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SAMMANFATTNING 

Torvmarker är sättningskänsliga och ej lämpliga att bygga på.  Om en  väg- eller järn-
väg ska byggas över torvmark måste åtgärder vidtas för att förstärka undergrunden.  En  
metod som  har  börjat användas  de  senaste åren är masstabilisering, där ett stabilise-
ringsmedel blandas ner i torven för att öka dess hållfasthet. Avhandlingen omfattar tre 
projekt där laboratorie- och fältförsök  har  utförts på stabiliserad torv. 

Många faktorer inverkar på  den  stabiliseringseffekt som erhålls när ett stabiliserings-
medel blandas ner i torv. I detta arbete  har de  indelats i huvudgrupperna: torvsamman-
sättning, stabiliseringsmedel och utförande. 
• En  studie  har  koncentrerats kring  den  metodik som används för att tillverka stabili-

serade torvprover i laboratoriet. Här är det framförallt faktorer i gruppen utförande 
som  har  studerats. 

• I ett andra projekt  har en  provyta vid Jörn/Lidlund stabiliserats i fält, fältmätningar  
har  utförts, liksom laboratorieförsök på  tory  från fältlokalen. Faktorer som  har  vari-
erats är stabiliseringsmedlets sammansättning, mängden stabiliseringsmedel, härd-
ningstid och belastning  under  härdningstiden. 

• I det tredje projektet  har en  ca  1 km  lång vägsträcka mellan Hemmingsmark och 
Jävre stabiliserats längs vägens kanter. Vägen går över ett torvlager med  en  mäk-
tighet av ca  1 m.  Fältmätningar  har  utförts liksom laboratorieförsök. Faktorer som  
har  studerats är bl  a  tillsatsmedlets sammansättning, torvsammansättning och härd-
ningstid. 

Stabiliseringseffekten, som uppnås, beror dels av  de  härdningsprocesser som sker i  den  
stabiliserade torven och dels på hur stor belastning som läggs ut på det stabiliserade 
området, efter det att stabiliseringsmedlet blandats  in.  Avsikten med att belasta områ-
det är att komprimera  den  stabiliserade torven och därmed öka dess hållfasthet. Labo-
ratorieförsök visar att  en  ökning av belastningen från  20  till  60  kPa kan öka skjuvhåll-
fastheten (uppmätt med hjälp av enaxliga tryckförsök) med  4-6  gånger. Detta kan ut-
nyttjas för att optimera dimensioneringen vid torvstabiliseringsobjekt. 

Undersökningarna visar att  en  torvs kemiska sammansättning  har  avgörande betydelse 
för erhållen stabiliseringseffekt. Stabiliserade torvprover som  har  tillverkats och under-
sökts på identiskt sätt, och där enda variabeln varit torvsammansättningen, gav  en  
skillnad i skjuvhållfasthet (uppmätt med hjälp av enaxliga tryckförsök) på upp till  6  
gånger. Ursprungsväxtlighet och humifieringsgrad är två faktorer som bestämmer  en  
torvs kemiska sammansättning och därmed  en  torvs stabiliseringspotential.  En  jämfö-
relse mellan låghumifierad vitmosstorv och höghumifierad starrtorv visar att  de  inne-
håller olika mycket klasonlignin  (en  grupp organiska ämnen som bl  a  innehåller  hu-
mus-  och fulvosyror), ca  35  vikt-% jämfört med ca  60  vikt-% av torrsubstansen. Hal-
ten klasonlignin, eller humussyror, kan vara  en  nyckelparameter som bestämmer  en  
torvs stabiliseringspotential. Låghumifierad vitmosstorv är relativt lätt att stabilisera, 
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medan höghumifierad starrtorv kräver  en  betydligt större mängd stabiliseringsmedel 
för att stabiliseras.  

De  stabiliseringsmedel som  har  använts är olika blandningar av  Portlandcement (stan-
dard  och snabbhärdande) och masugnsslagg  (fin-  och grovkornig). Fördelarna med att 
använda masugnsslagg som  en  komponent i ett stabiliseringsmedel är att aysättning fås 
för  en  biprodukt. Det blir billigare än att enbart använda  cement  och för vissa torvsor-
ter är ett stabiliseringsmedel bestående av  en  blandning av  cement  och masugnsslagg 
effektivare än ett bestående av enbart  cement.  Det krävs  en  minsta mängd stabilise-
ringsmedel för att  en  stabiliseringseffekt ska erhållas. Denna minsta mängd varierar för 
olika torvsorter och är lägst för  tory  med hög stabiliseringspotential. Över denna bryt-
punkt ökar stabiliseringseffekten med ökad mängd stabiliseringsmedel. 



ABSTRACT 

Peat areas have low bearing capacity, are very sensitive to settlements and not suitable 
for building purposes. If a road or a railway is to be built over a peat area, necessary 
measures have to be taken in order to reinforce the soil. In recent years, the method 
with mass stabilization has been increasingly used in peat soils. A stabilization agent is 
mixed into the peat to improve its strength. This thesis comprises three projects where 
laboratory and field tests have been performed on stabilized peat soil. 

Many factors have an influence on the stabilization effect, which is gained when a sta-
bilization agent is mixed into a peat. These different factors are in this study divided 
into three main groups: peat soil composition, stabilization agent and performance. 
• One investigation is concentrated on the method used to manufacture stabilized 

peat samples in laboratory. In this study especially factors in the group "perfor-
mance" were investigated. 

• In a second project, a test site located at Jörn/Lidlund, in northern Sweden, was 
stabilized; different measurements in field were performed, as well as laboratory 
tests on peat from the test site. The blend of stabilization agents, the amount of 
added stabilization agents, the curing time and the applied load during curing, are 
factors being studied. 

• In the third project a 1 km long section of a road between Hemmingsmark and 
Jävre, also in northern Sweden, crossing a layer of 1 m of peat, was stabilized 
along both sides of the road. Field measurements as well as laboratory tests on peat 
from the road section were performed. The peat soil composition, the blend of sta-
bilizing agents and the curing time are some of the factors, which have been stu-
died in this project. 

The stabilization effect depends partly on hardening and puzzolanic reactions in the 
stabilized peat and partly on the load that is applied on top of the stabilized area, after 
the stabilization agent has been mixed into the peat. The purpose of applying a load on 
the stabilized area is to compress the stabilized peat, which leads to an increase of its 
strength. In laboratory tests, on stabilized peat samples, an increase of the applied load 
from 20 to 60 kPa gave an increase in shear strength (measured with unconfined com-
pression tests) of 4-6 times. This relationship can be utilized to optimize when desig-
ning stabilization projects of peat. 

The studies show that the chemical constitution of a peat is of crucial importance for 
the gained stabilization effect. Stabilized peat samples manufactured and tested in the 
same way, where the only variable factor was the peat soil composition, gave a diffe-
rence in shear strength (measured with unconfined compression tests) of up to 6 times. 
The plant composition and the degree of humification are two factors, which determi-
nes the chemical constitution of a peat and thus its stabilization potential.  Spagnum  
peat of low degree of humification and Carex peat of high degree of humification 
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contain different amounts of klasonlignin (a group organic compounds comprising 
fulvic and humic acid), about 35 weight-% compared with about 60 weight-% of the 
dry substance. The content of klasonlignin, or humic acid, can be a key parameter, 
which determines the stabilization potential of a peat. 

