsprocessen inleds redan efter två timmar. Då terrassen är stabiliserad, packad 
och färdigjusterad kan vägkroppens överbyggnad påföras, enligt Figur 1. (Gunilla Franzén, 
2012). 

 
Figur 1, Illustration över ytstabiliserad vägterrass. Den röda markeringen representerar den stabiliserade ytan under vägens 

överbyggnad (Gunilla Franzén, 2012). 

När masstabilisering utförs kan endast delområden på 25 m2 eller 125 m3 behandlas åt gången 
för att ha god kontroll. Inblandning ska ske så systematiskt som möjligt så att massan blir så 
homogen som det går. Inblandning ska ske med förutbestämd mängd bindemedel som matas ut 
samtidigt som ett inblandningsverktyg förs genom bestämd volym efter ett visst mönster  
(Trafikverket, 2013). 

2.2.3 Historik 
Metoden är mycket gammal. Det finns belägg för att ingenjörer i Romarriket hade kunskap om 
metoden och använde den för att stabilisera vägar. Även i Kina ska metoden ha tillämpats, bland 
annat i vissa av de jordvallar som kinesiska muren är grundlagd på. Likt mycket annan kunskap 
som fanns under antiken glömdes även jordstabilisering bort och först på 1930-talet blev meto-
den åter populär, mycket tack vare att det då tillkom maskiner som i större skala kunde använ-
das för att tillämpa metoden  (Sandberg, 2006). 
 Då stabilisering av vägterrasser åter blev populärt var det främst kalk och cement som 
användes som stabiliseringsmedel. På senare tid har alternativa material såsom flygaska och 
slagg testats och börjat användas antingen som de är eller i kombination med andra stabilise-
ringsmedel. Utveckling har även skett vad gäller maskinerna som tillämpas för metoden. Då 
ytstabilisering åter vann mark under förra seklet var det främst jordbruksmaskiner som använ-
des. Med tiden har dock mer sofistikerade maskiner som är byggda för ändamålet äntrat mark-
naden (Gunilla Franzén, 2012).  
 I Sverige har metoden varit frekvent använd under 60- och 70-talet då metoden gav eko-
nomiska och tidsbesparande fördelar. 1984 ändrades kraven i BYA, alltså föregångaren till Tra-
fikverkets ATB Väg. Enligt 1984 års nya krav kunde projektörer inte längre tillgodoräkna det 
stabiliserade materialets förbättrade egenskaper till konstruktionen. Därmed blev stabilisering av 
terrasser lönlöst. Även det faktum att geotextiler introducerades på marknaden under 80-talet 
minskade tillämpningen av ytstabilisering då dessa gjorde det enklare att åstadkomma material-
skiljande lager. Arbetsmiljöproblem kopplade till hanteringen av stabiliseringsmedel var en an-
nan anledning till att populariteten för att använda metoden minskade (Sandberg, 2006). 
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2.3 Dimensionering 

2.3.1 Allmänt 
Masstabiliserad jordmassa dimensioneras enligt GK3 då egenskaper i masstabiliserad jord är 
beroende på hur stabilisering samt förbelastning utförs. Stabiliteten för glidytor som går genom 
den masstabiliserade jorden beräknas med såväl dränerad som odränerad analys (Larsson, 
2006). 
 Det masstabiliserade materialet ska uppfylla de krav som är gällande för det material som 
ersätts i konstruktionen. Det stabiliserade lagret får ej brytas ner av klimat och trafik under den 
tekniska livslängden (Trafikverket, 2011). 
 Vägterrasser som består av lösa sedimentära jordar får inte ha en odränerad skjuvhållfast-
het som understiger 75 kPa. Understigs detta värde ska åtgärder vidtas med vägens underbygg-
nad (Trafikverket, 2011). 

2.3.2 Hållfasthetsbegrepp 
Skjuvspänning, τ, är det samma som deviatorspänning, q, och är skillnaden mellan den största 
och minsta effektiva huvudspänningen enligt Ekvation 1 
 
= − + − = −     (1) 

 
Där σ1´ är den största effektiva huvudspänningen och σ3´ den minsta och u är porvattentrycket. 
Då provkropparna i försöken är cylindriska och trycks enaxiellt fås spänningsförhållanden enligt 
Ekvation 2 och 3 nedan 
 

=       (2) 
 

= = 0      (3) 
 
Där σa´ är spänningen i ett till cylinderns axel ortogonalt plan och σr´ är samma för ett till cylin-
derns axel parallellt plan. Ekvation 2 och 3 insatt i Ekvation 1 ger att 
 
= =       (1) 

 
Effektiva normalspänningen i en provkropp är således lika med dess skjuv- eller deviatorspän-
ning (Axelsson K. , 1998). I försöket testas provkropparnas enaxiella tryckhållfasthet och dess 
porvattentryck är okänt. Därför benämns deras hållfasthet såsom enaxiell tryckhållfasthet eller 
brottspänning då dessa står i direkt relation med varandra. 

2.3.3 Brotteori 
Mohr-Coulombs brotteori illustreras i Figur 2. Enligt brotteorin går provkroppen i brott då 
spänningsförhållandena är sådana att spänningscirkeln når brottlinjen. I figuren är två spän-
ningscirklar exemplifierade. Den mindre representerar spänningsförhållandet som råder under 
ett enaxiellt tryck då det inte existerar något pålagt tryck i provcylinderns radiella riktning. Den 
lutande linjen är brottlinjen. Vinkeln ∅ är jordens friktionsvinkel och c är jordens kohesions-
värde (Axelsson K. , 1998). 



 

11 
 

 
Figur 2, Mohr-Coulombs brotteori. Den mindre cirkeln representerar ett enaxiellt lastfall och den större representerar ett 

triaxiellt sådant. (United States Department of Transportation - Federal Highway Administration, 2012). 

Skjuvhållfastheten i materialet är beroende av effektivspänningen, σ´, friktionsvinkeln, ϕ, och 
kohesionen, c. Sambandet framgår i Ekvation 4 
 
= + ´ ∗ tan      (4) 

 
Alla materials skjuvhållfasthet bygger inte på både kohesion och friktionsvinkel. I de fall någon 
av parametrarna saknas stryks dess term ur Ekvation 4 (Axelsson K. , 1998). 

2.4 Jordarter 

2.4.1 Allmänt 
I följande avsnitt beskrivs de jordarter som används i projektets laborativa del. Jordens upp-
hämtningsmetod, upphämtningsplats och tidpunkt för när detta skett anges samt en generell be-
skrivning av jordarnas ursprung och geotekniska egenskaper och indelningar.  

2.4.2 Lera 
Leran hämtas från Jungfrusund på östra Eckerö i Stockholms län den 26 augusti 2015, se Bilaga 
1. Leran grävs upp för hand med spade och tas från 0,6-0,8 meters djup. Ett cirka 0,3 meter 
tjockt lager av ovanliggande vegetationsjord är vid upphämtningstillfället redan bortfört med 
grävmaskin. Sedan uppgrävningstillfället förvaras leran i tillslutna hinkar. De fyllda hinkarna 
transporteras med bil från Stockholm till Braunschweig. Leran är grå med inslag av rostfärgat 
mer grovkornigt material. I leran finns även koncentrationer av rötter och kvistar samt gruskorn. 
Området där leran är hämtad ska bebyggas med villor (Rothhämel, 2015). 
 Lera kategoriseras som finjord och är den finaste av de fraktionerna man delar in jord-
material i. I fallande storlek delas jordmaterial in i följande fraktioner; block, sten, grus, sand, 
silt och lera. Till lera räknas alla partiklar med kornstorlek mindre än 0,002 mm. Lera i sin tur 
delas in i undergrupperna grovler och finler där grovlerpartiklars kornstorlek är mellan 0,002-
0,0006 mm. Alla partiklar mindre än 0,0006 mm räknas till undergruppen finlerpartiklar. Om 
minst 40 viktprocent av finjorden är lera klassas jorden som lera. Om däremot 20-40 viktprocent 
av finjorden utgörs av lera och resten utgörs av silt och andra grövre fraktioner benämns jorden 
såsom siltig lera eller lerig silt (Axelsson K. , 1998). 
 Lerpartiklar karaktäriseras av att de är flata och dess kontur är oregelbunden. Den flata 
strukturen åskådliggörs i Figur 3 nedan. Till skillnad från de grövre fraktionerna bestäms en 
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leras geotekniska egenskaper i större utsträckning av dess kemiska sammansättning istället för 
den geometriska strukturen hos de ingående partiklarna. I Sverige är de vanligaste lermineralen 
illit och smektit. Som exempel kan nämnas att en illitpartikel är cirka 1 nm tjock. Förekomsten 
av organiskt innehåll i lera, såväl som i andra jordar, härrör från rötter, djurrester, bakterier och 
dylikt.  (Axelsson K. , 1998). 

 
Figur 3, Illustration över lerpartiklars karaktäristiska flata struktur. Området runt lerpartiklarna är det till lerpartiklarna 

bundna vattnet som skapar en vattenfilm (Axelsson K. , 1998). 

Karaktäristiskt för lera är att det på lerpartiklarnas yta kan uppstå negativ nettoladdning. Detta 
beror på att det saknas positivt laddade joner, katjoner, i lermineralets kristallgitter. Det är tack 
vare denna ytladdning som lerpartiklar kan attrahera katjoner, vilket benämns som jonbytesför-
måga. En lerpartikels ytladdning är direkt proportionell mot storleken på dess yta; ju större yta 
desto större laddning. Som ett mått på en lerpartikels yta används ofta begreppet specifik yta, 
vilket är kvoten mellan lerpartikelns yta och massa (Axelsson K. , 1998). 
 Lerpartikeln och dess utbytbara joner drar till sig vatten, vilket benämns som hydratise-
ring. Detta gör att de utbytbara jonerna växer kraftigt i storlek och omöjliggör att de får plats 
intill lerpartikelns yta. De kommer istället befinna sig inom sådant avstånd från lerpartikeln att 
elektropotentiell jämvikt råder. Porvattnet är bundet till lerpartiklarna med van der Waalskrafter, 
dipol-dipol-bindningar och vätebindningar. Vattnet som är bundet till lerpartiklarna syns som en 
film runt lerpartiklarna i Figur 3 ovan. Även obundet porvatten förekommer. Lera erhåller sin 
hållfasthet genom kohesion, således inte via direktkontakt och friktion mellan de ingående par-
tiklarna. Den kohesiva kraften är rent kemisk och möjliggörs tack vare lerpartiklarnas laddning 
och fasta bindning med porvatten (Axelsson K. , 1998).  

2.4.3 Siltig sand 
Den siltiga sanden hämtas från ett grustag i Vällsta Gårdsväg i Upplands Väsby, se områdes-
karta i Bilaga 2. Den siltiga sanden har siktats från en naturlig morän till storlekar på 0-20 mm. 
Efter siktning läggs den siltiga sanden i hinkar och transporteras med bil från Upplands Väsby 
till Braunschweig (Rothhämel, 2015). 
 Sand är en friktionsjord. Friktionsjord är större korn av bergartsmineral. En friktionsjord 
har en låg kapillaritet och kan endast bli naturfuktig ovanför den fria grundvattenytan. Begräns-
ningen av hög vattenkvot hos friktionsjorden ovanför den fria grundvattenytan beror på att den 
har hög permeabilitet vilket gör att dess förmåga att hålla kvar vatten är liten. Den höga perme-
abiliteten innebär också att inga portrycksförändringar antas uppstå vid spänningsändringar. En 
sands hållfasthet kan uttryckas som dess friktionsvinkel. Sandens struktur varierar med lag-
ringstätheten. Sandens kompressionsegenskaper är i jämförelse med lera generellt liten. Frikt-
ionsvinkel och kompressionsegenskaperna har främst samband med sandens lagringstäthet. Med 
inblandning av silt i sand blir jorden dock en blandning av kohesions- och friktionsjord 
(Knutsson, Larsson, Tremblay, & Öberg-Högsta, 1998). 
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 Silt är en mellanjord som kan ha både friktionsbaserade och kohesiva hållfasthetsegen-
skaper, beroende på kornstorleksfördelning. Silt är erosionsbenägen och mycket känslig för vat-
tenmängden och portrycket i jordprofilen. Siltens egenskaper att suga upp mycket vatten samt 
instabiliteten vid tjällossningen gör att silten är den tjälfarligare beståndsdelen i en siltig sand. 
Instabiliteten vid tjällossning beror bland annat på siltens erosionsbenägenhet (Knutsson, 
Larsson, Tremblay, & Öberg-Högsta, 1998). 

2.5 Stabiliseringsmedel 

2.5.1 Allmänt 
I detta avsnitt beskrivs de stabiliseringsmedel som används i projektet, dess kemiska samman-
sättning och tillverkningssätt. 

2.5.2 Kalk 
Kalciumhydroxid, alltså släckt kalk har den kemiska formeln Ca(OH)2 och kalciumoxid, alltså 
osläckt kalk, har den kemiska formeln CaO. Vid framställandet av kalk upphettas kalksten till 
höga temperaturer vilket gör att kalciumkarbonat, CaCO3, sönderdelas till kalciumoxid, alltså 
osläckt kalk, och koldioxid enligt Ekvation 5 nedan 
 

+ ä ↔ +     (5) 
 
Vid framställandet av släckt kalk, vilken är den formen av kalk som används i projektet, från 
osläckt kalk sker den kemiska reaktionen enligt Ekvation 6 nedan (Augustsson, 2010) 
 

+ → + ä     (6) 
 
För att stabilisera leran i försöket används Petrit T, en blandning av främst kalk och koks. Pro-
dukten är en biprodukt som blir över vid reduktion och omvandling av järnslig till järnsvamp. I 
ett första steg i tillverkningen av järnsvamp reagerar järnsligen med en reduktionsblandning 
bestående av koks, kalk och antracit. Det är framförallt kolet som reagerar med syret i järnslig-
en. I denna process erhålls bland andra restprodukten tunnelugnskalk, eller TU-kalk, vars kemi 
avgörs av de ingående råvarorna och parametrarna i processen. TU-kalken separeras i ett nästa 
steg från järnsvampen. TU-kalken siktas och finmaterialet utgör produkten Petrit T. All osläckt 
kalk i materialet övergår till släckt kalk genom att vatten tillförs (Haase, 2014). 

2.5.3 Multicement 
Multicem är en produkt från företaget Cementa. Det är en blandning av flygaska (CKD, Cement 
Kiln dust) och portlandcement (Cementa, 2015).  
 Flygaska är en produkt som uppstår vid bland annat el- och värmeproduktion. Flygaska 
består av de kolpartiklar som inte är förbränningsbara i brännkammare. Flygaskan blir avskilt i 
ett filter medan röken går igenom en skorsten. Partiklarna i flygaskan har en sfärisk struktur. 
Flygaska är kemiskt sett betraktat som glas och består mestadels av kisel och aluminiumoxider. 
(Teknologisk institut, 2015). 
 Flygaska är ett mineraliskt tillsatsmaterial som heter puzzolaner. Puzzolaner har låg kalk-
halt vilket betyder att de inte enbart kan reagera med vatten utan det krävs att de aktiveras. 
(Almgren, Sköld, Rapp, & Nolen, 2013) 
 Cement tillhör den hydrauliska bindningsmedelstypen vilket betyder att den reagerar med 
vatten och kan stelna i både vatten och luft. Portlandcement, vilket är den typ av cement som 
finns i Multicement, framställs genom att bränna finmald mix av kalksten och lermineral till ca 
1400°C i en lång roterande ugn. Vid bränningen skapas portlandscementklinker som består av 
kalcium- och kiseloxider. Utöver dessa beståndsdelar bildas även små mängder av flera ämnen 
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men de viktigaste för cementreaktionen är alkalier, aluminium- och järnoxider. (Almgren, 
Sköld, Rapp, & Nolen, 2013) 

2.6 Stabilisering 

2.6.1 Allmänt 
I följande avsnitt beskrivs hur de stabiliseringsmedlen som används i projektet reagerar med 
respektive jord då denna stabiliseras, vilka kemiska reaktioner som sker mellan reaktanterna och 
hur jorden påverkas av processen. 

2.6.2 Kalkstabilisering 
Jordstabilisering med kalk kan utföras endera torrt eller vått. I den förstnämnda metoden kan 
både släckt och osläckt kalk användas. Då metoden tillämpas tillförs kalk i sin ursprungliga 
pulvriserade form till jorden. Vid tillämpande av den senare metoden tillsätts en slurry av vatten 
och kalk till jorden (Augustsson, 2010). 
 Vanligtvis används osläckt kalk då fuktkvoten i jorden är högre än den optimala för pack-
ning. Osläckt kalk reagerar med vatten och besitter därmed förmågan att torka ut jorden till en 
fuktkvot som lämpar sig bättre för packning. Osläckt kalk har ett snabbare reaktionsförlopp än 
andra kalkbaserade stabiliseringsmedel. Stabilisering med slurry ger fördelen att distributionen 
av stabiliseringsmedel blir jämnare fördelad över ytan (Augustsson, 2010).  
 Då lera stabiliseras med släckt kalk sker en rad reaktioner. Den släckta kalken, alltså kal-
ciumhydroxiden, reagerar i ett första steg med joner i leran, jonbyten sker. Därmed flockulerar 
de enskilda partiklarna i leran och strukturen blir grövre och torrare. I ett andra steg reagerar den 
återstående kalciumhydroxiden med kisel- och aluminiumföreningar i leran. Dessa reaktioner är 
puzzolana och sker under lång tid. Genom de puzzolana reaktionerna bildas olika former av 
kalciumsilikataluminathydrat vilkas innehåll av silikat och aluminat varierar. Detta ökar lerans 
hållfasthet. Kalciumhydroxiden kan också reagera med koldioxid och därmed bilda kalciumkar-
bonat, vilket också bidrar till ökad hållfasthet. De puzzolana reaktionerna är mycket långsamma. 
Därför bidrar inte dessa till en ökad hållfasthet i det stabiliserade materialet direkt vid tillsät-
tande av stabiliseringsmedel. Den initiala ökningen av hållfastheten i materialet kommer istället 
från det första steget i processen, jonbytena. Dessa gör att leran beter sig mer som ett friktions-
material. (Gunilla Franzén, 2012). 
 Modifiering av jorden sker då jonbytena äger rum och stabilisering sker i och med de 
puzzolana reaktionerna. Modifieringen är inte beroende av temperatur och tar från några timmar 
upp till tre dygn, beroende på typ av lera. Stabiliseringen är långsammare och starkt beroende av 
temperaturen som inte får vara för låg. De stabiliserande reaktionerna i jorden börjar påverkas 
negativt vid en temperatur någonstans mellan 7-15°C. Jonbytena i jorden sker enligt Hofmeis-
ters serie som åskådliggörs nedan. (Augustsson, 2010). 
 

< < < < ≪ < ≪  
 
Hofmeisters serie beskriver anledningen till att kalciumjonerna ersätter de katjoner till vänster 
som är bundna till lerpartiklarna. Detta för att kalciumjonerna har större elektronegativitet än de 
till vänster. Detta reducerar i sin tur vattnet som förekommer intill lerpartiklarna. Då olika ler-
jordar har olika sammansättningar av lermineral påverkas jonbytesprocessen av vilken typ av 
lera som stabiliseras (Augustsson, 2010). 
 De puzzolana reaktionerna som sker då kalciumsilikathydrat och kalciumaluminathydrat 
bildas beskrivas i Ekvation 7 och 8 nedan Sandberg (2006). 
 

+ + → ℎ    (7) 
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+ + → ℎ   (8) 
 
Vid ytstabilisering med kalk finns det några arbetsmiljömässiga risker att ta hänsyn till. Vid 
varmt och torrt väder dammar stabiliseringsmedlet lätt. Detta kan orsaka problem, inte bara för 
personerna i arbetsmomentets direkta närhet, utan även för till exempel boende i närområdet. 
Kalk är reaktivt och kan allvarligt skada kroppslig vävnad vid kontakt. Fördelen med slurry ur 
denna aspekt är att den inte dammar (Augustsson, 2010). 
 Utöver de arbetsmiljömässiga riskerna finns även några andra nackdelar med de olika 
kalkbaserade stabiliseringsmedlen. Framförallt finns en brist i att de två typerna av ren kalk kan 
kräva stora mängder tillfört vatten. Mängden beror på väderlek och den naturliga fuktkvoten i 
det stabiliserade materialet. Nackdelarna som är kopplade till slurry som stabiliseringsmedel är 
att tidsåtgången är större då spridningen av materialet är långsammare samt att fler maskiner 
krävs vilket leder till en mer kostsam stabiliseringsprocess (Augustsson, 2010).  

2.6.3 Cementstabilisering 
Vid cementstabilisering tillsätts cement till jorden och blandas till en homogen massa. Cemen-
ten kan tillsättas i olika mängder vid stabilisering för att uppnå önskade egenskaper i det stabili-
serade materialet. När cementen blandas in i materialet kommer det att kemiskt regera med vatt-
net. När cementen hydratiseras blir cementkornen runda med små tentakler. Detta visas i Figur 4 
där taggar sticker ut från de runda cementkornen för att omfamna omkringliggande material 
(Cementa, 2009). 

 
Figur 4, Illustration över hydratiseringen hos cementen där hydratiseringen ökar från höger till vänster (Cementa, 2009). 

Tentaklerna består av kalciumsilikathydrat och har en starkt cementerande effekt. Detta gör att 
cementstabilisering ger en högre hållfasthetsökning de första månaderna i förhållande till vad 
som gäller för kalkstabiliserad jord (Axelsson, Johansson, & Andersson, 2000). 
 I Multicem reagerar flygaskan kemiskt med kalciumhydroxiden och bildar kalciumsilikat-
hydrat. Kalciumhydroxiden blir över när Portlandcementen hydratiseras. De puzzolana reakt-
ionerna accelereras av cementblandningens alkalihydroxider. Det ökar mängden primärt binde-
medel, kalciumsilikathydrat, i cementblandningen med hjälp av den oönskade kalciumhydroxi-
den (Teknologisk institut, 2015). 
 Cement, som till huvudsak består av kalciumsilkater, reagerar med vatten och bildar kal-
ciumsilkathydrat och kalciumhydroxid enligt Ekvation 9. Flygaskan reagerar med restprodukten 
kalciumhydroxid och bildar mer av kalciumsilikathydraten vilket är det primära bindemedlet i 
en cementstabilisering. (Johansson, Åhnberg, & Pihl, 2006) 
 

2 3 + 6 → 3 2 ∗ 3 + 3   (9) 
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2.7 Tjäle 

2.7.1 Allmänt 
Med tjäle menas frusen jord. Frusen jord har fyra beståndsdelar, nämligen jordpartiklar, is, vat-
ten och luft. Figur 5 visar hur en ofrusen jord ser ut där fast substans är jordmaterialet, porvatt-
net är det fria vattnet och porgasen är luften i hålrummen. Porerna och isen i jorden har olika 
utformningar så som jämn spridning och oregelbundna former. Jorden är i fruset tillstånd då 
jordens temperatur är mindre än 0°C. Om jordens temperatur är under 0°C under två år eller mer 
benämns det som permafrost (Berglund, 2009). 

 
Figur 5, Illustration över en jords beståndsdelar (Axelsson K. , 1998). 

När luftens temperatur blir lägre än 0°C skapas ett värmeflöde från marken om den är varmare 
än luftens temperatur. Detta värmeflöde gör att det blir en nedfrysning av marken som skapar 
iskristaller. Dessa iskristaller går sedan samman och bildar plana islinser. Isbildning gör att det 
underliggande vattnet i marken börjar strömma upp mot det frusna lagret. Beroende på lufttem-
peratur kan tjälfronten stå stilla på grund av att det uppåtströmmande vattnet värmer lika mycket 
som luften kyler. Om luftens kyleffekt är större kommer tjälfronten att gå djupare ner i marken. 
Vid större djup ned i jorden kommer inte markyttemperaturen vara styrande för jordens tempe-
ratur utan istället jordens heta inre. Detta är en mer konstant temperatur oavsett årstid. Tempera-
turvariationen som funktion av djupet skrivs som den geotermiska gradienten. Gradienten har 
genom studier visats vara cirka 1°C per 30 meter djup som medel  (Berglund, 2009). 
 När porvattnet fryser avges värme till omkringliggande jord. Detta skiljer sig i kohesions- 
respektive friktionsjordar då mängden fritt vatten och bundet vatten runt kornen skiljs åt. I en 
finkornig jord kommer mängden ofruset vatten vara högre då en större mängd av vattnet är bun-
det runt partiklarna och inte är fritt. Detta beror på att det fria vattnet påverkas först av en tem-
peratursänkning och lättare fryser. På grund av att det är en mängd ofruset vatten i jorden skapar 
detta transportkanaler i jorden  (Berglund, 2009). 
 Skillnaden mellan en grovkornig och en finkornig jord vid tjäle är att mängden bundet 
vatten är större för en finkornig jord. Det grovkorniga materialet som är ofruset har en låg kapil-
laritet och hög permeabilitet. Den låga kapillariteten och höga permeabiliteten leder till att ande-
len vatten är låg vilket ger att en mindre mängd vatten i jorden påverkas av frysning. Hos en 
ofrusen finkornig jord är egenskaperna tvärtemot en grovkornig då den har låg permeabilitet och 
hög kapillaritet. Hög kapillaritet och låg permeabilitet ger att en finkornig jord har högre vatten-
kvot än grovkornig över den fria grundvattenytan. Det innebär att en större andel av jordmassan 
påverkas av frysning  (Svensson, 2012). 
 Vatten som strömmar till tjälfronten i en finkornig jord kommer att bygga på de redan 
existerande isbildningarna. (Knutsson, 1985) 
 Anledningen till att underliggande vatten i marken rör sig mot tjälfronten finns det olika 
förklaringar till. En är att jordens jord-vattenpotentialsgradient ändras och detta orsakar ström-
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ningen. En annan teori är att det blir undertryck i porerna, alltså ett kapillärt sug på grund av 
isen (Berglund, 2009). 
 Porvattensuget som bildas definieras som skillnaden i tryck mellan luft som omger provet 
och trycket i porvattnet. Detta sug är ett mått på den så kallade fria energin som kallas Gibbs fria 
energi. Om fuktkvoten i ett jordprov minskar och provets volym hålls konstant kommer också 
den fria energin att minska. Detta leder till att porvattnet får en lägre potential i förhållande till 
det helt fria porvattnet. Denna skillnad leder till ett sug som skapar vattentransport till de delar-
na med lägre potential eller lägre värde på den fria energin (Knutsson, 1985). 
  

2.7.2 Tjällyftning och tjällossning 
Tjällyftning är när vattnet i marken fryser och dess volym ökar. Denna volymökning hos vatten 
är 9 % när det övergår till is. Detta i sin tur höjer markytans nivå. För att det ska ske krävs det 
att tre villkor uppfylls. Dessa är att temperaturen i jorden ska vara möjlig för frysning, det måste 
finnas tillgång till fritt vatten samt att jordens permeabilitet ska vara lämplig för kapillär vatten-
transport. När tjällossning sker tinar den frusna jorden. Detta sker från två håll, från markytan 
och underifrån. Vattnet som bildas vid markytan kommer inte kunna dräneras bort genom det 
underliggande frysta lagret vilket kan ses i Figur 6. Detta leder till att jorden har stor möjlighet 
till att bli vattenmättad i det övre lagret och därmed ett högre porvattentryck. Ett högre porvat-
tentryck ger en minskad skjuvhållfasthet i jorden, därför att effektivspänningen sjunker. Över-
skottet av vattnet är beroende på tiningsperioden, avrinningsmöjligheter, nederbörd och perme-
abilitet. Sprickor uppkommer då jorden fryser och separeras och när den sedan smälter återgår 
inte jorden, utan ett hålrum uppstår. Sprickorna underlättar vattentransporter genom den frysta 
jorden (Svensson, 2012). 

 
Figur 6, Illustration över tjälfronten i jord över tid. Tjälfronten i marken skapar ett impermeabelt lager som vatten inte kan 

transporteras genom, vilket leder till att jorden ovanför tjälfronten lätt blir vattenmättad (Svensson, 2012). 

Stenupplyftning är då stenar vandrar uppåt i jordprofilen. När isen smälter kan vatten rinna med 
finkornigt material och lägga sig under stenen som visas i Figur 7. När det sedan fryser igen 
kommer vattnets volym att öka och trycka upp stenen. Detta hålrum som bildas under stenen 
fylls på med finjord som lägger sig under stenen. När detta pågått i flera frys-tö-cykler kommer 
det grövre materialet att trängas upp och påverka markytan. (Svensson, 2012).  
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Figur 7, Illustration och förklaring till stenupplyftningsprocessen under tjällossning. Stenen som representeras av den röda 

cirkeln vandrar uppåt genom att finmaterial tränger in under den (Knutsson, 2015 presentaionmaterial). 

Utifrån jordens tjällyftande egenskaper delas jordar i Sverige in i fyra olika tjälfarlighetsklasser, 
enligt Tabell 1. Lera och siltig sand som är jordarna som är aktuella i projektet återfinns i tjälfar-
lighetsklass 3 respektive 2 (Trafikverket, 2005). 

Tabell 1, Redovisning över de i Sverige gällande tjälfarlighetsklasserna (Trafikverket, 2005). 

 

Sättningar som uppstår på grund av tjällossning är när vattnet omvandlas från fast form till fly-
tande form och därmed en minskad volym. Då måste jordens skelett formas om så att det åter-
sluter tomrummen. Om vattnet som omvandlas inte kan rinna iväg från jorden tillräckligt snabbt 
bildas ett porvattenövertryck. Detta vattenöverskott kan göra att jorden går från fast form till en 
sörja bestående av jord och vatten. Jorden kommer efter tining att konsolidera. Konsoliderings-
graden är direkt beroende av den last jorden utsätts för (Berglund, 2009). 
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 Jordens hållfasthet påverkas vid en tjällossning på grund av den ökade vattenkvoten. In-
nan jorden har hunnit konsolidera efter en tjällossning har dess hållfasthet minskat. Lera och silt 
är känsliga för höga vattenkvoter då deras egenskaper påverkas genom att materialens konsi-
stens kan gå från fast till flytande. Vid vilken vattenkvot leran går från fast till flytande beror på 
dess flytgräns. Detta är på grund av lerans förmåga att binda vatten. Jorden går från fast till 
halvfast, halvfast till plastisk sedan plastisk till flytande där fast form har minst volym. Även en 
liten ökning av vattenkvoten kan ge en större hållfasthetsminskning om flytgränsen är låg 
(Berglund, 2009). 