Portland Cement (standard and high early strength) and air blast furnace slag (fine-
grained and granular) were used as ingredients in the stabilisation agents. There are 
several advantages with using air blast furnace slag as one ingredient. Firstly, an in-
dustrial by-product is made useful, secondly, air blast furnace slag is less expensive 
than cement and thirdly, for some peat soils a blend of cement and air blast furnace 
slag are more effective than cement only. It requires a minimum amount of stabiliza-
tion agent to get a stabilization effect. This amount varies for different peat qualities 
and is lowest for peat with high stabilization potential. Over this minimum amount an 
increase of the amount of stabilizing agent gives an increase in stabilization effect. 
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1 	INLEDNING 

1.1 	Bakgrund  

I samband med att allt hårdare miljökrav ställs vid väg- och järnvägsbyggnationer över 
torvmarker, får inte urgrävning och utdikning ske hur som helst. Urgrävning ger  prob-
lem  med schaktmassor som måste tas om  hand  på  en  lämplig upplagsplats. Det kräver 
tillstånd, vilket kan vara svårt att få, och ger kostnader. Eftersom torvmark är mycket 
sättningskänslig måste, om  en  urgrävning inte får utföras, alternativa metoder använ-
das. Bäst vore att undvika att bygga på torvmark,  men  ofta är det andra saker än mark-
förhållandena som styr vilken sträckning  en  väg- eller järnväg får.  En  konstruktions 
krav på bärighet och små sättningar betraktas som ett tekniskt  problem  vilket går att 
lösa.  

En  metod som kan användas för att förstärka  tory  är masstabilisering. Metoden använ-
des för första gången  1993  på  en  provbank i  Finland. Till  skillnad från pelarstabilise-
ring, där jorden stabiliseras pelarvis, stabiliseras vid masstabilisering hela  den  jord-
volym som ska förstärkas. Inblandning av stabiliseringsmedlet sker "blockvis"  (en  
bestämd volym åt gången) med hjälp av ett propellerliknande verktyg. Vid inbland-
ningsarbetet används  en  grävmaskin med  en  hydraulisk  arm  som kan skjutas ut ca fem  
meter.  Inblandningsverktyget är monterat i änden på  armen.  När stabiliseringsmedlet  
har  blandats ner i ett "block" läggs  en  belastning (jordfyllnad) ut på "blocket" för att 
komprimera det. Därefter fortsätter stabiliseringsarbetet med nästa "block". "Blocken" 
ligger kant i kant så att i slutändan stabiliseringsmedel blandats ner i hela  den  jord-
volym som ayses stabiliseras. 

Viktiga frågeställningar när det gäller stabilisering av  tory  är: vilka stabiliseringsmedel 
är användbara och vilken stabiliseringsmängd och belastning ger önskad stabiliserings-
effekt. Svar på dessa frågor fås i ett första steg med hjälp av laboratorieförsök. Stabili-
serade provkroppar tillverkas på laboratorium och undersöks med ayseende på håll-
fasthetsegenskaper. Därefter provas "receptet" i fält för att verifiera att önskad effekt 
erhålls. 

I två av  de  projekt som ingår i  den  här avhandlingen  har  grovkomig masugnsslagg  (0-4 
mm)  från SSAB i Luleå använts som  en  ingrediens i stabiliseringsmedlet. Masugns-
slagg är  en  biprodukt vid järnframställning och behöver lämpliga användningsområden 
för att inte betraktas som ett avfall. Idag används masugnsslagg mest som vägbygg-
nadsmaterial i förstärlmingslager och som lätt fyllnad i vägar. Ett annat tänkbart an-
vändningsområde kan vara som ingrediens i stabiliseringsmedel. Ofta används  cement  
som stabiliseringsmedel. Genom att ersätta  en del  av cementen med masugnsslagg kan 
flera fördelar erhållas: 
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• ekonomiska fördelar (masugnsslagg är billigare än  cement)  
• aysättning fås för  en  biprodukt 
• ett stabiliseringsmedel bestående av  cement  och masugnslagg kan (för vissa torv-

sorter) vara effektivare än om enbart  cement  används.  

1.2 	Avhandlingens innehåll och uppläggning 

Avhandlingen omfattar resultat och slutsatser från tre projekt och  en  litteraturstudie, 
inom området stabilisering av torv. Följande konferensartiklar och  rapport  ingår i av-
handlingen:  

A 	Pousette,  K.,  Mäcsik,  J.,  Jacobsson,  A.,  Andersson  R.  & Lahtinen  P.  (1999) Peat 
soil samples stabilised in laboratory - Experiences from manufacturing and test-
ing, Dry Mix Methods for Deep Soil Stabilisation, Editors: Bredenberg, Holm &  
Broms, p  85-92, ISBN 90 5809 108 2, Balkema, Rotterdam.  

B 	Pousette,  K.,  Jacobsson,  A.  & Mäcsik,  J. (1999) Stabilisering av ton)  - Fäler-
sök och  laboratoriestudier,  Forskningsrapport  1999:08,  Avd. för  Geoteknik,  
Luleå tekniska  universitet,  Luleå. 
I  forskningsrapporten  ingår konferensartikeln: 
Mäcsik,  J.,  Pousette,  K.  & Jacobsson,  A. (1997)  Stabilisation of Peat Soils  with  
Air  Furnaced  Blast  Slag and  Portland  Cement, The  thirteenth  international  Con-

ference  on  Solid  Waste Technology  and Management,  Widener  University 
School  of Engineering  and the  University  of  Pennsylvania, vol.  1, session 2D,  
ISSN  1091-8043,  Philadelphia,  PA,  USA. 

C 	Pousette,  K.,  Mäcsik,  J.,  Jacobsson,  A.  &  Granberg R. (2000)  Uppföljning  av en  
masstabiliserad vägsträcka mellan Hemmingsmark och Jävre i norra  Sverige, 
XIII  Nordic  Geotechnical  Conference,  Editor: Hans  Rathmayer,  p 259-266,  
Building  Information  Ltd,  Helsingfors, Finland.  

I artikel  A  behandlas erfarenheter från laboratorietillverkning av, och försök på, prov-
kroppar av stabiliserad torv. Forskningsrapport B handlar om laboratorieundersök-
ningar och ett fältförsök som utförts på  tory  från Jörn/Lidlund. I artikel C redovisas 
resultat från fältmätningar som utförts på  en  masstabiliserad vägsträcka vid Hem-
mingsmark som går över torvmark och laboratorieförsök på stabiliserad  tory  från sam-
ma vägsträcka. 