2.7.3 Tjälpåverkan på stabiliserad jord 
Tjäles påverkan på stabiliserad jord är mycket varierande beroende på stabiliserat material och 
utförande. Jord med liten mängd kalk blir mer tjälfarlig än utan kalk. Noggrann packning när 
jordmaterialet stabiliseras är viktigt för att minska risken för ökad vattenkvot från utomstående 
faktorer så som väderlek. Utan ökad vattenkvot får inte materialet en strukturförändring i form 
av övergång från fast till halvfast form vilket ger stabiliseringen lång tid att binda ihop materi-
alet inför frysning (Lindh, 2004). 
 Försök på kalkstabiliserad lermorän där materialet utsatts för frys-tö-cykler visade att le-
rans enaxiella tryckhållfasthet påverkas negativt. Anledningen till att lermoränen med en högre 
kalkhalt på 6 vikt-% gentemot 4 vikt-% påverkas mer är att den anses ha en högre upptagnings-
förmåga av vatten vilket leder till ökad vattenkvot. Ökad vattenkvot innebär större mängd vatten 
som kan frysa. Ingen tjällyftning skedde med den stabiliserade lermoränen. (Sandberg, 2006) 
 Negativ påverkan av hållfastheten i cementstabiliserad siltig sand uppvisades av försök 
med frys-tö-cykler. Den siltiga sanden var stabiliserad med 10 vikt-% cement. Den siltiga san-
den visar att ett ökat antal frys-tö-cykler, från inga till tolv, minskar den enaxiella tryckhållfast-
heten. Den hydrauliska konduktiviteten ökar också med ökat antal frys-tö-cykler. Vidare visar 
det att en hög vattenkvot ökar risken för tjälpåverkan. Tjälen får alltså en negativ påverkan på 
det stabiliserade materialet som var naturfuktigt  (Jamshidi, Lake, & Bames, 2014). 
 Sprickor uppkom i en kalkstabiliserad lera vid frys-tö-cykler vilket ger ökad permeabilitet. 
En ökad permeabilitet vid tjäle ger ökad vattenströmning mot tjälfronten vilket i sin tur leder till 
högre vattenkvot, som i slutändan leder till minskning av materialets hållfasthet. Tjäle ger ingen 
inverkan på kalkstabiliseringens reaktionsförlopp. Detta innebär att leran kan kalkstabiliseras 
även under kallare förhållanden. Två olika leror, en med låg plasticitet och en med hög plastici-
tet, testades i studien. Det visar sig att den med högre plasticitet får en högre enaxiell tryckhåll-
fasthet gentemot den med låg plasticitet efter stabilisering. Dock minskar den enaxiella tryck-
hållfastheten i båda lerorna med 10 till 15 % efter tre frys-tö- cyklerna (Yildiz & Soganci, 
2012). 
 I en studie från 2011 som testade en siltig sand med 10 vikt-% cementstabilisering upp-
stod sprickor inne i provet efter en frys-tö-cykel. Efter fyra frys-tö-cykler ökar antalet sprickor 
och det syns att provet har tagit skada av frys-tö-cyklerna. Denna sprickbildning ses i Figur 8 
där de blå områdena visar sprickbildningen. Här syns tydligt att sprickorna ansluter till varandra 
i kanaler vilket leder till ökad vattentransport. Denna undersökning visar förhöjd permeabilitet 
hos materialet efter frys-tö-cyklerna. Sprickbildning, en stor del av den förhöjda permeabiliteten 
och försämrad enaxiell tryckhållfasthet sker efter en frys-tö-cykel (Jamshidi R. J., Lake, Barnes, 
Hills, & Gunning, 2011). 
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Figur 8, En cementstabiliserad siltig sand impregnerad med blå färg för att se sprickor i materialet. De blå ådrorna i materialet 

är sprickbildningar som uppstår efter fyra stycken frys-tö-cykler (Jamshidi R. J., Lake, Barnes, Hills, & Gunning, 2011). 

Läkning hos ett stabiliserat material efter frys-tö-cykler har många olika mekanismer. Bland 
dessa finns fortsatt stabilisering som inte hunnit reagerat innan frys-tö-cyklerna påbörjats. 
Sprickor som fylls igen på grund av ojämna hastigheter i vattenflödet. Ojämnt vattenflöde gör 
att mindre material som transporteras stannar upp och avlagras. Sprickornas storlek begränsar 
det stabiliserade materialets läkningsförmåga då materialet vid för stora sprickor inte kan återgå 
till sin täta jordstruktur längre (Jamshidi & Lake, 2015). 
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3 Metod 

3.1 Allmänt 
Inledningsvis klassificeras leran och den siltiga sanden. Efter klassificeringen av jorden tillver-
kas de 108 provkropparna. Därutöver tillverkas tre provkroppar som används för att kontrollera 
temperaturen i frysen. I försöksdelen genomgår provkropparna sina specifika härdnings- och 
frys-tö-cykler och trycks slutligen i en enaxiell tryckapparat för att ta reda på materialens enaxi-
ella tryckhållfasthet. 

3.2 Jordklassificering 

3.2.1 Allmänt 
Jordklassificeringen utförs enligt den tyska standarden Deutsche Institut für Normung, DIN, om 
inget annat anges. Den tyska standarden går under EU-standarden vilket också den Svenska 
standarden ingår i. 

3.2.2 Naturlig fuktkvot 
Den naturliga fuktkvoten bestäms med DIN 18 121. Leran och den siltiga sanden tas från till-
slutna hinkar där de förvaras i och fördelas sedan i tre olika öppna glaskärl. Varje enskilt 
glaskärl vägs först utan innehåll och sedan med det naturligt fuktiga materialet i. Efter vägning 
placeras glaskärlen i en ugn med en temperatur på 105°C. När proverna torkats i cirka ett dygn 
tas de ut och svalnar i en tillsluten kammare med ett fuktabsorberande material i botten enligt 
Figur 9. Detta för att materialet inte ska dra till sig fukt från luften i rummet. Då proverna sval-
nat till rumstemperatur vägs de åter. Beräkningsgång för den naturliga fuktkvoten i materialet 
redovisas under avsnitt 4.1.1 nedan. 

 
Figur 9, Tillsluten kammare i vilken de torkade proverna svalnar efter att de tas ut ur ugnen. 

3.2.3 Kornstorleksfördelning 

3.2.3.1 Siktning 
Siktningen utförs enligt DIN 18 123. Först separeras finmaterialet från den siltiga sanden genom 
att använda en gallerdurk med hålfraktion på 0,063mm. Den siltiga sanden hälls på gallret och 
sköljs sedan med vatten. Vattnet med finare material än 0,063mm sparas för sedimenationsför-
sök. Efter att den siltiga sandens grovmaterial har separerats och vägts används en siktmaskin 
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som syns i Figur 10. Den siltiga sanden placeras i toppen av siktmaskinen som skakar om 
materialet i minst 30 minuter. Efter siktning vägs respektive fraktion från 16 mm till 0,063 mm 
gradering. Med detta fås en siktkurva för fraktionerna över 0,063 mm. Materialet delas upp i 
fyra siktningsomgångar för att öka noggrannheten. 
 

 
Figur 10, Siktmaskin i vilken den siltiga sandens tvättade grovmaterial siktas i. 

 

3.2.3.2 Sedimentation 
Kornstorleksfördelningen som erhålls av sedimentation bestäms med DIN 4022. Kornstorleks-
fördelningskurva fås ut av finjordmaterialets sedimentationsförlopp. Finjordmaterial finfördelas 
då i två olika glaskärl. Till finkornmaterialet tillsätts 100 ml avmineraliserat vatten som fördelar 
upp materialet. Därefter tillsätts 25 ml natriumpyrofosfat som påskyndar sedimentationen och 
ytterligare 250 ml avmineraliserat vatten. En visp rör om i provbehållaren för fullständig finför-
delning av jordmaterialet, enligt Figur 11. 
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Figur 11, Mekanisk visp som finfördelas leran i vätskan innan sedimentation av leran genomförs. 

Efter att vispen rört om provet i cirka tre timmar anses materialet fullständigt upplöst. Prover-
na hälls sedan över till en högre provcylinder. I de högre provcylindrarna tillsätts ytterligare 
avmineraliserat vatten så att respektive prov omfattar en liter. Sedan skakas provcylindrarna 
för att de fasta partiklarna ska finfördela sig i provet. Avläsning av sedimentationsförloppet 
sker 30 sekunder samt 1, 2, 5, 15 och 45 minuter samt 2, 6, och 24 timmar efter start. Efter av-
läsningen på 15 minuter mäts även temperaturen i proverna. Avläsningen sker med en hydro-
meter vars nedsänkningsdjup beror av densiteten i provet.  

Efter att proverna sedimenterat i 24 timmar och den sista avläsningen är gjord förflyttas 
proverna över till varsin stålbunke. Bunkarna förflyttas till samma ugn som nämnts ovan för 
att allt vatten ska torka. De fasta partiklarna som är kvar vägs. 

För att ta reda på kornfördelning av den siltiga sanden görs ett kombinerat försök. Ett 
kombinerat försök innebär att finmaterialet sedimenteras likt leran och de grövre fraktionerna 
siktas. 

3.2.4 Packbarhet 
Materielens packbarhet bestäms enligt DIN 18 127. Proctorpackning tillämpas för att ta reda på 
vid vilken fuktkvot materialet är lättast att packa. Innan packningen finfördelas leran för att den 
ska få plats i cylindern den packas i, enligt Figur 12. Första provet genomförs med lerans natur-
liga fuktkvot. För de testerna som ska genomföras vid fuktkvoter lägre än den naturliga lufttor-
kas leran. Då fuktkvoten ska vara högre än den naturliga tillsätts vatten till leran varpå det fuk-
tade materialet vakuumpackas i en plastpåse. Den siltiga sanden behandlas på samma sätt. 
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Figur 12, För hand finfördelad lera som används i proctorpackning och senare även för att tillverka provkropparna. 

Proctorpackning sker i tre lager där varje lager packas med 25 slag av ett slagdon med massan 2 
500 gram. Då den siltiga sanden packas placeras en stålskiva, som har samma diameter som 
packningscylindern, mellan slagdonet och materialet. För att leran ska packas så bra som möjligt 
packas den utan stålskivan i de två första lagren. Det packade materialet som överskrider pack-
ningscylinderns ovankant avlägsnas och den packade massan vägs för att sedan torkas i ett 
dygn. Efter torkning och avsvalning vägs den packade massan igen. Fem stycken packningsprov 
genomförs. Resultatet av packningen sammanställs och en packbarhetskurva erhålls. 

3.2.5 Konsistensgränser 
Casagrandeförsöket utförs enligt DIN 18 122 och fallkonsförsöket enligt British Standard 1377. 

3.2.5.1 Flytgräns 
Lerans flytgräns undersöks med två olika försök, dels casagrandemetoden och dels fallkonsför-
sök. Till båda dessa försök bereds leran av en blandningsmaskin enligt Figur 13. I blandnings-
maskinen blir leran homogen, dessutom tillsätts vatten vid behov som fördelas i hela massan. 

 
Figur 13, Mekanisk omrörning av leran för beredning av material till casagrande- och fallkonsförsöken. 

Vid casagrandeförsöket placeras leran i casagrandeapparatens kopp och en kil gör en skåra i 
leran. Därefter slår apparaten skålen rytmiskt och slagen räknas till dess att skåran flutit ihop. 
Antalet slag ska vara mellan 15 och 40 och avslöjar om fuktkvoten behöver regleras. Om antalet 
slag är över 40 tillsätts vatten. Om antalet slag istället är under 15 blandas l e ran  vidare och 
lufttorkar efterhand. Flytgränsen är definierad som fuktkvoten i materialet då casagrandeappara-
ten behöver 25 slag för att skåran ska flyta ihop. Denna fuktkvot interpoleras med hjälp av vär-
dena som erhålls under försöket. 
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Vid fallkonsförsöket fylls en provcylinder med lera. En kon vars spets är 30° faller ned i leran 
och dess sjunkdjup efter fem sekunder mäts. Sjunkdjupet får ej överskrida 25 mm. Flytgränsen 
undersöks parallellt i två olika prov, prov A och B. Flytgränsen vid detta försök är definierad 
som fuktkvoten i materialet då konintrycket är 20 mm. 
Vid båda försöken utvärderas vilken fuktkvot som är materialets flytgräns. 

3.2.5.2 Plasticitetsgräns 
Leran som blir över sedan flytgränsförsöken gjorts används för att bestämma dess plasticitets-
gräns. Detta görs genom att leran som låtit torkas i ett dygn rullas till 3 mm tjocka strängar av 
maskinen i Figur 14. 

 
Figur 14, Mekanisk utrullning av strängar av lera för bestämmande av dess plasticitetsgräns. 

Efter varje försök där de enskilda styckena mäter längre än 40 mm görs försöket om med 
samma lera. Eftersom att materialet hela tiden hanteras torkas det ut och kommer allt närmre sin 
plasticitetsgräns. Då de enskilda styckena inte längre mäter 40 mm har leran nått sin plasticitets-
gräns. Rullarna vägs då för att sedan torkas i ugn för att få ut en fuktkvot. Efter ett dygn tas det 
åter ut för att vägas. Plasticitetsgränsen undersöks parallellt i två olika prov, prov A och B. 

3.2.6 Skrymdensitet 
Ur ett större orört parti av lera stansas material ut. Stanscylinderns massa och invändiga mått är 
känt. Stanscylindern med lera inuti vägs för att lerans ursprungliga skrymdensitet ska erhållas. 
Försöket upprepas tre gånger för att ett medelvärde ska kunna fås. Skrymdensiteten kan inte tas 
för den siltiga sanden då det inte finns något material som är orört på samma sätt som för leran. 

3.2.7 Organiskt innehåll 
Det organiska innehållet i leran bestäms enligt DIN 18 128. Torkad lera mals med hjälp av mor-
tel till pulver. Det pulveriserade materialet vägs och placeras sedan i en ugn med temperaturen 
850°C vid vilket det organiska innehållet bränns bort. Det pulveriserade materialet tas efter ett 
par dygn ut ur ugnen och vägs. Beräkningsgången för att bestämma lerans organiska innehåll 
redovisas i avsnitt 4.1.6. 
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3.3 Provkroppstillverkning 

3.3.1 Allmänt 
Provkropparna som tillverkas i projektet är tio centimeter höga cylindrar med diametern fem 
centimeter och packas i cylindrar av plexiglas. De väger ungefär 350-450 gram beroende på om 
det är provkroppar av lera eller silt. 
 Kombinationen av de faktorerna som varieras i försöken – jordart, bindemedelsmängd, 
härdningstid, antal frys-tö-cykler samt efterhärdningstid – är unik och bildar en serie. För varje 
serie tillverkas tre prov som benämns A, B respektive C. För att de tre proven i varje serie ska 
bli så lika som möjligt tillverkas dessa vid samma tillfälle. Utförandet är det samma för leran 
och den siltiga sanden om inget annat anges. Variationen och kombinationen av dessa faktorer 
är schematiskt redovisade i Tabell 1.  

Tabell 1, Schematisk uppställning av de i försöken ingående faktorerna och variationen för dessa. 

 

3.3.2 Provbenämning 
En serie består av ett A-, ett B- och ett C-prov. Varje serie innehåller alltså tre stycken prov. 
Kombineras alla dessa faktorer ger det att 18 serier tillverkas av respektive jord. Då varje serie 
innehåller tre prov, A-, B- och C-prov, resulterar detta i att 54 provkroppar av varje jord tillver-
kas, alltså totalt 108 provkroppar. En redovisning av alla dessa provkropparnas namn finns i 
Bilaga 3 och 4.  Ett provkroppsnamn exemplifieras i Figur 15. Provet som exemplifieras i figu-
ren har 4 vikt-% stabiliseringsmedel, härdar i 14 dygn, genomgår 12 stycken frys-tö-cykler och 
efterhärdar i 28 dygn.  

 
Figur 15, Förklaring av siffrorna som ingår i namnet på varje provkropp. Alla tre proverna med dessa siffror, A-, B- och C-

provet, bildar en serie,  

3.3.3 Materialberedning 
Leran smulas för hand likt inför proctorpackningen. Större organiska beståndsdelar, såsom röt-
ter, samt större stenar avlägsnas. För att materialet sedan ska bibehålla sin naturliga fuktkvot 
lagras de i tillslutna plastpåsar till dess att det ska användas. 
 Den siltiga sanden fuktas till den optimala fuktkvoten. Efter fuktning rörs provet om i tio 
minuter med spade som syns i Figur 16, för att vattnet ska fördelas jämnt i hela provet.  

Andel stabiliseringsmedel [vikt-%] 0 4 7 0 6 8
Härdningstid [dygn] 14 28 - 14 28 -
Antal frys-tö-cykler [.] 0 12 - 0 12 -
Efterhärdningstid [dygn] 0 28 - 0 28 -
Antal serier [-]

Lera Siltig sandFaktorer

18 18
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Figur 16, Omrörningsverktyg och -behållare för sanden. Omrörning sker dels då sanden fuktas och dels då stabiliseringsmedel 

tillsätts till den. 

3.3.4 Tillsättning av stabiliseringsmedel 
Till lerproverna tillsätts och blandas bindemedlet för hand. Blandningsförfarandet sker kontinu-
erligt under minst tio minuter eller tills stabiliseringsmedlet är jämnt fördelat i materialet och 
utförs på ungefär samma sätt som när en bröddeg knådas. Vid varje blandningsförfarande blan-
das tillräckligt mycket material för att det ska räcka till alla tre prov inom en serie. 
 Eftersom att leran av sin natur är kladdig och måste smulas genomförs prov på 
dess aggregationsfördelning. Denna ändras beroende på noggrannheten då leran smulas och 
mängd tillsatt stabiliseringsmedel och leran modifieras till en friktionsjord. Tre stycken bland-
ningar görs; en utan stabiliseringsmedel och en med 4 vikt-% kalk och en med 7 vikt-% kalk. 
Figur 17 visar hur de tre olika blandningarna ter sig. De tre blandningarna lufttorkar i tre dygn 
så att de inte längre är kladdiga och vidhäftar i varandra. När materialet torkat handsiktas det för 
att dess aggregationsfördelning ska bli känd. Kornstorleksfördelningen för dessa visas i Tabell 
7, Aggregationsfördelning för leran efter torkning vid olika kalkhalter.Tabell 7. Där visas resul-
tatet från handsiktningen av de tre kalk-ler-blandningarna som görs för att utröna det blandade 
materialets aggregationsfördelning vid olika kalkhalter. Där det är streck istället för siffror vid 
olika siktningsstorlekar används inte den aktuella siktstorleken för blandningen. I tabellen syns 
att andelen mindre materialansamlingar ökar med ökad andel stabiliseringsmedel. De större 
materialansamlingarnas andel minskar med ökad andel stabiliseringsmedel. Stabiliseringsmedlet 
gör materialet torrare och ju torrare materialet är desto mer tenderar det att falla isär i mindre 
fraktioner. 

 
Figur 17, Leran med olika kalkhalter som är torkad efter blandning. De olika kalkhalterna är 0 vikt-% (t.v.), 4 vikt-% (m.) och 7 

vikt-% (t.h.) 

Tillsättning av cement till den siltiga sanden sker på samma sätt som kalktillsättningen sker till 
leran. Blandningen av cement och den siltiga sanden sker med spade i minst tio minuter eller 
tills hela blandningen har samma färg och kan anses vara homogen. 
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 Stabiliseringsmedlen dammar vid hantering och är hälsofarliga att inandas. Därför an-
vänds munskydd och skyddsglasögon vid hantering av stabiliseringsmedlen. För att skydda 
händerna samt för att inte tillföra mer fukt eller torka ut materialet används gummihandskar 
samt inte tillföra mer fukt eller torka ut materialet vid bearbetning. 

3.3.5 Packning 
Packning av lerproverna sker i fem jämntjocka lager. Varje lager packas 20 gånger med den lilla 
staven som syns till höger i Figur 18 och fem gånger med den större staven som syns till vänster 
i samma figur. Direkt efter att material tillförts packningscylindern täcks behållaren med det 
blandade materialet över för att det inte ska torka ut. 

 
Figur 18, Packningsverktygen för tillverkning av lerprovkropparna. Den lilla staven (t.h.) används på leran för de inledande 20 

slagen i varje lager. Den stora staven (t.v.) används på leran för de avslutande fem slagen i varje lager. 

Till den siltiga sanden används det mindre slagdonet men med en tillsats som gör dess slagyta 
större, vilket syns i Figur 19. Med detta slagdon packas den siltiga sanden 25 gånger vilket mot-
svarar samma antal slag som vid proctorpackningen i varje lager. Slagdonets kraft vid varje slag 
ska efterlikna proctorpackningens slag i relation till slagytan. Alltså samma kraft på samma 
area. 

 
Figur 19, Packningsverktyg för tillverkning av sandprovkropparna. Staven används för samtliga 25 slag i varje lager. 

För att det inte ska uppstå ett svaghetsplan mellan varje lager skrapas ovanytan på de fyra första 
lagren med kniv enligt Figur 20. Detta gör att varje lager lättare kan vidhäfta varandra och prov-
kroppen blir mer homogen. 
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Figur 20, Exempel på skrapande av ovanytan efter packning av ett lager. Ovanpå denna skrapade yta packas nästa lager och 

vidhäftningen mellan varje lager blir då bättre. 

Den glascylinder som provkroppen packas och förvaras i har innerradien 5 cm och höjden 10 
cm. Vid packningen placeras cylindern i stativet som syns i Figur 21.  

 
Figur 21, Provcylinder med dess stativ. Notera klisterlappen på cylindern på vilken provkroppens namn och tillverkningsdatum 

står. 

Då provkroppen är packad avlägsnas det material som sticker upp ovanför glascylinderns ovan-
kant. Det avlägsnade materialet vägs och placeras sedan i ugn i ett dygn för att fuktkvoten på 
materialet i provet ska bli känt. Proverna märks sedan med benämning och tillverkningsdatum 
för att inte kunna blandas ihop. 

3.4 Försök 

3.4.1 Allmänt 
Den tredje delen av det laborativa arbetet är försöken. Proverna genomgår där härdning, frys-tö-
cykler och efterhärdning i en bestämd kombination som är unik för varje serie av prov. Efter att 
proverna genomgått dessa processer trycks de i den enaxiella tryckapparaten. 
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3.4.2 Härdning 
Provkropparna härdar i en kyl som håller en temperatur om cirka 4°C. Temperaturen i kylskåpet 
loggas kontinuerligt under hela härdningstiden. När provkroppen är tillverkad täcks den över 
med en plastpåse som tejpas tätt runt provet och bildar en slags huva. Detta görs för att prov-
kroppen inte ska torka ut. Huvan av plast kan röra sig upp och ned längs provkroppen då provet 
kan expandera vid frysning. Provkropparna placeras i en plastback med ett cirka två centimeter 
tjockt lager av fin fuktig sand, enligt Figur 22. Detta för att de inte ska fastna i plastbackens bot-
ten eller torka ut. 

 
Figur 22, Förvaring under härdning och efterhärdning. Den gemensamma sandbädden som syns i bilderna ersätts senare med 

varsin för respektive provkropp. 

3.4.3 Frysning 
Frysning av provkropparna sker i ett dygn och tinar därefter i ett dygn. Detta utgör en frys-tö-
cykel. Temperaturen loggas längst in och längst ut på varje våning i frysen samt i tre provkrop-
par av lera som är tillverkade endast i detta syfte. Datat från temperaturloggningen kontrolleras 
för att följa upp om frysen håller avsedd temperatur. Likt vid härdningsförfarandet placeras 
provkropparna i en fuktad bädd av sand för att motverka uttorkning, enligt Figur 23. Provkrop-
parna placeras med cirka en till två centimeter luft emellan varandra så att provkropparna ska 
frysa och tina jämnt runt hela dess omkrets. 

 
Figur 23, Förvaring under frysning. Notera temperaturgivaren som sticker ned i den mittersta provkroppen. 

En vecka efter att de första provkropparna påbörjat sina frys-tö-cykler ändras upplägget för detta 
försök. Temperaturloggningen visar att det dygn provkropparna har på sig att tina inte är till-
räckligt. Tiden för varje frys-tö-cykel ändras så att frysning pågår 12 istället för 24 timmar av de 
48 timmar som utgör en frys-tö-cykel. Därmed ges mer tid för provkropparna att tina. En annan 
åtgärd som vidtas är att bädden av fuktig sand avlägsnas från lådorna i frysen och provkroppar-
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na placeras istället i varsin plastkopp, se Figur 24. I botten på varje plastkopp placeras ett cirka 
en centimeter tjockt lager med fuktig sand vilket provkroppen placeras på. 

 
Figur 24, Avklippta plastmuggar med fuktig sand i botten. Sanden i varje plastmugg utgör provkroppens sandbädd. 

Förflyttningen av provkropparna till plastmuggar gör att den totala mängden sand och vatten i 
frysen minskar avsevärt, se Figur 25. Tiningsprocessen påskyndas därmed. Dessutom underlät-
tas hantering av provkropparna då de står i varsin plastmugg istället för en gemensam sandbädd. 
Risken minskar att provkropparna tar skada vid förflyttning inuti och ut ur frysen. 

 
Figur 25, Förvaring under frysning då den gemensamma sandbädden är utbytt av varsin plastkopp för respektive provkropp. 

Då den siltiga sanden genomgår sina frys-tö-cyklar byts även de provkroppar som temperaturen 
loggas i ut mot provkroppar tillverkade av siltig sand. Detta görs för att loggningen av tempera-
tur inuti proverna bättre ska spegla de prov som för tillfället genomgår frys-tö-cykler.  

3.4.4 Efterhärdning 
Efterhärdning går till på samma vis som härdningen innan frys-tö-cyklerna tar vid. 

3.4.5 Tryckning av provkroppar 
Då provkroppen ska tryckas torkas all sand bort från dess undersida. Sedan vägs hela provkrop-
pen utan plasthuvan. Provkroppen trycks sedan ut ur den glascylinder den är tillverkad i. Glas-
cylindern vägs därefter. Därmed kan provkroppens massa erhållas. Provkroppen placeras däref-
ter på en plastpuck med samma diameter som provkroppen själv. En likadan plastpuck placeras 
ovanpå provkroppen. Tillsammans med plastpuckarna placeras provkroppen i den enaxiella 
tryckapparaten enligt Figur 26. Provkroppen trycks med hastigheten 1,5 mm/min. Under tryck-
ningsförfarandet registreras den pålagda lasten och provkroppens töjning av en dator. Samtidigt 
observeras provkroppen okulärt under tryckningen. I projektet betecknas tryckkraft såsom posi-
tiv och komprimering såsom positiv töjning. 
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Figur 26, Prov 4_14_0_0_A av lera i tryckmaskinen innan tryckningen påbörjas. 

Tryckning av provkroppen utförs tills den går i brott eller tills 20 % töjning uppnåtts. Det senare 
definieras som segt brott. Tryckapparaten fortsätter att trycka provet tills den klarar 20 % av den 
maximala lasten efter brottet. Efter tryckningen noteras utseendet på provkroppen. Därefter tas 
provkroppen och placeras i en glasskål för att vägas och sedan torkas. Efter minst ett dygns 
torkning i ugnen vägs det torkade materialet för att provkroppens fuktkvot vid tryckning ska 
erhållas.  
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4 Resultat 

4.1 Jordklassificering 

4.1.1 Naturlig fuktkvot 

4.1.1.1 Lera 
Den naturliga fuktkvoten i leran är 36,7 %. Mätvärdena redovisas i Tabell 2. 

Tabell 2, Naturlig fuktkvot i leran. 

 

Den naturliga fuktkvoten fås ut av att ta andel vatten, mw, delat med torrmassa, md, och detta ges 
i Ekvation 10 nedan. 
 
=       (10) 

4.1.1.2 Siltig sand 
Den naturliga fuktkvoten i den siltiga sanden är 7,2 % och de ingående mätvärdena visas i Ta-
bell 3.  

Tabell 3, Naturlig fuktkvot i sanden. 

 

 

4.1.2 Kornstorleksfördelning 

4.1.2.1 Lera 
Kornstorleksfördelningskurvorna från sedimentationsförsöken för lera visas i Figur 27 och Figur 
28 där intervallet för lermaterial är markerat med två röda streck. Figurens horisontella axel är 
indelad i de olika jordarterna enligt kornstorlek. Figurens vertikala axel är den ackumulerade 
mängden material som tillhör respektive jordart. Två olika kurvor genereras eftersom att två 
sedimentationsförsök genomförs i jordklassificeringen. Enligt det första försöket består leran av 
60 % lera, 35 % silt och 1 % sand. Dito för det andra försöket är 59 % lera, 32 % silt och 1 % 
sand. Materialet benämns som lera. 

1 2 3
w [%] 35,91 36,78 37,34
w [%]

Fuktkvot
Medelvärde 36,7

Nummer på behållare

1 2 3
w [%] 6,43 7,46 7,78
w [%]

Fuktkvot
Medelvärde 7,2

Nummer på behållare
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Figur 27, Kornstorleksfördelningskurva för leran (1/2). Kurvan representerar den ackumulerade mängden material vid varje 

kornstorleksintervall (i figuren tyska: Ton). 

 
Figur 28, Kornstorleksfördelningskurva för leran (2/2). Kurvan representerar den ackumulerade mängden material vid varje 

kornstorleksintervall (i figuren tyska: Ton). 

Lera 

Lera 
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4.1.2.2 Siltig sand 
Kornstorleksfördelningskurvan för den siltiga sanden visas i Figur 29. Den största andelen lig-
ger i mitten av kurvan vilket är markerat som är sand. Näst största fördelning är finare material 
än sand. Den siltiga sanden består av 5 % lera, 25 % silt, 52 % sand och 18 % grus. Detta ger att 
materialets benämning är siltig sand. 

 
Figur 29, Kornstorleksfördelningskurva för sanden. Kurvan representerar den ackumulerade mängden material vid varje korn-

storleksintervall. Exempelvis syns att runt 5 % av materialet består av lera (i figuren tyska: Ton). 

4.1.3 Packbarhet 

4.1.3.1 Lera 
Lerans packbarhet redovisas i Figur 30. Idealisk fuktkvot för packning är enligt kurvan runt 30 
% och leran uppnår då torrdensiteten 1,40 t/m3. Maxpunkten på kurvan där den blå och röda 
linjen möts representerar dessa värden. 