I kapitel två i avhandlingen presenteras  en  helhetsbild över problemställningar kring 
ämnet stabilisering av torv, med tyngdpunkt på stabiliseringseffekt.  Tanken  är att 
helhetsbilden ska vara ett hjälpmedel för att placera  in  artiklar/rapport  A-C i sitt rätta 
sammanhang och identifiera vilka problemställningar  de  tar upp.  Kapitel  tre är  en kort  
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sammanfattning av artiklarna/rapporten, där undersökningarnas omfattning, resultat 
och slutsatser tas upp. I kapitel fyra sammanfattas intressanta resultat från  en  litteratur-
studie där för arbetet viktig litteratur  har  genomgåtts. I kapitel fem diskuteras främst 
torvsammansättningens betydelse för stabiliseringseffekten. Avslutningsvis redovisas 
slutsatser av hittills genomfört arbete och ges förslag till fortsatta  studier.  
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2 	STABILISERINGSEFFEKT VID STABILISERING AV TORV 

Det är många faktorer som påverkar stabiliseringseffekten vid stabilisering av torv. 
Faktorerna samverkar, vilket kan göra det svårt att studera hur  en  specifik faktor på-
verkar stabiliseringseffekten. Därtill kommer att det finns många metoder att bestäm-
ma/mäta  en  stabiliseringseffekt. Det kan göras i laboratorium eller i fält. Det går dess-
utom aldrig att helt efterlikna fältförhållanden vid laboratorieförsök, vilket är viktigt 
att komma ihåg vid  en  jämförelse mellan resultat från laboratorie- och fältförsök. 

I figur  1  ges  en  helhetsbild över  de  faktorer som påverkar stabiliseringseffekten. Bil-
den gör inte anspråk på att vara fullständig,  men den  tar bl  a  upp  de  faktorer som  har  
studerats i det här arbetet. Här följer  en kort  beskrivning/förklaring till figur  1.  

Faktorer som påverkar stabiliseringseffekten  har  delats  in  i tre huvudgrupper: torv-
sammansättning, stabiliseringsmedel och utförande. Tillsammans ger dessa faktorer 
upphov till  en  stabiliseringseffekt, här kallad verklig stabiliseringseffekt.  Den  byggs 
upp av kemiska reaktioner och fysikaliska effekter. För att mäta  den  verkliga stabili-
seringseffekten utförs laboratorieförsök och/eller fältmätningar i fältförhållanden. 
Laboratorieförsök kan utföras på laboratorietillverkade provkroppar eller på prover 
upptagna från  tory  som stabiliserats i fält. Slutsatser dras utifrån mätvärden på stabi-
liseringseffekt, och inte verklig stabiliseringseffekt,  se  figur  1.  Avsikten vid labora-
torieförsök och fältmätningar är naturligtvis att  de  uppmätta värdena på stabilise-
ringseffekt ska motsvara verklig stabiliseringseffekt. 

Det vanligaste laboratorieförsöket som utförs vid undersökning av stabiliserade prov-
kroppar är enaxligt tryckförsök. Det är  en  enkel och snabb metod,  men de  spännings-
förhållandena som råder  under  försökets gång motsvarar inte  de  som råder i fält. För-
delen är att försökets enkelhet gör det möjligt att utföra många försök. Ett stort för-
söksunderlag är  en  förutsättning för att kunna studera hur olika faktorer påverkar sta-
biliseringseffekten. 

Torvsammansättningen  har  stor betydelse för stabiliseringseffekten. I  en  försöksserie 
där andra faktorer än torvsammansättning ska studeras är det viktigt att  den tory  som 
undersöks är  homogen.  I  en  torvmosse varierar torvkvalitén både med djupet och i 
horisontell  led  och det kan vara svårt att ta homogena torvprover. Här  har  även prov-
tagningstekniken betydelse. 

Vad  gäller fältmetoder är  t ex  CPT  ej  kalibrerad för stabiliserad  torv,  utan  det som fås 
vid  CPT  är ett  relativt  värde  på  hållfastheten.  CPT  är ändå  en  utmärkt metod för att i 
ett stabiliserat  område se variationer  i hållfasthet  med  djupet i olika  punkter. Med  hjälp  
av  CPT  kan den  stabiliserade torvens  homogenitet  bedömas och  partier som  stabilise-
rats sämre identifieras. 



Utförande 
belastning 
tid 
blandningsförfarande 
- homogenitet 
temperatur 
-  ex.  frysning 
laboratorietillverkade provkroppar 
- metodbeskrivning 

Kemiska reaktioner 
vilka bestäms av: 
- torvens kemiska sammansättning 
- stabiliseringsmedlets kemiska 

sammansättning och mängd 

STABILISERAD 
TORV 

Stabiliseringsmedel 
sammansättning 

•••  
tillsatsmängd 

Torvsammansättning 
humifieringsgrad 
vattenkvot 
organiskt innehåll 
oorganiskt innehåll 
ursprungsväxtlighet 
bildningsmiljö  
pH  

Fältundersökningar 
- CPT-sondering  
- vingsondering 
- andra sonderingsmetoder 

Prov- 	- upptag  av  prov för 
lagnings-"4—  undersökning i  laboratorium 
teknik 	- sättningar 

-  temperatur 

—17 	 

I Resultat:  Mätvärde på stabiliseringseffekt,  t ex  tfu  

Laboratorieförsök 

Laboratorietillverkade 
provkroppar 
- enaxliga tryckförsök 
- konförsök 
- ödometerförsök 
- skjuvförsök 
- triaxialförsök 
- lalcförsök  

5  

Verklig stabiliseringseffekt 
Fysikaliska effekter 
- stabiliseringsmedlet fyller 

ut pomtrymmet 
- fiberinnehållet armerar 
- belastning komprimerar 

torven varvid porutrymmet 
minskar Mätning av stabiliseringseffekt 

SLUTSATSER  

Figur  I. Helhetsbild över faktorer som påverkar stabiliseringseffekten vid stabili-
sering av torv. 
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3 	UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR OCH RESULTAT  

3.1 	Provkroppstillverkning  

Artikel A  handlar om arbetsmetodiken vid tillverkning och undersökning av stabilise-
rade torvprover på laboratoriet. I figur  2  illustreras omfattningen av undersökningen. 
Det är framförallt faktorer i gruppen "utförande" som  har  studerats,  men  även inverkan 
av olika torvsammansättning och stabiliseringsmedel. Stabiliseringseffekten bestämdes 
med hjälp av enaxliga tryckförsök och totalt tillverkades och undersöktes ca  250  prov-
kroppar, Larsson & Mårtensson  (1999).  

Provkroppstillverkning  

   

Torvsammansättning 
tre torvsorter (många försök) 
tio torvsorter  (fatal  försök) 

 

Stabiliseringsmedel  
50% Merit + 50%  SH  Portlandcement 
50% hyttsten (0-4) + 50%  SH  Portlandcement 
50% hyttsten (04) + 50%  std  Portlandcement 
200 kg/m3  

STABILISERAD 
TORV 

Verklig stabiliseringseffekt 

Mätning av stabiliseringseffekt  

Utförande 
belastning:  10, 20  och  40  kPa 
provstorlek:  diameter 50  och  68 mm  
blandningsförfarande: två olika 

blandningsapparater 
blandningstid:  1, 2  och  5  minuter 
härdningstemperatur:  +20°C  
härdningstid:  3, 7, 14, 28, 85  och  360  dygn 
uttag av prov: övre och nedre  del  av prov 
lagring av  tory  före provtillverkning:  2, 14  och  

30  dygn 
frysning:  1, 2, 4  och  8  fryscykler  (-10°C)  
spridning: serier om  10  identiska prover  

1  

Laboratorieförsök 

Laboratoriefillverkade 
provkroppar 
-  enaxliga tryckförsök 

Resultat:  Mätvärde på stabiliseringseffekt, tfu 

SLUTSATSER  

Figur 2.  Helhetsbild  over  studien om provkroppstillverkning. 