Sand 
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Figur 30, Proctorpackningskurva för leran. Y-axeln representerar lerans torrdensitet och x-axeln dess fuktkvot. Där x-axeln är 

vattenhalt och y-axeln är torrdensitet. 

För densiteten på det packade provet används Ekvation 11 nedan 
 
=       (11) 

 
Där m är det packade provets massa och V är volymen på cylindern som provet packas i. Torr-
densiteten erhålls med Ekvation 12 nedan 
 

=       (12) 

 
Där fuktkvoten w erhålls med Ekvation 10 ovan. 
 

4.1.3.2 Siltig sand 
Kurvan för proctorpackningen av den siltiga sanden visas i Figur 31. Där syns det att torrdensi-
teten ökar mot ett max vid en fuktkvot kring 9 %. Dess optimala packning sker vid 8,7 % fukt-
kvot och vid torrdensiteten 2,20 t/m3.  Dessa värden representeras av korsningen mellan den blå 
och den röda linjen. 
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Figur 31, Proctorpackningskurva för den siltiga sanden 

4.1.4 Konsistensgränser 
Lerans konsistensgränser från de fyra olika försöken redovisas i Tabell 4 tillsammans med ett 
sammanvägt konsistenstal, vilket är 0,53. 

Tabell 4, Konsistensgränser för leran. 

 

Lerans plasticitetstal är intervallet mellan flytgränsen och plasticitetsgränsen och ges av Ekvat-
ion 13 nedan 
 
= −      (13) 

 
Lerans konsistenstal ges av Ekvation 14 
 
=       (14) 

 
Där w är lerans naturliga fuktkvot vilken är redovisad i avsnitt 4.1.1 ovan. 

A B A B
Plasticitetsgräns wp [-] 0,24 0,23 0,24 0,23
Genomsnitt wp [-]
Flytgräns wL [-] 0,52 0,52 0,52 0,50
Genomsnitt wL [-]
Plasticitetstal Ip [-] 0,29 0,29 0,28 0,27
Genomsnitt Ip [-]
Konsistenstal IL [-] 0,55 0,54 0,54 0,50
Genomsnitt IL [-]

Försök
Casagrande Fallkon

0,53

0,24

0,52

0,28
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4.1.5 Skrymdensitet 
Lerans skrymdensitet presenteras i Tabell 5, dels som tre enskilda värden samt ett sammanvägt 
värde från de tre olika försöken. 

Tabell 5, Skrymdensitet för leran. 

 

Densiteten erhålls med Ekvation 11 i avsnitt 4.1.3 ovan. 

4.1.6 Organiskt innehåll 
Det organiska innehållet i leran är 5,11 % som medeltal och redovisas tillsammans med de ingå-
ende mätvärdena i Tabell 6. 

Tabell 6, Organiskt innehåll i leran. 

 

Massan på det organiska innehållet i provet ges av Ekvation 15 
 
Δ = + − +     (15) 
 
Där mgl är massan på materialet i provet efter torkning. Halten organiskt innehåll i leran ges av 
Ekvation 16 
 

=
∆

      (16) 

4.2 Provkroppstillverkning 

4.2.1 Lera 
I Tabell 7 visas resultatet från handsiktningen av de tre kalk-ler-blandningarna som görs för att 
utröna det blandade materialets aggregationsfördelning vid olika kalkhalter. Där det är streck 
istället för siffror vid olika siktningsstorlekar används inte den aktuella siktstorleken för bland-
ningen. I tabellen syns att andelen fina fraktioner ökar med ökad andel stabiliseringsmedel. De 
grövre fraktionernas andel minskar med ökad andel stabiliseringsmedel.  

A B C
Skrymdensitet |g/cm3] 1,87 1,81 1,83
Genomsnitt [g/cm3]

Prov

1,84

- 38 28 20
Organiskt innehåll vgl [-] 5,08% 5,15% 5,09%

[-]

Nummer på behållare

Medelvärde 5,11%
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Tabell 7, Aggregationsfördelning för leran efter torkning vid olika kalkhalter. 

 

I Figur 32 visas spridningen av fuktkvot och densitet för provkropparna av lera direkt vid till-
verkningstillfället. Generellt sett ökar densiteten med minskad fuktkvot oavsett mängd stabilise-
ringsmedel i leran. Den blå trendlinjen visar detta. De blå markeringarna representerar prov-
kroppar av ostabiliserad lera, de röda representerar provkroppar med 4 vikt-% kalk och de blå 
representerar provkroppar med 7 vikt-% kalk.  

 
Figur 32, Fuktkvot och densitet för de olika provkropparna av lera vid tillverkningen. 

Tabell 8 visar indelningar av lerproverna dels enligt A-, B- och C-prov och dels enligt andel 
stabiliseringsmedel. Materialet i C-provet, som tillverkas sist i varje serie, hinner härda en 
längre tid än materialet i A-provet, som tillverkas först i varje serie. Vilken inverkan detta har på 
provkroppens densitet och fuktkvot redovisas i Tabell 8. Vilken genomsnittliga inverkan mäng-
den stabiliseringsmedel har på provets densitet och fuktkvot redovisas i samma tabell. 

[g] [%] [g] [%] [g] [%]
mb 474,32 - 480,23 - 499,21 -
mb+m 974,40 - 980,50 - 999,30 -
mb+md 852,10 - 876,30 - 906,90 -
>16 mm 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
16-8 mm 113,29 29,99% 64,28 16,23% 32,98 8,09%
8-4 mm 253,29 67,05% 256,90 64,86% 205,47 50,40%
4-2 mm 6,34 1,68% 61,60 15,55% 105,95 25,99%
2-1 mm 4,53 1,20% 10,33 2,61% 45,04 11,05%
1-0,5 mm - - 2,24 0,57% 11,80 2,89%
<0,5 - - - - 5,60 1,37%
Förlust 0,33 0,09% 0,72 0,18% 0,85 0,21%

7%4%0%
Blandning

1,65

1,70

1,75

1,80

1,85

1,90

1,95

2,00

25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00%

D
en
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t 
[g

/c
m

3
]

Fuktkvot

Lera
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4%
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Tabell 8, Sammanställning av den genomsnittliga fuktkvoten och densiteten för provkropparna av lera. 

 

Innan provkropparna av lera trycks noteras vilken densitet och fuktkvot de har. Dessa värden 
jämförs med motsvarande värden för när samma provkropp tillverkades. Jämförelsen visar att 
den genomsnittliga skillnaden i densitet är noll. Den genomsnittliga skillnaden i fuktkvot är 0,84 
%-enheter. Alltså blir provkropparna i snitt fuktigare under tiden mellan tillverkning och försök 
men bevarar samma densitet. 

4.2.2 Siltig sand 
I Figur 33 visas spridningen av fuktkvot och densitet för respektive tillverkad provkropp av sil-
tig sand. Det syns att de proverna med 0 % stabiliseringsmedel har en högre densitet än de med 
stabiliseringsmedel samt generellt en högre fuktkvot. Inget tydligt samband syns mellan fukt-
kvot och densitet. 

 
Figur 33, Fuktkvot och densitet för de olika provkropparna av sand vid tillverkningen. 

Tabell 9 visar den genomsnittliga fuktkvoten, cementhalt och densiteten för A-, B- respektive C-
proverna inom varje serie. Från A- till C-proven skiljer sig fuktkvoten 0,14 %-enhet och densi-
teten 0,03 g/cm3. Vilket visar på viss skillnad. 

Tabell 9, Sammanställning av den genomsnittliga fuktkvoten och densiteten för provkropparna av sand. 

 

Densiteten och fuktkvoten är uträknad med Ekvation 11 respektive 10 ovan. 

A B C 0% 4% 7%
Fuktkvot [%] 35,56 35,51 35,32 38,62 36,89 32,46
Densitet [g/cm3] 1,83 1,85 1,85 1,81 1,83 1,88

Provkatergori

2,00

2,05

2,10

2,15

2,20

2,25

2,30

2,35

2,40

6,50% 7,00% 7,50% 8,00% 8,50% 9,00%

D
en

si
te

t 
[g

/c
m

3
]

Fuktkvot

Siltig sand

0%

6%

8%

A B C 0% 6% 8%
Fuktkvot [%] 7,92 7,93 8,06 8,26 7,80 7,85
Densitet [g/cm3] 2,20 2,18 2,17 2,28 2,12 2,15

Provkategori
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4.3 Försök 

4.3.1 Härdning 
Figur 34 är en skiss över kylskåpet där provkropparna härdar i. Skissen visar olika mätare i kyl-
skåpet som är placerade från toppen till botten där de med lägst temperatur är placerade längst 
upp då kylaggregatet satt där. 

 

Figur 34, Typskiss över kylskåpet med mätarnas position 

I Figur 35 nedan redovisas temperaturen i olika delar av kylskåpet som provkropparna härdar i. 
Kurvorna uppvisar en temperatur över 0°C vilket försäkrar att provkropparna inte fryser under 
härdning. Figur 35 visar att temperaturen i kylskåpet ligger vid den avsedda nivån på runt 4°C. 
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Figur 35, Temperaturen i kylskåpet under härdning och efterhärdning. 

4.3.2 Frysning 
I Figur 36 visas den invändiga temperaturen i de tre provkroppar som är försedda med en invän-
dig temperaturmätare. Den röda kurvan som representerar mätare nummer 5 loggar temperatu-
ren i frysens understa låda och börjar användas först en tid efter mätare nummer 2 och 8. I Figur 
36 syns det att temperaturen i proverna kommer under 0°C och hamnar på en medeltemperatur 
på cirka -18°C vid frysning. Vid tining kommer temperaturen i proverna upp på cirka 9°C. Det 
syns tydligt i de sista fyra topparna då dessa toppar representerar tiden efter det att frystiden 
minskas till 8 timmar och tiningstiden ökas till 36 timmar. 
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Figur 36, Temperaturkurva för temperaturgivarna som sitter i provkropparna under frys-tö-cyklerna. Som synes används inte 
temperaturgivare 5 förrän sent i försöken. Den inringade delen av diagrammet är den som bäst representerar temperaturlogg-

ningen under frys-tö-cyklerna. 

4.3.3 Efterhärdning 
Efterhärdningen pågår i samma kylskåp som härdningen. Därför gäller temperaturloggningen i 
Figur 35 även för efterhärdningen. 

4.3.4 Tryckning 

4.3.4.1 Lera 
Innan tryckning vägs och mäts proverna, i de fall en volymändring sker. Densiteten och 
fuktkvoterna för respektive lerprov vid tryckningstillfället redovisas i Figur 37. De blå mark-
eringarna representerar ostabiliserade provkroppar, de röda representerar provkroppar med 4 
vikt-% kalk och de gröna representerar provkroppar med 7 vikt-% kalk. Sambandet mellan 
densitet och fuktkvot som finns då provkropparna tillverkas är inte lika som vid tryckningen, 
men finns fortfarande. Den blå trendlinjen visar detta. 
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Figur 37, Fuktkvot och densitet för de olika provkropparna av lera vid tryckningen. 

Samma jämförelse som i Tabell 8 är gjord i Tabell 10 nedan, med skillnaden att här redovisas 
värdena för när provkropparna av lera trycks.  

Tabell 10, Genomsnittlig fuktkvot och densitet för de olika provkategorierna av lera vid tryckning. 

 

Skillnaden mellan värdena i Tabell 8 och Tabell 10, alltså skillnaden i fuktkvot för de olika 
provkategorierna under tiden från tillverkning till tryckning, redovisas i Tabell 11 här nedan. 
Generellt sett ökar fuktkvoten i samtliga provkategorier förutom i de ostabiliserade provkrop-
parna. Mest ökar fuktkvoten i de provkropparna med högst andel kalk. Densiteten förblir närapå 
oförändrad i de olika provkategorierna.  

Tabell 11, Skillnaden i fuktkvot och densitet för de olika provkategorierna av lera vid tillverkning och tryckning. 

 

I Figur 38 presenteras sammanställningen för de enaxiella tryckningarna av alla serier med ler-
prover. För att minska antalet staplar och förtydliga resultatet presenteras den normalspänningen 
vid vilken varje provserie i snitt gått till brott vid. Varje stapel representerar alltså det genom-
snittliga värdet för varje series A-, B- och C-prov. 
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Figur 38, Genomsnittlig brottspänning för varje serie av lerprover vid enaxiell tryckning. 

För att tolka namnen på provserierna i Figur 38 används Figur 39 nedan. 

 
Figur 39, Förklaring av siffrorna som ingår i namnet på varje provkropp. Alla tre proverna med dessa siffror, A-, B- och C-

provet, bildar en serie, 

I Figur 40 visas provkropp 0_14_0_0_A tillverkad av lera som uppnått 20 % töjning, det vill 
säga gått i segt brott. Denna provkropp klarade en maximal last på 83,17 N och normalspän-
ningen 42,36 kPa. 
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Figur 40, Prov 0_14_0_0_A av lera efter tryckning. Tunnformen är tydlig och provkroppen har gått i segt brott.  

I Figur 41 visas spännings-töjningsdiagram för provkroppen i figuren ovan. Dess elasticitetsmo-
dul representeras av den blå linjen och är 0,23 MPa. 

 
Figur 41, Spännings-töjningsdiagram för prov 0_14_0_0_A av lera. Formen på kurvan visar att provet har gått i segt brott. 

I Figur 42 visas provkropp 4_14_0_0_A tillverkad av kalkstabiliserad lera som gått i sprött brott 
och fortsätts utsättas för tryck tills den klarar 20 % av den maximala lasten. Denna provkropp 
har klarat maxlasten 116,11 N och töjdes drygt 10 %. Den maximala normalspänningen i prov-
kroppen var 59,13 kPa. 
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Figur 42, Prov 4_14_0_0_Aav lera efter tryckning. Brottformen är spröd. 

I Figur 43 visas spännings-töjningsdiagram för provkroppen i figuren ovan. Dess elasticitetsmo-
dul representeras av den blå linjen och är för provkroppen 3,26 MPa. 

 
Figur 43, Spännings-töjningsdiagram för prov 4_14_0_0_A av lera. Som synes på kurvan har provkroppen gått i sprött brott. 

4.3.4.2 Siltig sand 
Densiteten och fuktkvoterna för respektive sandprov vid tryckningstillfället redovisas i Figur 44. 
Där syns det att fuktkvoten för de ostabiliserade proven har ökat lite från Figur 33 medan de 
stabiliserade proven ökat mycket mer i fuktkvot som är markerat i Figur 44. 
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Figur 44, Fuktkvot och densitet för de olika provkropparna av sand vid tryckningen. 

Samma jämförelse som i Tabell 9 är gjord i Tabell 12 nedan, med skillnaden att värdena här är 
från tryckningen av proverna. Tabellen visar den genomsnittliga fuktkvoten och densiteten i alla 
A-, B- respektive C-sandprov och samma för de olika mängderna stabiliseringsmedel. 

Tabell 12, Genomsnittlig fuktkvot och densitet för de olika provkategorierna av sand vid tryckning. 

 

Motsvarande Tabell 11 för sanden redovisas i Tabell 12 nedan. Här visas skillnaden i fuktkvot 
och densitet från då proverna tillverkas mot när de trycks. Där det syns att de stabiliserade pro-
ven har sugit upp mer vatten under härdningen. 

Tabell 12, Skillnaden i fuktkvot och densitet för de olika provkategorierna av sanden vid tillverkning och tryckning. 

 

I Figur 45 presenteras tryckresultaten för provkropparna tillverkade av siltig sand. Här syns en 
ökning av normalspänning från ostabiliserade till stabiliserade prover med ett blått streck. Y-
axeln i figuren visar normalspänningen och x-axeln visar stabiliseringsmängd, härdning och 
frys-tö-cykler samt efterhärdning. Det syns även att en minskning av normalspänningen sker 
efter frysning hos de ostabiliserade samt serie 6_28_12_0 av de stabiliserade vilket är markerat 
med rött streck. Annars syns endast ökning av de stabiliserade innan, efter frysning och efter 
efterhärdning som exempel serie 8_14_12_0 och 8_14_12_28. 
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Figur 45, Genomsnittlig brottspänning för varje serie av sandprover vid enaxiell tryckning. 

Figur 46 visar provkroppen 0_14_0_0_A av ostabiliserad siltig sand. Provkroppen har gått i 
sprött brott detta syns genom de vertikala sprickorna. Detta prov klarade den maximala lasten 
107,56 N och normalspänningen 54,78 kPa.  

 
Figur 46, Prov av sand 0_14_0_0_A efter tryckning. Brottet är sprött och sprickor kan synas längst upp på provkroppen. 

I Figur 47 visas spännings-töjningsdiagram för provkroppen i figuren ovan. Det syns en snabb 
ökning för sedan snabbt avta för ett sprött brott. Dess elasticitetsmodul representeras av den blå 
linjen och är 2,42 MPa. 
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Figur 47, Spännings-töjningsdiagram för 0_14_0_0_A av sand. Som synes på kurvan är brottet sprött. 

Figur 48 visar provkroppen 8_14_0_0_A av cementstabiliserad siltig sand. Provkroppen har gått 
i sprött brott. En vertikal spricka kan ses centralt i provkroppen. Detta prov klarade den maxi-
mala lasten 4,25 kN och normalspänningen 2,17 MPa.  

 
Figur 48, Prov 8_14_0_0_A av sand efter tryckning. En liten vertikal spricka skönjas i mitten av provkroppen. 
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I Figur 49 visas spännings-töjningsdiagram för provkroppen i figuren ovan. Här syns en snabb 
ökning av spänning med liten töjning för att sedan avta snabbt för ett sprött brott.  Dess elastici-
tetsmodul representeras av den blå linjen och är 267,20 MPa. 

 
Figur 49, Spännings-töjningsdiagram för 8_14_0_0_A av sand. Som synes på kurvan är brottet sprött 

4.4 Utvärdering 

4.4.1 Jordklassificering 

4.4.1.1 Lera 
Den naturliga fuktkvoten visar sig variera mellan de olika hinkarna med material i. Även inom 
hinkarna visar sig fuktkvoten variera då materialet i botten på varje hink tenderar att ha en högre 
fuktkvot än materialet längre upp i hinken. För leran märks detta tydligt i en jämförelse mellan 
bestämmandet av den naturliga fuktkvoten i Tabell 2 och fuktkvoten vid provkroppstillverk-
ningen för den ostabiliserade leran i Figur 32. Dess naturliga fuktkvot varierar mer än 10 %-
enheter. 
 Leran uppvisar en mycket högre torrdensitet vid provkroppstillverkningen gentemot vid 
proctorpackningen. Faktum är att alla provkroppar med lera har en högre densitet än den högsta 
som erhålls vid proctorpackningen. Lerans skrymdensitet är högre än den vid proctorpackning-
en, även om skrymdensiteten förmodligen inte är riktigt rätt då materialet är stört när klassifice-
ringen av det sker. Skrymdensiteten överensstämmer väl med densiteten på de ostabiliserade 
lerprovkropparna. Detta betyder att proctorpackning inte är en tillämpbar metod för lera. 
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4.4.1.2 Siltig sand 
För den siltiga sanden kan inte jämförelsen mellan dess naturliga fuktkvot och den vid prov-
kroppstillverkningen göras då den fuktas innan provkropparna tillverkas. Den siltiga sanden 
används inte med den naturliga fuktkvoten. I redovisningen av sandprovernas fuktkvot och den-
sitet i Figur 33 representerar alla punkterna innanför markeringen ostabiliserade prov. Dessas 
fuktkvot sprider sig över ett intervall om ungefär 2 %-enheter vilket indikerar att den naturliga 
fuktkvoten även för den siltiga sanden varierar från hink till hink, eftersom att samma mängd 
vatten tillsätts materialet då detta bereds för tillverkning av provkroppar. 
 Resultatet från proctorpackningen av den siltiga sanden ligger nära packningsgraden vid 
provkroppstillverkningen. Fuktkvoten som motsvarar denna packningsgrad stämmer också väl 
överens i en jämförelse mellan packningen av provkropparna och proctorpackningen.  

4.4.2 Provkroppstillverkning 

4.4.2.1 Lera 
 Noterbart vid tillsättning av stabiliseringsmedel i leran är att temperaturen i materialet 
ökar, vilket indikerar att kemiska reaktioner äger rum i materialet. Att materialet får en högre 
temperatur än sin omgivning syns står klart då imma bildas på insidan av glascylindrarna vid 
packning. Initialt sker jonbyten i den kalkstabiliserade leran. Vatten binds i dessa reaktioner 
vilket syns i Tabell 8 där de stabiliserade proverna har mellan 4 och 16 % lägre fuktkvot än de 
ostabiliserade proven beroende på mängden stabiliseringsmedel. De provkropparna med 4 vikt-
% kalk har i snitt 12 % högre fuktkvot än de med 7 vikt-% kalk. Densiteten förändras i motsatt 
riktning, vilket indikerar att det stabiliserade materialets erhållna friktionsegenskaper gör det 
mer packningsbart. Sambandet mellan fuktkvot och densitet är starkt i lerproverna. 
 För vissa provkroppar och hela serier tillverkade av lera är inga fuktkvotsprov tagna. Detta 
gör att det inte är lika många punkter i Figur 32 som det är provkroppar tillverkade. 

4.4.2.2 Siltig sand 
Vid packning av den siltiga sanden märks klara skillnader direkt efter inblandning av stabilise-
ringsmedel. Vid 8 vikt-% cementinblandning känns materialet mer svårpackat och torrare. Det 
märks att reaktionen kommer igång direkt och det är viktigt att packa provet snabbt för att A-, 
B- respektive C-proverna ska bli så jämförbara som möjligt.  

Att fuktkvoten minskar vid tillförsel av stabiliseringsmedel gäller även för den siltiga 
sanden. Däremot minskar även densiteten då stabiliseringsmedel är tillfört. Alltså får den sil-
tiga sanden sämre packningsegenskaper efter att stabiliseringsmedel är inblandat. Densiteten 
av den siltiga sanden beror på andel stabiliseringsmedel. 

 För provkropparna tillverkade av siltig sand tenderar fuktkvoten att öka från A- till C-
proverna. Densiteten sjunker i samma riktning. Fuktkvotens beteende kan bero på att materialet 
är permeabelt och vattnet hinner sjunka till materialet nederst i behållaren. Det nedersta materi-
alet går åt sist till C-proverna.  

4.4.3 Försök 
Inför frys-tö-cyklerna överskattades tiden som krävs för att provkropparna ska frysa, samti-
digt som tiden det tar för dem att tina underskattades. Detta gör att det i frys-tö-processens in-
ledande skede inte sker tillräckligt många kompletta frys-tö-cykler. Detta åtgärdas genom att 
minska frystiden och öka tiningstiden vilket kan ses i Figur 36 då frys-tö-cyklerna ändras. 
Problemet gäller endast provkropparna av lera då det är dessa som genomgick frys-tö-cykler 
först och misstaget åtgärdas då provkropparna av siltig sand genomgår sina frys-tö-cykler. De 
frys-tö-cykler som inte är kompletta kompletteras genom att låta provkropparna vara kvar i 
frysen den extra tid som krävs för att de tolv frys-tö-cykler som är eftersträvade ska uppnås. 
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4.4.3.1 Lera 
Frysningsprocessen påverkar provkropparna av lera mycket, vad det gäller dess struktur. Dels 
tenderar de att trasas sönder i botten vilket leder till att det lämnas en hel del lerpartiklar i sand-
bädden de står på under dess frys-tö-cykler. Dels visar de prov på expandering respektive kom-
primering, vilket syns i Figur 50 nedan. Generellt sett är det de ostabiliserade proverna som 
komprimeras och de stabiliserade som expanderar. Utöver den lilla förlust av massa som orsa-
kas av att några provkroppars botten trasas sönder finns inga tydliga tecken på att massan i ler-
proverna minskar eller ökar efter frys-tö-cyklerna. Expansionen och kompressionen uppgår till 
fem millimeter. Att de stabiliserade provkropparnas fuktkvot ökar efter frys-tö-cyklerna men 
densiteten är närmast oförändrad beror på att hänsyn inte är tagen till kompressionen hos de 
stabiliserade provkropparna då densiteten är uträknad. 

 
Figur 50, Komprimering och expandering av lerprover efter frys-tö-cykler. Provkroppen till vänster är stabiliserad med 4 vikt-

% kalk och provkroppen till höger är ostabiliserad. 

I vissa provkroppar bildas islinser då de är frysta. Detta kan ses i Figur 51 en liten bit under 
provkroppens överkant. Utöver de islinser som bildas utmed kanten av provkroppscylindern och 
är synliga kan det finnas fler islinsbildningar inuti provkroppen som inte syns. 
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Figur 51, Luftfickor efter islinsbildning i leran syns på provkroppens övre halva. 

Under tryckningen av provkropparna tillverkade av lera syns tydligt att materialet svettas, det 
vill säga att det sipprar ut vatten runt hela dess fria yta. Detta gäller alla provkroppar, oavsett 
halt av stabiliseringsmedel, antal frys-tö-cykler eller härdningshistorik. De ostabiliserade pro-
verna får tydligt formen av en tunna vid tryckning. Det uppstår även vertikala sprickor till följd 
av den radiella expansionen under tryckningen. De stabiliserade proverna får däremot inte 
samma tydliga tunnform, om än en liten. Sprickbildningen i dessa är av spjälkningskaraktär och 
brottet ter sig sprödare ju mer stabiliserat det är. De stabiliserade provkropparna som genomgått 
frys-tö-cykler går i brott som förvisso är spröda, men inte av samma spjälkningskaraktär. I dessa 
provkroppar uppstår endast vertikala sprickor och en viss tunnformighet anas. 
 Vad det gäller resultaten för tryckningen av lerproverna är det tydligt att frysning hämmar 
materialets hållfasthet, både vad det gäller de ostabiliserade och stabiliserade. Det syns också att 
det finns en viss återväxt av hållfastheten i materialet då provkropparna får efterhärda. Det är 
också tydligt att oavsett härdning, frys-tö-cykler eller efterhärdning uppvisar de stabiliserade 
proverna högre enaxiell tryckhållfasthet än motsvarande ostabiliserade prov. 
 Efter tryckning examineras provkropparnas struktur. Det kan då konstateras att strukturen 
tydligt avslöjar att leran innan packning smulats sönder och att smulorna inte integrerats med 
varandra i önskad utsträckning, vilket syns i Figur 52 nedan. Enskilda smulor går lätt att identi-
fiera och plocka isär. De horisontella plan mellan varje packat lager kan också vara tydliga 
svaghetsplan. Ibland har dock lagren som proverna packas i vidhäftat så till den grad att det inte 
går att urskilja var det ena lagret slutar och nästa börjar. Ett lager syns tydligt upptill i Figur 52. 

 
Figur 52, Söndertaget lerprov efter tryckning. Att leran varit söndersmulad innan packning av provkroppen syns tydligt i bilden. 
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4.4.3.2 Siltig sand 
Frysningen av proverna av den siltiga sanden påverkar de ostabiliserade proverna mycket. Ett 
av proverna har efter frysning gått sönder. Hållfastheten hos de ostabiliserade provkropparna 
sjunker också efter frysning. Hållfastheten för de stabiliserade provkropparna är näst intill 
densamma oavsett om frysning skett eller ej. På de provkropparna med 8 vikt-% cement är 
ingen skillnad alls på materialets hållfasthet före och efter frys-tö-cyklerna. Dock syns en li-
ten skillnad på tjällyftning hos de ostabiliserade och de med 6 vikt-% cementinblandade pro-
verna. I botten av nästan alla prov som genomgått frys-tö-cykler sker erosion av finmaterialet. 
Det rör sig endast om erosion av materialet mot kanten av provhylsan. Denna erosion är väl-
digt begränsad, men mer omfattande i de ostabiliserade proverna än i de stabiliserade. Det 
verkar dock som att alla stabiliserade sandprover har sugit upp mycket vatten under härdning, 
frysning och efterhärdning. En kraftig förbättring av uppsugningsförmågan för den stabilise-
rade siltiga sanden efter frys-tö-cyklarna var att vänta från teoretiska studien där fler fått 
samma resultat. 

Vid tryckningen av den siltiga sanden uppvisas spröda brott på både de ostabiliserade 
och stabiliserade proverna, vilket syns i figurerna som visar sandens brott ovan. En genomgå-
ende spricka från toppen till botten kan oftast identifieras. När provet sedan tas sönder märks 
de fem lagren tydligt, ett efter varje packning. Att det märks tydligt är på grund av proverna 
är hårda och svåra ta sönder. Planen mellan varje packningslager är svaghetsplan vilket gör 
att det är där de brister först när man har sönder provkroppen efter tryckningen. De olika lag-
ren i sanden vidhäftar alltså inte lika väl som de i lerproverna gör. När provet väl tagits sön-
der lite grand smulas det lätt sönder. Detta visar på väldigt hög sprödhet hos de stabiliserade 
sandproven. De med 6 och 8 vikt-% cementstabiliserade proverna svettas inte lika tydligt 
som lerproverna gör under tryckningen. Den höga vattenkvoten proverna har under tryckning 
jämfört med vid tillverkning märks på svettningen samt att provet känns och ser blötare ut di-
rekt när det tas ut ur packningscylindern. 

Tryckningen av sandproverna visar en stor spridning av hållfasthet. En orsak är de ibland stora 
ansamlingarna av grövre material som bildar svaghetszoner. Dessa ansamlingar blir extra märk-
bara i provkropparna då det grövre materialet tar en procentuellt stor del av den begränsade ytan 
som finns i provkroppen. 
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5 Diskussion 

5.1 Resultat 

5.1.1 Lera 
Både i sammanställningen i Figur 32 och okulärt vid provkroppstillverkningen märks det tyd-
ligt att leran börjar modifieras omgående och övergår till att likna en friktionsjord. Detta stri-
der mot de presenterade uppgifterna i teoridelen om att det tar uppemot tre timmar innan mo-
difiering i materialet sker efter det att stabiliseringsmedlet tillsatts. Förmodligen påskyndas 
processen avsevärt då stabiliseringsmedlet och leran blandas för hand. Mer energi går antagli-
gen åt då och själva blandningen blir mer noggrant utförd. 

Svaghetsplanen som bildas mellan varje packat lager och är mer eller mindre tydliga i 
de olika provkropparna är av ringa vikt, eftersom att dessa är parallella med riktningen för 
brottsprickorna. 