7  

Skillnaden  vid  tillverkning  av  stabiliserade torvprover i jämförelse  med  stabiliserade 
jordprover är att torvprover belastas och  star  i vatten  under  härdningstiden. Proverna 
belastas för att  de  ska komprimeras (vilket  ger  ökad  stabiliseringseffekt)  och för att 
efterlikna hur masstabilisering utförs i fält, där  en  jordfyllning läggs ut över  det  stabili-
serade  området. En  referensmetod för tillverkning  av  stabiliserade torvprover  på labo-
ratoriet har  tagits fram inom EuroSoilStab (ESS), ett  EU-projekt,  utifrån erfarenheter 
från  Finland  (Lohja Rudus Oy/Viatek Oy), Cementa  AB,  Andersson  et al. (1997),  
Axelsson  et al (2000)  och Luleå tekniska  universitet  (LTU),  Knutsson  (1997),  Mdcsik  
(1997, 1999)  och Pousette  (1996, 1999). Metoden  används idag inom EuroSoilStab 
och  av  Viatek Oy och SGI.  Den  tillverkningsmetod  som har  använts  vid  LTU  skiljer  
sig  från EuroSoilStabs referensmetod  vad  gäller provstorlek och  belastning under  
härdningstiden.  Vid  LTU  har  vanliga standardprovtuber  med  diametern  50 mm  an-
vänts  vid  tillverkning  av  stabiliserade provkroppar och  belastningen har  varierats  mel-
Ian  10  och  60  kPa. EuroSoilStabs referensmetod föreskriver  tuber med  diametern  68 
mm  och  en belastning på 18  kPa  under  härdningstiden. Provstorleken och  belastning-
ens  betydelse för uppmätt  stabiliseringseffekt  är två  av de faktorer som har  undersökts 
i  det  här arbetet.  

En  annan intressant faktor är spridningen i uppmätt stabiliseringseffekt  ('Ç).  Det är 
sällan att mer än dubbelprov görs. Här  har  flera serier med upp till tio identiskt tillver-
kade prover undersökts. Resultaten visar att standardavvikelsen ligger mellan  5  och  
8%,  vilket är fullt acceptabelt. Spridningen i resultaten beror på flera faktorer,  t ex: (1)  
homogeniteten på torvprovet,  (2)  hur  homogen  blandningen av  tory  och stabiliserings-
medel är,  (3)  variationer i inpackningen av  den  stabiliserade torven i provtuben och  (4)  
konsolideringen  under  härdningstiden. 

Prover med diametern  50 mm har  i några försöksserier  en  något större spridning,  men  
resultatet är inte entydigt. Fler försök behöver göras för att utreda om spridningen är 
större vid  mindre  provstorlek. I försöksserierna  har  ibland något eller några prov varit  
klart  avvikande och givit lägre värden på skjuvhållfastheten. Orsakerna till  den  lägre 
skjuvhållfastheten  har  varit antingen att ett prov inte  har  komprimerats lika mycket  un-
der  härdningstiden som övriga prov (beror antagligen på friktion mellan provtub och  
den  stämp som överför belastningen) eller att ett prov innehållit ovanligt mycket porer 
(svaghetszoner). 

Provstorleken  har  betydelse för erhållen stabiliseringseffekt och prover med  den mind-
re  diametern,  50 mm,  ger något högre värden på skjuvhållfastheten. Medelvärdet på 
skjuvhållfastheten i  de  olika provserierna var  6  till  25%  högre för prover med diame-
tern  50 mm,  jämfört med prover med diametern  68 mm.  Orsaken till detta är troligen 
ett skalberoende. Statistisk hållfasthetsteori förutsäger att hållfastheten minskar när 
provkroppens volym ökar därför att i  en  större provkropp är sannolikheten större för 
ställen med  defekter  och låg hållfasthet, Betonghandboken  (1994).  Fördelen med att 
använda  en mindre  provstorlek är att det åtgår  en mindre  mängd  tory  (ofta är mängden 
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torvprov  en  begränsande faktor vid laboratorieundersökningar). Skillnaden i torvåt-
gång är  2,5  gånger mellan prov med diametern  50 respektive 68 mm. 

En  högre belastning  under  härdningstiden gör att ett prov komprimeras mer, varvid 
provets densitet och skjuvhållfasthet ökar. I  en  försöksserie där belastningen varie-
rades från  10  till  40  kPa nästan fördubblades skjuvhållfastheten, från  68  till  125  kPa.  

Resultat  från försök på provkroppar tillverkade av olika torvsorter  men  i övrigt på 
identiskt sätt, visar på torvsammansättningens stora betydelse för stabiliseringsef-
fekten. Provkropparnas skjuvhållfasthet varierade från  42  till  250  kP, vilket är  en  
skillnad i stabiliseringseffekt på nästan  6  gånger. I ett försök att  se  hur olika faktorer i 
torvsammansättningen inverkar på stabiliseringseffekten redovisades skjuvhållfast-
heten som funktion av humifieringsgrad, askrest vid glödgning, vattenkvot och  pH  i 
torvens porvatten.  De  flesta torvproverna kom från norra  Sverige (10  st) och bara ett 
fåtal  (3  st) från södra  Sverige.  Tendensen är att torven från södra  Sverige  ger högre 
värden på skjuvhållfastheten. Orsaker till detta kan vara olika ursprungsväxtlighet och 
olika bildningsmiljöer.  Den  enda av  de  uppmätta faktorerna som skiljer sig åt för tor-
ven från södra och norra  Sverige  är  pH. pH  är lägre,  en  till två enheter, för torven från 
södra  Sverige. Om  endast resultat för torven från norra  Sverige  studeras (där flest torv-
prov undersökts) är tendensen att högre humifieringsgrad och högre askhalt ger sämre 
stabiliseringseffekt. 

Stabiliserade torvprover som utsätts för upprepade frys- och tiningscykler förlorar  en 
del  av stabiliseringseffekten. I  den  här undersökningen förlorade prov som hade utsatts 
för  8  frys- och tiningscykler (-10°C/+20°C)  30%  av  sin  skjuvhållfasthet.  

3.2 	Undersökning av stabiliserad torv från Jörn/Lidlund 

I forskningsrapport B redovisas laboratorieundersökningar och ett fältförsök som  har  
utförts på  tory  från Jörn/Lidlund. Undersökningen omfattar: 
- laboratorieförsök på  tory  upptagen vid fältförsöksområdet 
- ett fältförsök vid  en  järnvägssträcka nära Jörn/Lidlund där masstabilisering utfördes. 
I figur  3  illustreras undersökningens omfattning.  

En  serie stabiliserade torvprover  (59  st) tillverkades på laboratoriet och undersöktes 
med ayseende på stabiliseringseffekt (med hjälp av enaxliga tryckförsök och några 
ödometerförsök). Torven som användes vid försöken  togs  upp i anslutning till försöks-
området, på  2-2,5 m  djup, och bedömdes som  homogen  och någorlunda humifierad 
eller dyhaltig torv, vilket motsvarar klass  H5-H6  enligt  von Posts  humifieringsskala  
(von Post, 1921).  



Jörn/Lidlund  
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Stabiliseringsmedel 

Laboratorieförsök:  
50%  hyttsten  (0-4)  +  50%  std  Portlandcement 
60%  hyttsten  (0-4)  +  40%  std  Portlandcement 
70%  hyttsten  (0-4)  +  30%  std  Portlandcement 
50, 100, 150, 200, 250  och  300  kg/m3  
Fältförsök:  
60%  hyttsten  (0-4)  +  40%  std  Portlandcement 
200  kg/m3  

Torvsammansättning 

Laboratorieförsök:  
En  torvsort 
(ej helt  homogen)  
Fältförsök: 
Torvprofil,  3 m  djup 
(ej  homogen)  

     

Utförande 

     

STABILISERAD 
TORV 

Laboratorieförsök:  
belastning: 20,40  och  60  kPa  
tid: 7, 15, 30, 90, 200  och  250  dygn 
provtillverkning:  enligt  metodbeskrivning  LTU  
Fältförsök:  
belastning:  ca  20  kPa  
tid: 5  och  200  dygn 
masstabilisering:  area  8 x 5 m,  djup  3 m 

Verklig stabiliseringseffekt 

     

Mätning av stabiliseringseffekt  

l  Laboratorieförsök 

Laboratorietillverkade 
provkroppar: 
- enaxliga tryckförsök 
- ödometerförsök 
- permeabilitetsförsök 
- lakförsök 
Prov upptagna i fält: 
- röntgengenomlysning 
- enaxliga tryckförsök 
- konförsök 

      

      

Prov-
tagnings-
teknik 
plaströr  
(4)=20 cm),  
torvprov-
tagare 

 

Fältundersökningar 

-  CPT-sondering  
- vingsondering 
- sättningar 
- permeabilitet  
- upptag  av  stabiliserad  tory  för 

undersökning i  laboratorium 

      

        

        

 

Resultat:  Mätvärde på stabiliseringseffekt,  t ex  tfu  

  

        

        

SLUTSATSER  

Figur 3.  Helhetsbild över uerda undersökningar på stabiliserad  tory  från Jörn/ 
Lidlund. 
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De  faktorer som främst studerades tillhör grupperna "stabiliseringsmedel" (tillsatsmed-
lets sammansättning, tillsatsmängd) och "utförande" (belastning  under  härdning, härd-
ningstid),  se  figur  3.  

Tre tillsatsmedel provades.  De  bestod av olika blandningar av hyttsten (masugnsslagg) 
och  standard Portlandcement,  där andelen hyttsten var  50, 60 respektive 70  vikt-%. 
Försöken visade att  en  högre andel  cement  gav  en  större stabiliseringseffekt. Tillsats-
mängden varierades från  50  till  300  kg/m'. Någon märkbar ökning av skjuvhållfasthe-
ten erhölls inte förrän vid  en  tillsatsmängd på  200  kg/m3. Av resultaten framgår att det 
krävs  en  minsta mängd tillsatsmedel för att få  en  stabiliseringseffekt.  En  ökning av 
tillsatsmängden ger därefter  en  ökad stabiliseringseffekt. Tre olika belastningar använ-
des,  20, 40  och  60  kPa.  En  högre belastning komprimerar provet mer, varvid provets 
densitet och skjuvhållfasthet ökar.  En  ökning av belastningen från  20  till  60  kPa gav  
en  ökning av skjuvhållfastheten med  4-6  gånger.  Effekten  av  en  högre belastning kan 
utnyttjas vid dimensionering av torvstabilisering.  En  högre belastning kan möjliggöra 
att  en mindre  mängd tillsatsmedel behövs för att uppnå samma stabiliseringseffekt som 
vid  en  lägre belastning. 

Enaxliga tryckförsök på provkroppar som tillverkats på samma sätt,  men  av olika del-
prov av  den  upptagna torven, gav olika stabiliseringseffekt. I figur  4  redovisas resultat 
från enaxliga tryckförsök på provkroppar stabiliserade med ett tillsatsmedel bestående 
av  60%  hyttsten  (0-4 mm)  och  40% standard Portlandcement.  Stabiliseringseffekten 
för prover som stått och härdat i  15 respektive 30  dygn varierade med två gånger. Pro-
verna som gav  en  skjuvhållfasthet kring  30  kPa var tillverkade av samma uttagna del-
prov och provema som gav  en  skjuvhållfasthet kring  60  kPa var tillverkade av ett 
annat delprov.  En  trolig förklaring till skillnaden i hållfasthet är att torven inte är helt  

1 	10 	100  
Tid [dygn]  

1000  

Figur 4. Resultat  från enaxliga tryckförsök  på  provkroppar tillverkade  av ton,  från 
Jörn/Lidlund och ett stabiliseringsmedel  bestående av 60%  hyttsten  (0-4 mm)  
+  40% standard Portlandcement;  tillverkningsmetod:  enligt  LTU,  tillsats-
mängd:  200  kg/m3  och  belastning under  härdning:  40  kPa. 
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homogen  och att  de  uttagna delproverna skiljer sig åt vad gäller torvsammansättning. 
Vattenkvoten varierade från  420  till  940%,  med ett medianvärde på  725%,  i  den tory  
som användes vid tillverkning av provkropparna.  En  analys av torvens vattenkvot för  
de  olika delproverna och  de  stabiliserade provkroppamas densitet och vattenkvot, ger 
ingen förklaring till  den  varierande stabiliseringseffekten. Det är andra faktorer i  tor-
yens  sammansättning som orsakar variationen. 

Torvdjupet  på  försöksområdet  var  ca  3 m  och  en  yta  på 5 m x 8 m  stabiliserades ner 
till  3 meters  djup. Stabiliseringsmedlet  som  användes  bestod av 60  vikt-% hyttsten  (0-
4 mm)  +  40  vikt-%  standard Portlandcement  och tillsatsmängden  var 200  kg/m3.  Efter 
det  att stabiliseringsarbetet  hade  utförts  lades, som belastning, 1 m sand  ut över  det  
stabiliserade  området.  Mätningar och provtagningar  som  utfördes  var  bl  a:  
- sättningsmätningar  med  hjälp  av  peglar 
-  CPT-sondering, 5  dagar och  6,5  månader  efter det  att  området  stabiliserats 

- provtagning  av  stabiliserad  torv, 6,5  månader  efter det  att  området  stabiliserats. Pro-
verna undersöktes  på laboratoriet med  ayseende  på homogenitet  och  stabiliserings-
effekt.  

Sättningarna uppmätta i fält  (13-17%) var  ungefär desamma  som de som  uppmätts  på  
laboratorietillverkade prover vilka  hade  belastats  med 20  kPa  under  härdningstiden.  
CPT-sonderingen  visade att  den  stabiliserade torvens hållfasthet  har  ökat mellan  de  två 
mätningstillfällena. 