Utvecklingen av den enaxiella tryckhållfastheten i de stabiliserade proverna av lera kan 
ses bero dels på modifiering av jorden och dels på stabilisering. Initialt sker modifieringen 
vilket gör att jorden övergår till att mer bli som en friktionsjord och kan packas bättre. Detta 
är en del av förklaringen till varför de stabiliserade provkropparna uppvisar en högre enaxiell 
tryckhållfasthet än de ostabiliserade. Den andra förklaringen är stabiliseringen som sker under 
längre tid efter det att kalken tillsätts leran. Detta förklarar varför den enaxiella tryckhållfast-
heten utvecklas med längre härdningstid, vilket är tydligt för de proverna som inte genomgår 
några frys-tö-cykler. Temperaturen som provkropparna härdar i understiger den temperatur-
gräns för under vilken de stabiliserande reaktionerna uppges påverkas negativt, alltså 7-15°C. 
Ändå finns en tillväxt i den enaxiella tryckhållfastheten. Stabilisering sker alltså även vid 
dessa låga temperaturer. 

En anledning till att de lerprover som genomgår frys-tö-cykler har en lägre enaxiell 
tryckhållfasthet än de prover som inte gör det beror till en del på att de är mer hanterade. Flyt-
ten mellan kylskåp, frys och tillbaka innebär en hantering extra och varje hantering kan skada
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provkropparna. Även en begränsad erosion av materialet i botten av provkropparna kan näst-
an halvera provkroppens enaxiella tryckhållfasthet. Därmed inte sagt att all försämring av 
materialets enaxiella tryckhållfasthet beror på en mer omfattande hantering av provkropparna 
som genomgår frysning och efterhärdning. Till största del beror denna försämring på frys-
ningen som sådan eftersom att alla provkroppar av lera uppvisar en avsevärd försämring efter 
frysning men, omfattningen av hantering skiljer dem åt. 

En annan anledning till att hållfastheten sjunker i en sådan utsträckning efter frysning 
kan vara de islinser som bildas i provkroppen. Dessa är synliga mot kanten då proverna är 
frysta. Islinserna kan separera provkroppen och skapa horisontella luftfickor som sedan går 
ihop med tiden. Detta förklarar också att hållfastheten kommer tillbaka efter efterhärdningen 
då luftfickorna sjunkit ihop igen. Provets struktur går då tillbaka till att mer likna den struktur 
det hade innan frys-tö-cyklerna. Att islinserna bildas i lerproverna beror förmodligen på den 
höga naturliga fuktkvoten. Eftersom lerans struktur går från att vara söndersmulad till att se-
dan packas ihop igen blir detta ett material fullt med hålrum då leran är svårpackad. Dessa 
hålrum kan ge förutsättningarna för vattenansamlingar som i sin tur skapar just de islinser 
som trycker isär materialet och bildar tjällyftningen. 

En viss läkning sker i de stabiliserade provkropparna av lera under efterhärdningen. Den 
enaxiella tryckhållfastheten återhämtar sig till mellan 33 och 94 % av vad den var innan var 
innan frys-tö-cyklerna. Detta motsvarar en återhämtning på 23 och 115 % mot hållfastheten 
efter frysning. Anledningen till detta är att stabiliseringen av materialet fortsätter mellan frys-
ningen och tryckningen. Detta gör att eventuella sprickor i materialet sjunker ihop en aning 
och provkroppen kompakteras. Att det inte är någon skillnad mellan serie 4_14_12_28 och 
4_28_12_28, där den först nämnda provserien har härdat 14 dygn färre än den sist nämnda, 
beror förmodligen på att stabiliseringsprocessen uppnått sin potential och det oavsett tid inte 
finns några fler reaktanter kvar i provkroppen. Tryckhållfastheten för dessa serier är 115 re-
spektive 116 N. Samma resonemang är gällande även för en jämförelse mellan serie 
7_14_12_28 och 7_28_12_28 där tryckhållfastheten är 217 respektive 218 N. 

5.1.2 Siltig sand 
Den siltiga sanden påverkas minimalt till inget av frys-tö-cyklerna. Under frys-tö-cyklerna 
och efterhärdningen fortsätter den enaxiella tryckhållfastheten att öka. Detta beror förmodlig-
en på att sand och cementblandningen får betongliknande egenskaper och endast blir tjälfarlig 
då andel luftporer blir för lite för en expansion av vattenporerna när de blir till is. Jämför man 
det med den teoretiska studien under kapitlet 2.7.3 om stabilisering och frys-tö-cykler stäm-
mer det väl överens om att vissa stabiliseringar påverkas mycket så som leran och andra stabi-
liseringar ingenting så som den siltiga sanden. 

Den siltiga sandens reaktion med cementen är omgående vid inblandning, vilket är an-
ledningen till att den genomsnittliga densiteten sjunker från A- till C-proverna då materialet 
som C- proverna packas med har reagerat i något större utsträckning. 

Samma resonemang angående svaghetsplanen mellan varje packat lager i provkroppar-
na är gällande för sanden på samma sätt som för leran vilket är beskrivet i föregående avsnitt.
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De stabiliserade sandprovernas enaxiella tryckhållfasthet ökar avsevärt efter endast 14 
dagars härdning, i en jämförelse med de ostabiliserade. Serien 8_14_0_0 uppnår en högre en-
axiell tryckhållfasthet än serien 6_14_0_0, vilket är rimligt då den tidigare har en högre ce-
menthalt. Att sedan serien 6_28_0_0:s tryckhållfasthet minskar med 5% gentemot 6_14_0_0 
beror förmodligen på att fuktkvoten är högre för 6_28_0_0 än 6_14_0_0 vilken syns i Bilaga 4 
och eventuella svaghetszoner så som större fraktioner stenar som ansamlats. Detta är synligt 
igen på 6_28_12_0 och 6_14_12_0 vilket styrker antagandet. Om vattenhalten i sandproverna 
blir för hög minskar alltså dess enaxiella tryckhållfasthet. Sammanbandet med att en för hög 
vattenkvot kan ge dåliga egenskaper hos den siltiga sanden kom fram under den teoretiska stu-
dien. Det styrker att stabiliserade siltiga sanden är känslig för höga vattenkvoter. Samma sam-
band syns inte på de proverna med 8 vikt-% cementinblandning. Detta beror förmodligen på att 
vid en högre cementhalt skulle en ännu högre fuktkvot krävas för att påverka proverna under 
frysning. Dock har inga av proverna med 8 vikt-% cementstabilisering uppnått denna höga 
fuktkvot då inga tecken på försämring har synts bland proven. Prov med längre härdningstid 
skulle tydligare visa om sandproverna kan suga upp ännu mer vatten. De stabiliserade sandpro-
ven har en stor sugförmåga, vilket framgår i Figur 44. Om proven skulle kunna suga upp ännu 
mer vatten om de hade mer tid och därmed bli mer tjälfarliga skulle det betyda att slutsatsen att 
de med 8 vikt-% stabiliserade siltiga sandproverna inte påverkas av frysningen är fel. 

En anledning till att den stabiliserade sanden inte påverkas av frysning kan vara den 
låga fuktkvoten samt att större delen av vattnet som finns är bundet i cementpastan. Att de 
luftporer som bildas vid de kemiska reaktionerna kan ta upp den expansion av porvattnet då 
det övergår till is. Detta kan styrkas med att den enaxiella tryckhållfastheten hos de med 8 
vikt-% stabiliserade proverna är helt opåverkad av frys-tö-cyklerna. Fuktkvoten ökar från 
provtillverkningstillfället till tryckningstillfället i nästan alla prov oavsett provets kombination 
av härdningstid, antal frys-tö-cykler och efterhärdningstid. De proverna vars fuktkvot inte 
ökar kan nästan därför antas ha för dålig tillgång av underströmmande vatten. Detta tyder på 
att det sker en vattengenomströmning i proverna och det borde finnas risk för islinsbildning 
vid ett utökat antal frys-tö-cykler. Det kan också vara så enkelt att proverna helt har blivit vat-
tenmättade och att de luftporer som finns vid frys-tö-cykler inte kan fyllas med mer vatten 
utan kan fungera som plats för provets expansion under frysningen. Det syns på serie 
6_28_12_0 som får en minskad enaxiell tryckhållfasthet efter frys-tö-cyklerna, att denna 
också har en högre fuktkvot än de andra stabiliserade proverna vilket tyder på att just fuktkvo-
ten spelar en stor roll för de proverna som har 6 vikt-% cementinblandning. Om fuktkvoten 
blir för hög blir alltså sanden med för lite cementinblandning känslig mot frys-tö-cykler. En 
ökad cementhalt ger dock en mindre känslighet mot detta då proverna med 8 vikt-% cement-
inblandning verkar vara opåverkade av frys-tö-cyklerna. 

Vid efterhärdningen av sandprovarna syns det i Figur 44 att den snabba tillväxten av den enaxi-
ella tryckhållfastheten har avtagit en del. Detta betyder att proverna härdar utan problem trots 
frysning och hinner uppnå större delen av sin hållfasthet under den tid som försöken löper mel-
lan provkroppstillverkningen och tryckningen. 

5.2 Tillämpbarhet 

5.2.1 Lera 
Då den enaxiella tryckhållfastheten i leran faktiskt blir avsevärt bättre om materialet stabilise-
ras, trots inverkan av frys-tö-cykler, finns det en potential för metoden att användas i det nor-
diska klimatet. Vad det gäller den lera som används i projektet handlar det dock inte om att 
stabilisera en terrass för att möjliggöra ett mindre resursutnyttjande i överbyggnaden, utan 
snarare för att göra den lämplig att använda som undergrund överhuvudtaget. 
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Gällande resursbesparing är metoden trots det inte förkastlig. Om man med framgång 
kan kalkstabilisera lera in-situ för vägterrasser i det nordiska klimatet minskar man resursan-
vändning och masshantering. Generellt sett går reaktionerna i leran i projektet snabbare och 
sker vid lägre temperaturer än vad som anges i litteraturstudien. Detta öppnar för att metoden 
potentiellt kan tillämpas senare in på hösten, då reaktionerna kan hinna klart innan temperatu-
rerna blir för låga. Detta skulle kunna göra metoden mer tillämpbar. 

5.2.2 Siltig sand 
Den stabiliserade sanden uppvisar hög enaxiell tryckhållfasthet efter blandning och frys-tö-
cyklarnas påverkan på den är låg vid både 6 vikt-% och 8 vikt-% cementinblandning. Prov-
kropparna med 6-vikt% är lite känsligare för hög fuktkvot, vid val av den halten är det därför 
viktigare med välfungerande dränering i området. Största problem med den siltiga sanden 
som masstabiliserat material är dess sprödhet. Om tjälen tränger igenom den stabiliserade ter-
rassen och tjällyftning sker därunder skapas deformationer i skorpan av stabiliserat material. 
Eftersom den stabiliserade sanden har så hög sprödhet innebär det att den inte kan ta upp nå-
gon stor deformation och att de spröda brotten som blir förstör och smular sönder den sam-
manhängande plattan helt. Att vid påförande av överbygganden efter stabiliseringen inte 
skapa för stora punktlaster på den masstabiliserade plattan blir därför viktigt. Med hänsyn till 
materialets enaxiella tryckhållfasthet och tjälpåverkan blir därför det senare avgörande vid 
tillämpning av metoden. När proverna packas används en fuktkvot för att erhålla den optimala 
packningsgraden. Detta kan vara svårt att eftersträva vid packning i fält då marken kan ha en 
större variation i fuktkvot än hinkarna som användes i laborationsförsöken. Även större vari-
ation dag till dag om till exempel solen skiner eller det har regnat dagarna innan kan finnas. 
Det är mer osäkerheter vid fält och med de 6 vikt-% cementstabiliserade proverna har visats 
känsligare mot tjäle i de fall fuktkvoten blir för hög. Vid blötare områden där det finns myck-
et vatten som sanden kan suga upp under längre tid råder osäkerhet kring hur mycket vatten 
den med 6 vikt-% cementstabiliserade sanden kan ta upp. Då måste cementhalten höjas eller 
så måste jorden dräneras. Längre härdningstider med konstant vattentillgång för proverna 
krävs för att undersöka den cementstabiliserade siltiga sanden vattenuppsugningsförmåga un-
der lång tid.  

5.3 Felkällor 
Många felkällor nämns i tidigare avsnitt. Här följer en sammanställning av de identifierade 
felkällorna och tankar kring varför dessa påverkar projektet och dess resultat. 

Vid klassificeringen av jorden kan nämnas ett antal felkällor. Det är missvisande att re-
dovisa en bestämd fuktkvot. Speciellt för leran, vars naturliga fuktkvot varierar stort vilket ses 
i Figur 32. Samtidigt är denna fuktkvot inte av någon större relevans i och med att inga åtgär-
der vidtas för att påverka den. Den är redovisad för att klassificeringen ska vara komplett. Den 
naturliga fuktkvoten för sanden är av större relevans därför att den förändras avsiktligen innan 
tillsättning av cement och packning. Sandens naturliga fuktkvot varierar också från hink till 
hink, men inom ett mindre intervall än lerans. Figur 33 avslöjar också att fuktkvoten inte på-
verkar packbarheten nämnvärt, åtminstone inte så länge den ligger i det intervallet den gör för 
samtliga prover. 

Proctorpackningen av lera ger ett missvisande resultat. En jämförelse mellan den upp-
nådda densiteten i proctorpackningsförsöket och provkroppstillverkningen visar att den tidi-
gare nämnda inte kommer i närheten av den lägst uppnådda densiteten vid provkroppstill-
verkningen. Resultatet för proctorpackningen av lera redovisas trots det för att göra jordklassi-
ficeringen komplett. Anledningen är helt enkelt att leran inte är en friktionsjord och lämpar 
sig dåligt för att packas med slag. Proctorpackningen av sanden kommer nästan upp i samma 
densitet som den vid provkroppstillverkningen. Den skillnaden som föreligger beror antaglig-
en på att det skulle behövas ytterligare ett par mätpunkter till på sandens proctorpacknings-
kurva för att den absoluta toppen på packningskurvan ska hittas. 
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Vid provkroppstillverkningen finns det också en rad felkällor. När blandning av sanden 
med vatten och cement sker i 10 minuter blir blandning annorlunda varje gång då det görs 
manuellt med spade. Blandningen görs så lik som möjligt från gång till gång. Det är dock 
omöjligt att få det exakt likadant till varje serie. Blandningstiden för sanden hade också kun
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nat kortas ner för att minska omfattningen av reaktionerna som sker innan packningen börjar. 
Detta var dock okänt innan de första provkropparna packades. Upplägget ändrades inte där-
för att resultaten i de tidigare och senare tillverkade serierna ska vara jämförbara. Tjockleken 
på de lager som proverna packas i varierar eftersom att det är ögonmåttet som avgör hur 
mycket material som ska packas från lager till lager. Variationerna är inte så stora men finns 
likväl och kan spela in på resultatet. När provet är packat skärs toppen av i höjd med prov-
kroppscylinderns överkant. Detta görs för hand och stör provet i olika utsträckning och skap-
ar en störd zon i toppen av varje sandprov. Dessa felkällor beror i allra högsta grad på den 
mänskliga faktorn men är svåra att undvika. 