Två provtagningstekniker användes för att ta upp prover, dels plaströr  (diameter  ca  20 
cm,  längd  0,7 m)  vilka trycktes ner i  den  stabiliserade torven och dels  en  provtagnings-
utrustning speciellt gjord för torvprovtagning. Vid  den  senare metoden  togs  proverna 
upp i plaströr med diametern  10 cm  och längden  1 m. En del  av dessa prover blev stör-
da  under  provtagningen och innehöll sprickzoner. Stabiliseringseffekten bestämdes 
med hjälp av konförsök och enaxliga tryckförsök på ostörda delar av proven. Utifrån 
resultatet bedömdes att skjuvhållfastheten på  den  stabiliserade torven låg kring  40  kPa, 
med något högre värden för  de  översta decimetrarna. Att det stabiliserade området var 
fastare överst, noterades också när försöksområdet avtäcktes inför provtagningen. 
Provkropparna som hade tillverkats på laboratoriet, med samma stabiliseringsmedel, 
tillsatsmängd och belastning som användes vid fältförsöket, gav  en  skjuvhållfasthet på 
ca  10  kPa efter  30  dygns härdning.  En  förklaring till detta lägre värde är att härdnings-
tiden var kortare för  de  laboratorietillverkade proverna  (30  dygn) än för provema från 
fältförsöket  (6,5  månader). Andra laboratorieförsök visar att det sker  en  härdning med 
tiden, dock inte  sä  mycket som fyra gånger när härdningstiden ökar från  30  dygn till  
6,5  månader. Andra förklaringar till  den  stora skillnaden kan vara olika torvsamman-
sättning och olika förhållanden vid laboratorie- och fältförsök. 
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3.3 	Undersökning av stabiliserad torv från Hemmingsmark  

Artikel  C handlar om fältmätningar som  har  utförts på  en  masstabiliserad vägsträcka 
vid Hemmingsmark som går över torvmark och laboratorieförsök på stabiliserad  tory  
från samma vägsträcka. Undersökningens omfattning illustreras i figur  5.  

Vägsträckan  som  stabiliserades  var  ca  1 km  lång och  jordprofilen  längs  sträckan  består 
av 0,8-1,3 m torv  underlagrad  av  lerig  silt  och  silt  vilken är gyttjig närmast torven. 
Djupet till  fast  morän är ca  4 m.  Masstabilisering utfördes  längs  med  vägens båda si-
dor, i ett  område som var 3 m  brett och ner till djupet  2 m.  Fyra olika stabiliseringsme-
del användes  på  sträckan:  EMC,  standard Portlandcement (PC), 50-vikt-%  PC  + 50-
vikt-% hyttsten  (HS,  0-4 mm)  (PC/HS  (4))  och  50-vikt-%  PC  +  50-vikt-% hyttsten  (0-
2 mm)  (PC/HS  (2)).  Fältmätningar utfördes i fyra  sektioner, en  för varje tillsatsmedel. 
Sektionerna instrumenterades för att mäta sättningar (peglar), portryck (BAT-provta-
gare) och  temperatur (sonder med termoelement på  olika nivåer ner till  2,25 meters  
djup). Vattenprovtagning utfördes  med  hjälp  av  BAT-provtagare. 

Jordprov  togs  upp från fyra provgropar längs vägsträckan. Provkroppar tillverkades på 
laboratoriet av olika jordprov och blandningar av jordprov vilka stabiliserades med oli-
ka stabiliseringsmedel. Provkroppar tillverkades också av fältstabiliserad jord uppta-
gen, med hjälp av stora plaströr  (diameter 20 cm,  längd  70 cm),  direkt efter det att sta-
biliseringsmedlet blandats ner i jorden. Totalt tillverkades och undersöktes  113  prov-
kroppar. Ett år efter det att stabiliseringsarbetet utförts  togs  prover upp i stora plaströr  
(diameter 20 cm)  vilka trycktes ner i  den  stabiliserade jorden med hjälp av  en  gräv-
maskin.  

Resultat  från enaxliga tryckförsök på laboratorietillverkade provkroppar visar på torv-
sammansättningens stora betydelse för stabiliseringseffekten.  'ç  varierade från  30  till  
130  kPa för provkroppar tillverkade och undersökta på samma sätt och där enda vari-
abeln var torvsorten. Det är  en  skillnad i stabiliseringseffekt på mer än fyra gånger. 
Svårare är att avgöra vilka faktorer i torvsammansättningen som  har  störst inverkan på 
stabiliseringseffekten och hur  de  påverkar stabiliseringseffekten. Tendensen var att  
tory  som var höghumifierad  (H8, H9)  gav  den  lägsta stabiliseringseffekten. När det 
gäller vattenkvotens betydelse för stabiliseringseffekten går det ej att ställa upp något 
entydigt samband. 

På en  torvsort undersöktes  stabiliseringseffekten  för  tre  olika stabiliseringsmedel,  
EMC,  PC  och PC/HS(4). För dessa stabiliseringsmedel erhölls  ingen  skillnad i upp-
mätt  stabiliseringseffekt.  Prover tillverkades även  med  blandningar  av tory  och under-
liggande lerig  silt.  Försöken visade att  EMC  gav  störst  stabiliseringseffekt (tf.  =  200  
kPa) och PC/HS(4) lägst (tn, =  100  kPa). För enbart lerig  silt  gav  EMC  och  PC  betyd-
ligt högre  stabiliseringseffekt, 10  gånger  eller mer,  än PC/HS(4). 



Torvsammansättning 

Laboratorieförsök:  
sex  torvsorter 
fyra blandningar av  tory  + leSi/siL,e 
Fältmätningar: 
Jordprofil, ca  1 in tory  och  
1 m  leSi/siLe längs  1 km  väg 

Stabiliseringsmedel 

Laboratorieförsök:  
50% std  Portlandcement  + 50% hyttsten (0-4)  
Portlandcement,  EMC 
200 kg/m3  
Fältmätningar:  
50% std  Portlandcement  + 50% hyttsten (0-4) 
50% std  Portlandcement  + 50% hyttsten (0-2)  
Portlandcement,  EMC 
200 kg/m3  

Utförande 

Laboratorieförsök: 
belastning:  40  IrPa 
tid:  14, 28, 55  och  84  dygn 
provtillverkning: enligt metodbeskrivning LI1J 
Fältmätningar: 
belastning: ca  20  kPa 
tid: kontinuerlig uppföljning, 
upptag av prov: direkt efter stabilisering och 

efter knappt  1  är 
masstabilisering: längs vägkanterna, 

bredd  3 m,  djup  2 m  

Hemmingsm ark  
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STABILISERAD 
TORV 

Verklig stabiliseringseffekt 

Mätning av stabiliseringseffekt 

/ 
Laboratorieförsök 

Laboratorietillverkade 
provkroppar: 
- enaxliga tryckförsök 
- ödometerförsök 
Laboratorietillverkade 
provkroppar av torv  'IN

N 

 
stabiliserad i fält 
- enaxliga tryckförsök 
Prov upptagna i fält: 
- enaxliga tryckförsök 
-  pH, konduktivitet  4.--------- 

plaströr  

A

z  (4)=20 cm) 

BAT- 
spets 

Prov-
tagnings-
teknik 

Fältundersökningar 

- sättningar 
- temperatur 
- portryck 
- upptag av stabiliserad  tory  för 

undersökning i laboratorium 
- vattenprovtagning  

4 	 4  

I Resultat:  Mätvärde  på stabiliseringseffekt, t ex T  fu  
41  

SLUTSATSER  

Figur 5.  Helhetsbild över utförda undersökningar på stabiliserad  tory  från Hem-
mingsmark. 
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Stabiliseringseffekten var låg för jord från nivån  1,3-1,6 m  i  den  sektion som stabilise-
rats med PC/HS(2). Det visade resultat från provkroppar tillverkade på laboratoriet av 
fältstabiliserad jord, upptagen direkt efter det att stabiliseringsarbetet utförts. Mätning 
av  pH  och  konduktivitet  på porvatten från denna sektion visar på lägre värden än vid  
de  övriga sektionerna. Det tyder på att mängden stabiliseringsmedel kan vara lägre på 
nivån  1,3-1,6 mi den  sektion som  har  stabiliserats med PC/HS(2). Mätning av  pH  och  
konduktivitet  kan vara ett hjälpmedel för att bedöma mängden tillfört stabiliserings-
medel.  

En  betydande temperaturhöjning uppmättes inom hela det stabiliserade området och 
störst var temperaturhöjningen i  mitten  av detta område. Temperaturer uppemot  +25°C  
registrerades. Det  tog 6  månader innan temperaturen hade gått ner till  den  omgivande 
ostabiliserade torvens temperatur. Efter ett år  har  sättningar på  7-12 cm  uppmätts. 
Största delen (ca  70%)  utbildades  under de  två första veckorna.  

Den  stabiliserade vägsträckan  har  hittills fungerat bra. Emellertid  har  bara två år gått  
sedan  stabiliseringsarbetet utfördes och vägen asfalterades först efter ett år. 
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4 	LITTERATURSTUDIE 

4.1 	Inledning 

En  slutsats som kan dras från artiklarna/rapport  A-C är att torvsammansättningen  har  
avgörande betydelse för stabiliseringseffekten. Skillnader på upp till  6  gånger i stabili-
seringseffekt  har  uppmätts för olika torvprov som  har  stabiliserats på sanuna sätt, arti-
kel  A.  Fler exempel finns och i det här kapitlet presenteras några intressanta resultat 
från andra undersökningar, Huttunen  et al (1996),  Ähnberg  et al (1999),  Axelsson  et al 
(2000),  Lahtinen  et al (1999),  Hebib  et al (1999)  och Cortellazzo  et al (1999).  I flera 
av artiklarna  har  huvudsyftet varit att jämföra olika tillsatsmedel och vilka stabilise-
ringseffekter  de  ger. Undersökningarna omfattar då försök med många stabiliserings-
medel som provats på två eller tre torvsorter. Stabiliseringseffekten  har  bestämts med 
hjälp av enaxliga tryckförsök på provkropppar som tillverkats på laboratoriet. För att 
studera torvsammansättningens betydelse för stabiliseringseffekten krävs att försöken 
utförs på ett helt identiskt sätt och att torven karakteriseras/klassificeras på ett ända-
målsenligt sätt. Försöksbetingelserna vid olika undersökningar skiljer sig ofta åt vad 
gäller stabiliseringsmedel, stabiliseringsmängd och härdningstid,  men  även provstorlek 
och belastning  under  härdning kan variera. Skillnader i försöksbetingelser gör det svårt 
att direkt jämföra uppmätta  T1.-värden från olika undersökningar. I det följande pre-
senteras därför resultat från olika undersökningar var för sig. 

Det finns olika sätt att karakterisera/klassificera torv. Vanligt är att använda humifi-
eringsgrad  (von Post, 1921),  vattenkvot, glödgningsförlust (askrest) och  pH.  Känne-
dom om dessa parametrar räcker dock inte för att förutsäga vad stabiliseringseffekten 
blir. I det här kapitlet tas även upp andra sätt att karakterisera/klassificera torv.  

4.2 	Karakterisering/klassificering av torv 

Von Posts  tiogradiga humifieringsskala bygger på  en  okulär bedömning av växtstruk-
turen och torvens fysiska egenskaper när ett torvprov kramas ihop i handen  (se Rap-
port  B, bilaga  2).  I SGF:s laboratorieanvisningar  (1984)  görs  en  indelning av  tory  
med hänsyn till förmultningsgrad i tre grupper med utgångspunkt från  von Posts  
hurnifieringsskala, tabell  1.  
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Tabell  1.  Indelning av  tory  med hänsyn till förmultningsgrad, frän SGF:s laborato-
rieanvisningar  (1984).  

Benämning 	Grupp i  von Posts  Beskrivning 
skala  (1921)  

Lågförmultnad tory  

Mellantorv  

Högförmultnad tory 

H1  -  H4 	Lätt urskiljbar växtstruktur, i första  hand  
vitmossor. I  regel  fling  struktur 

H5  -  H7 	Måttlig förmultningsgrad. Urskiljbar 
växtstruktur.  

H8  -  H9 	Mycket otydlig  eller ej  urskiljbar växtstruktur. 
Grötig  konsistens. 

Von Posts  klassificeringssystem omfattar även  klassificering efter typen av  växter  som  
torven bildats  av,  vattenkvot och mängden fina fibrer, grova fibrer och vedrester. I  en  
modifierad  version har  mängden vedrester delats upp i  ved-  och  buskrester,  Landva  et 
al (1980). Typen av  växter anges  med  första bokstaven  (de  första bokstäverna) i väx-
tens latinska namn (exempelvis  S  =  Spagnum  = vitmossa,  C  = Carex =  starr  och Eq = 
Equisetum = fräken).  Vid klassificering  anges först  den  växt  som  torven innehåller  
mest  ay.  Benämningen  SC  betyder  att torven i huvudsak bildats från  Spagnum  (vit-
mossa)  men  även  av en mindre del  Carex  (starr).  

Vattenkvoten bedöms i  en  skala från  1  (torr) till  5  (mycket hög) och betecknas från B, 
till B,. Förslag på gränser är:  B2<500%, 133  500-1000%,  B,  1000-2000%  och  135>-
2000%.  Mängden fina fibrer  (F),  grova fibrer (R), ved(W)- och busk(N)rester bedöms 
i  en  skala från  0  till  3  enligt följande:  0  ingen,  1  låg,  2  måttlig och  3  hög  halt.  Halten 
anges som ett  index, t ex  betyder  F,  att halten fina fibrer är måttlig. Fina fibrer definie-
ras som fibrer med  en diameter  som är  <1 mm  och grova fibrer är  de  som  har en 
diameter> 1 mm.  

Bergner  et al (1995) har  sammanställt botaniska, fysikaliska och kemiska  data  för  torv. 
Tory  från ett tjugotal torvmarker  har  samlats  in  och undersökts. Torvslagen  har  främst 
hämtats från  Västerbotten, men  även  tory  från  Småland, Värmland  och  Norrbotten  in-
går i undersökningen. Torvproverna  har  uppdelats i  8 grupper  utifrån torvens egen-
skaper. Grupperna följer  relativt  väl torvslag och humifieringsgrad, tabell  2.  Påpekas 
bör att gruppindelningen är  beroende av  vilka torvslag  som  utvalts för undersökning. 
Undersöks fler torvsorter  kan gruppen blandtorv komma  att delas upp ytterligare.  