Resultatet från aggregationsfördelningen av leran går det att koppla två felkällor till. 
Dels pulvriseras en del material när det torkat vilket leder till större andel fint material än 
vid själva provkroppstillverkningen. Dels är det ostabiliserade materialet av helt annan ka-
raktär än det stabiliserade vid packning och därmed blir aggregationsfördelningen missvi-
sande. Den ostabiliserade leran är ingen friktionsjord, medan den stabiliserade leran är det. 
Packbarheten beror förmodligen mer på att det stabiliserade materialet är en friktionsjord än 
på skillnaden i aggregationsfördelningen mellan det ostabiliserade och det stabiliserade 
materialet. 

Vid härdningen och efterhärdningen är en felkälla identifierad. Sandbädden som 
provkropparna står i när de härdar kan torka ut, vilket sker vid ett antal tillfällen då ingen är 
på labbet på en längre tid och övervakar. Till exempel sker det under julhelgerna. I normala 
fall fylls vatten på kontinuerligt för att provkroppen hela tiden ska ha tillgång till detta. Här 
kan återigen också nämnas problematiken med att finmaterial från provkropparnas botten i 
vissa fall eroderar ut i sandbädden. 

Vid provkropparnas frys-tö-cykler identifieras den enskilt största felkällan under för-
söken, nämligen att vissa cykler inte är kompletta. Försök görs för att åtgärda detta genom 
att ge de berörda provkropparna mer tid för att de ska genomgå tolv kompletta frys-tö-
cykler. Felet består i att vi inte med säkerhet vet vilka provkroppar som genomgått tolv 
kompletta frys-tö-cykler och vilka som inte gjort det. Temperaturen loggas på nio olika stäl-
len i frysen, och det är egentligen endast de tre mätarna som suttit instuckna i provkroppar 
som uppvisat kontinuerlig frystemperatur när avsikten varit att de skulle tina. Detta betyder 
inte att de provkropparna som stått längst ut i frysen, alltså där temperaturen generellt sett 
är högst, inte frusit och tinat som är tänkt. Denna problematik gäller endast provkropparna 
av lera, eftersom åtgärder vidtas innan de första sandproverna genomgår sina frys-tö-cykler. 
Orsaken till att det blir på detta sätt är att det är svårt att förutse frysens kapacitet – hur 
snabbt frysningen sker och hur mycket värme frysskåpet läcker in för att möjliggöra tining. 
Det visar sig att tidsåtgången för frysning överskattades och tiden för tining underskattades. 

Vid tryckning av proverna kan flertalet saker gå fel. Vissa provers över- och underytor är inte 
helt horisontella. Vanligaste orsaken till detta är erosionen av finmaterial i botten av prov-
kropparna. Detta gör att lasten inte blir helt och hållet axiell och provet kan då inte ta lika 
mycket last. En vanligt förekommande orsak till lägre enaxiell tryckhållfasthet hos sandpro-
verna är större ansamlingar av grövre material. Dessa skapar svaghetszoner och det märks 
genom att de första sprickorna i provkroppen då den går till brott allt som oftast utgår just 
ifrån dessa zoner med grövre material. Ansamlingarna av grövre material förekommer hos 
närmast varje sandprov, men variationen av omfattning och storlek på dem skapar en sprid-
ning i resultatet. 
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6 Slutsatser 
Våra slutsatser knyter an till problemformuleringen. Första frågan i denna lyder 

 Hur påverkas kalkstabiliserad leras respektive cementstabiliserad siltig sands enaxiella 
tryckhållfasthet av härdningstid samt antal frys-tö-cykler? 

Svaret blir att den kalkstabiliserade lerans enaxiella tryckhållfasthet minskar mellan 40 och 
80% efter att dessa provkroppar genomgått frys-tö-cykler. Den cementstabiliserade sanden 
enaxiella tryckhållfast ändras ±10 % efter frys-tö-cyklar. Dessa små variationer kan mycket 
väl bero på enskilda svaghetszoner eller extraordinära fuktkvoter i enskilda provkroppar eller 
serier. Den cementstabiliserade siltiga sanden kan dock under längre härdningstid suga upp 
mycket vatten mer och då bli tjälfarlig. 

 Den andra frågan i problemformuleringen lyder  

 Kan efterhärdning efter att det stabiliserade materialet genomgått frys-tö-cykler ge det 
stabiliserade materialet ytterligare enaxiell tryckhållfasthet? 

Svaret är att då den enaxiella tryckhållfastheten i sanden inte försämras med frys-tö-cyklerna 
finns det inte heller någon läkning därefter att notera. Men efterhärdning av den siltiga sanden 
ger längre härdningstid och en ökad enaxiell tryckhållfasthet. Vad det gäller leran finns det en 
tydlig återhämtning av den enaxiella tryckhållfastheten under efterhärdningen. Denna åter-
hämtning når inte upp till den enaxiella tryckhållfastheten som materialet har innan frys-tö-
cyklerna tar vid, men är högre än den innan efterhärdningen tar vid. Svaret för leran blir alltså 
ja. 
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Bilagor 
Bilaga 1 
Lerans upphämtningsområde är inringat i rött. 
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Bilaga 2 
Sandens upphämtningsområde är inringat i rött. 
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Bilaga 3 
Redovisning av samtliga provkroppar tillverkade av lera samt deras fuktkvot och densitet vid 
tillverkning och tryckning. 

 
 

Lera

Fuktkvot Densitet Fuktkvot Densitet FuktkvotsskillnadDensitetsskillnad

[g/cm3] [g/cm3] [%-enhet] [g/cm3]
0_14_0_0_A 42,60% 1,75 42,77% 1,75 0,18% 0,01
0_14_0_0_B 42,38% 1,77 42,84% 1,77 0,46% 0,00
0_14_0_0_C 41,67% 1,74 43,34% 1,76 1,68% 0,02
0_14_12_0_A 36,17% 1,82 35,89% 1,82 -0,27% -0,01
0_14_12_0_B 35,96% 1,82 35,12% 1,80 -0,84% -0,01
0_14_12_0_C 36,74% 1,83 35,72% 1,83 -1,02% 0,00
0_14_12_28_A 43,33% 1,74 40,18% 1,69 -3,15% -0,05
0_14_12_28_B 44,33% 1,76 45,27% 1,72 0,94% -0,04
0_14_12_28_C 43,38% 1,75 41,27% 1,71 -2,11% -0,04
4_14_0_0_A 39,28% 1,77 39,79% 1,77 0,51% 0,00
4_14_0_0_B 44,52% 1,80 40,13% 1,80 -4,38% 0,01
4_14_0_0_C 39,28% 1,80 40,12% 1,81 0,84% 0,01
4_14_12_0_A 38,94% 1,81 38,30% 1,77 -0,64% -0,04
4_14_12_0_B 37,87% 1,83 39,48% 1,80 1,61% -0,02
4_14_12_0_C 37,62% 1,81 37,93% 1,79 0,30% -0,02
4_14_12_28_A 36,82% 1,81 37,44% 1,78 0,62% -0,03
4_14_12_28_B 36,60% 1,85 36,91% 1,84 0,31% -0,01
4_14_12_28_C 36,08% 1,85 36,88% 1,84 0,80% -0,01
7_14_0_0_A 31,45% 1,90 32,15% 1,91 0,71% 0,01
7_14_0_0_B 31,01% 1,90 32,33% 1,91 1,32% 0,01
7_14_0_0_C 31,27% 1,90 31,90% 1,90 0,63% 0,00
7_14_12_0_A 39,36% 1,80 42,55% 1,80 3,19% 0,00
7_14_12_0_B 39,66% 1,79 31,78% 1,81 -7,88% 0,02
7_14_12_0_C 40,08% 1,79 40,25% 1,79 0,16% 0,00
7_14_12_28_A 32,21% 1,85 36,06% 1,87 3,84% 0,02
7_14_12_28_B 33,25% 1,87 36,51% 1,89 3,26% 0,02
7_14_12_28_C 33,01% 1,89 36,44% 1,91 3,43% 0,02
0_28_0_0_A 33,68% 1,85 35,86% 1,85 2,18% 0,01
0_28_0_0_B 34,37% 1,83 35,89% 1,83 1,52% 0,01
0_28_0_0_C 33,47% 1,84 35,49% 1,84 2,02% 0,00
0_28_12_0_A 1,83 34,10% 1,80 - -0,03
0_28_12_0_B 1,84 34,36% 1,82 - -0,02
0_28_12_0_C 1,86 35,23% 1,86 - 0,00
0_28_12_28_A 34,01% 1,88 33,89% 1,89 -0,12% 0,01
0_28_12_28_B 1,88 35,35% 1,90 - 0,02
0_28_12_28_C 1,89 34,86% 1,92 - 0,03
4_28_0_0_A 1,89 32,06% 1,90 - 0,01
4_28_0_0_B 29,92% 1,90 31,79% 1,91 1,86% 0,00
4_28_0_0_C 28,91% 1,91 31,39% 1,92 2,48% 0,00
4_28_12_0_A 35,98% 1,80 35,84% 1,77 -0,14% -0,03
4_28_12_0_B 35,91% 1,81 36,83% 1,78 0,92% -0,04
4_28_12_0_C 1,82 36,55% 1,80 - -0,02
4_28_12_28_A 36,80% 1,82 37,35% 1,74 0,55% -0,08
4_28_12_28_B 36,52% 1,83 36,38% 1,81 -0,14% -0,02
4_28_12_28_C 37,19% 1,81 39,19% 1,80 2,01% -0,01
7_28_0_0_A 28,55% 1,92 29,67% 1,93 1,11% 0,00
7_28_0_0_B 27,89% 1,95 29,47% 1,95 1,57% 0,00
7_28_0_0_C 28,32% 1,95 29,79% 1,96 1,47% 0,01
7_28_12_0_A 30,18% 1,89 32,18% 1,92 2,00% 0,02
7_28_12_0_B 30,35% 1,93 32,25% 1,95 1,91% 0,02
7_28_12_0_C 1,91 33,17% 1,96 - 0,04
7_28_12_28_A 33,34% 1,85 36,89% 1,83 3,54% -0,03
7_28_12_28_B 31,82% 1,85 38,45% 1,85 6,63% 0,00
7_28_12_28_C 32,17% 1,89 35,08% 1,90 2,91% 0,02

Vid tillverkning Vid tryckning Utvärdering [efter-före]
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Bilaga 4 
Redovisning av samtliga provkroppar tillverkade av siltig sand samt deras fuktkvot och densi-
tet vid tillverkning och tryckning. 

 

Vid tillverkning

Fuktkvot Densitet Fuktkvot Densitet FuktkvotsskillnadDensitetsskillnad

[%] [g/cm3] [%] [g/cm3] [%-enhet] [g/cm3]
0_14_0_0_A 7,51% 2,27 7,72% 2,27 0,21% -0,01
0_14_0_0_B 8,27% 2,26 8,24% 2,25 -0,03% -0,01
0_14_0_0_C 8,25% 2,25 8,14% 2,25 -0,10% 0,00
0_14_12_0_A 7,83% 2,26 10,03% 2,29 2,20% 0,03
0_14_12_0_B 7,83% 2,28 11,91% 2,01 4,08% -0,27
0_14_12_0_C 7,19% 2,25 10,50% 2,30 3,31% 0,05
0_14_12_28_A 8,50% 2,30 8,86% 2,31 0,36% 0,01
0_14_12_28_B 8,12% 2,28 9,16% 2,31 1,04% 0,02
0_14_12_28_C 8,31% 2,29 9,24% 2,31 0,93% 0,02
8_14_0_0_A 6,84% 2,20 8,16% 2,21 1,32% 0,02
8_14_0_0_B 7,54% 2,15 7,73% 2,16 0,19% 0,02
8_14_0_0_C 8,12% 2,14 8,67% 2,15 0,55% 0,01
6_14_12_0_A 7,43% 2,11 12,37% 2,21 4,94% 0,09
6_14_12_0_B 6,70% 2,12 10,79% 2,21 4,08% 0,09
6_14_12_0_C 7,98% 2,08 11,37% 2,19 3,39% 0,11
6_14_12_28_A 7,92% 2,18 12,47% 2,26 4,54% 0,08
6_14_12_28_B 8,08% 2,15 13,08% 2,24 5,00% 0,10
6_14_12_28_C 8,16% 2,14 14,78% 2,23 6,62% 0,09
6_14_0_0_A 7,92% 2,13 10,09% 2,19 2,17% 0,06
6_14_0_0_B 7,40% 2,09 10,69% 2,16 3,29% 0,07
6_14_0_0_C 7,28% 2,10 10,81% 2,17 3,53% 0,07
8_14_12_0_A 7,35% 2,12 10,63% 2,22 3,28% 0,09
8_14_12_0_B 7,82% 2,11 10,82% 2,22 3,00% 0,11
8_14_12_0_C 6,90% 2,07 11,65% 2,18 4,75% 0,11
8_14_12_28_A 8,49% 2,16 13,45% 2,25 4,96% 0,09
8_14_12_28_B 7,98% 2,13 14,52% 2,23 6,55% 0,10
8_14_12_28_C 8,40% 2,14 14,88% 2,23 6,48% 0,09
0_28_0_0_A 8,77% 2,27 8,33% 2,26 -0,44% -0,01
0_28_0_0_B 8,32% 2,26 8,64% 2,25 0,32% -0,01
0_28_0_0_C 8,42% 2,28 8,81% 2,28 0,39% -0,01
0_28_12_0_A 8,94% 2,33 8,73% 2,34 -0,21% 0,01
0_28_12_0_B 8,65% 2,31 15,07% 2,32 6,42% 0,00
0_28_12_0_C 8,25% 2,30 9,72% 2,30 1,46% 0,00
0_28_12_28_A 8,61% 2,27 9,79% 2,28 1,18% 0,01
0_28_12_28_B 8,22% 2,28 9,69% 2,29 1,47% 0,01
0_28_12_28_C 8,69% 2,26 10,33% 2,29 1,64% 0,03
8_28_0_0_A 7,77% 2,17 10,71% 2,22 2,95% 0,04
8_28_0_0_B 7,80% 2,17 10,96% 2,22 3,16% 0,05
8_28_0_0_C 8,65% 2,13 12,45% 2,19 3,80% 0,06
6_28_12_0_A 8,33% 2,18 12,06% 2,25 3,72% 0,07
6_28_12_0_B 8,57% 2,15 12,27% 2,21 3,70% 0,07
6_28_12_0_C 8,21% 2,14 14,09% 2,21 5,88% 0,07
6_28_12_28_A 7,96% 2,15 11,33% 2,22 3,37% 0,07
6_28_12_28_B 7,62% 2,15 12,71% 2,22 5,09% 0,07
6_28_12_28_C 7,97% 2,13 12,12% 2,21 4,15% 0,07
6_28_0_0_A 7,81% 2,10 10,93% 2,17 3,12% 0,08
6_28_0_0_B 7,51% 2,07 12,17% 2,16 4,66% 0,09
6_28_0_0_C 7,45% 2,06 13,11% 2,15 5,66% 0,09
8_28_12_0_A 7,02% 2,19 11,08% 2,26 4,06% 0,07
8_28_12_0_B 8,43% 2,15 10,12% 2,23 1,69% 0,08
8_28_12_0_C 8,56% 2,14 13,80% 2,22 5,24% 0,08
8_28_12_28_A 7,52% 2,14 12,14% 2,22 4,62% 0,08
8_28_12_28_B 7,79% 2,12 13,27% 2,22 5,47% 0,10
8_28_12_28_C 8,31% 2,17 12,62% 2,25 4,31% 0,08

Efter härdning Utvärdering [efter-före]