Tory  bildas av växter som vitmossa, starr, brunmossa och fräken. Tre av grupperna 
utgörs av vitmosstorv med olika humifieringsgrad och fyra av grupperna av starrtorv 
med olika humifieringsgrad, där grupp  6  även innehåller brunmossa och grupp  8  även 
fräken. 



Tabell  2.  Gruppindelning  av  olika torvsorter, frän  Bergner  et al (1995).  
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Grupp 	Torvslag  

1 	Vitmosstorv  
2 	Vitmosstorv  
3 	Vitmosstorv  
4 	Blandtorv  
5 	Starrtorv  
6 	Brunnmoss-Starrtorv  
7 	Starrtorv  
8 	Starrtorv  

Humifieringsgrad 
[von Post]  

H2-H4 
H5-H6 
H7-H8 
H4-H7 
H2-H3 

H4 
H5-H6 
H7-H8 

Bergner  et al har  bestämt  den  kemiska sammansättningen  på  prover  som  torkats och 
mätt  pH  och  konduktivitet på en suspension av  vatten och färsk  torv.  Resultaten  visar 
att  det  finns  en  skillnad i  den  kemiska sammansättningen mellan vitmosstorv och starr-
torv och mellan  tory med  olika humifieringsgrad. I  Figur 6  illustreras  vad tory består  
ay.  

Tory  ii  
ii  i i 

Organisk 
substans 

Halt  
[vikt-%  av  TS] 

?  
6-13 
3-11 

? 
Uronsyra 
Aminos. 

IClason- 
Torrsubstans,  lignin 36-59 

Vatten  , 

10-31 Kol-
hydrater  

.' 
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I 
I  

r  

	

i 	.- 
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• 

Figur 6. Kemisk  sammansättning i  torv, efter  Bergner  et al (1995).  Angivna intervall  
på halter  är från medelvärden för  de  olika torvgrupperna i tabell  2.  
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Tory består  till  stor del av  vatten,  TS-halten  ligger  kring ca  10%  (motsvarar  en  vatten-
kvot  på 900%)  och  den  ökar (vattenkvoten minskar)  med  ökande humifieringsgrad.  De  
organiska ämnena, vilka utgör huvuddelen  av  TS,  har  samlats i ämnesgrupperna:  bitu-
men,  kolhydrater, klasonlignin, aminosyror och -socker och uronsyra. I tabell  3  sam-
manfattas  resultat  från  Bergner  et al  i två huvudgrupper, vitmosstorv (grupp  1-3)  och 
starrtorv (grupp  5-8). De  värden  som  anges är medelvärden.  

pH  för vitmosstorv ligger kring  4,5  medan starrtorv  har  ett  pH  som är ungefär  en  enhet 
högre. Vad gäller  konduktivitet har  ingen skillnad uppmätts mellan torvslagen. Ask-
halten är minst för vitmosstorv och störst för höghumifierad starrtorv. 

Det  organiska innehållet domineras  av  klasonlignin vilket  kan  utgöra  36  -  59  vikt-%  av  
torrsubstansen  (TS),  medelvärden för olika torvgrupper. Uppmätta  minimi-  och maxi-
mivärden är  17 respektive 66  vikt-%  av  TS.  Klasonlignin omfattar fenoliska föreningar  
som t ex humus-  och fulvosyror. Starrtorv innehåller  mest  klasonlignin och för båda 
torvsorterna ökar  halten  med  humifieringsgraden. För vitmosstorv  har  humifierings-
graden större betydelse för  halten  klasonlignin. Vitmosstorv innehåller  mer  kolhydra-
ter och uronsyror,  men mindre  aminosyror och -socker, än starrtorv. 

Tabell  3. Kemisk  sammansättning i vitmosstorv och starrtorv (medelvärden),  efter  
Bergner  et al (1995).  

Ämne/Parameter  
PH  
Konduktivitet [mS/cm]  

Vitmosstorv (gr  1-3) 

4,3  -  4,5 
0,5  

Starrtorv (gr  5-8) 

5,2  -  5,7 
0,5  

Torrsubstans  
Organisk halt 	 98  -  99  
[vikt-%  av  TS]  
Askhalt 	 1  -  2  
[vikt-%  av  TS]  

Organiska ämnen  
Bitumen 	 5  -  8  
[vikt-%  av  TS] 	ökar  med  ökande humifiering 
Kolhydrater 
[vikt-%  av  TS]  
Klasonlignin 
[vikt-%  av  TS]  
Aminosyror och 
-socker [vikt-%  av  TS]  

23  -  31  
minskar med ökande humifiering  

36  -  53  
ökar med ökande humifiering  

3  -  4 

10 - 20  
minskar med ökande humifiering  

51  -  59  
ökar med ökande humifiering  

9-11  

Uronsyror 	 6-13  
[vikt-%  av  TS] 	minskar  med  ökande humifiering  

6 
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4.3 	Stabilisering av torv - laboratoriestudier 

Huttunen  et al (1996)  redovisar resultat från  en  undersökning där flera torvsorter 
stabiliserades med två olika stabiliseringsmedel,  Portlandcement (PC)  och  Portland-
cement  och kalk i  en  blandning  1:1  (PC/K). Torvprov hämtades från olika områden 
kring  Uleåborg  i  Finland. De  delades  in  i fyra grupper efter ursprungsväxtlighet och i 
tre grupper vad gäller humifieringsgrad, tabell  4.  Torvprovens naturliga vattenkvot 
bestämdes också, tabell  4.  

Provkropparna tillverkades i provtuber med diametern  5 cm. Under  härdningstiden 
förvarades  de  vid  +7°C  och belastades med  20  kPa. Perforerade plattor på varsin sida 
om provet tillät vatten att dränera ut. I figur  7  redovisas några resultat från enaxliga 
tryckförsök på stabiliserade provkroppar av vitmosstorv och starrtorv vilka stått och 
härdat i  180  dygn. 

Tabell  4.  Karakterisering/klassificering av torvprov från  Finland,  efter Huttunen  et 
al (1996).  

Humifieringsgrad  
[von Post] 

Torvslag  
S  C  CS, SC BC, CB 

Hl-H3 

H4-H6 

H7-H10 

S H2  
w=1265% 

S H5  
w=1293% 

- 

C  H3 
w=552% 

C  H5 
w=710% 

- 

CS H3 
w=981% 

SC H5 
w=624% 

CS H7 
w=542% 

BC H2-3  
w=612% 

BC H5 
w=461% 

BC H7-8 
w=472%  

Förkortningar:  S  -  Spagnum  - vitmosstorv, C - Carex - starrtorv, B - Bryales - brunmosstorv.  

—0—S H2-PC 
- S H5-PC 
- C H3-PC/K 
- A-  C H5-PC/K 

0 200 400 600 

TUlsatsmängd [kg/m3] 

Figur 7. Resultat  från enaxliga tryckförsök  på  olika torvslag  (S (Spagnum) H2, S H5, 
C  (Carex)  H2  och  C  HS)  som  stabiliserats  med Portlandcement (-PC) res-
pektive en  blandning  av 50% PC+ 50% kalk  (-PC/K);  lagringstemperatur: 
+7°C, belastning under  härdning:  20  kPa och härdningstid:  180  dygn,  efter  
Huttunen  et al (1996).  
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Högre humifieringsgrad gav för alla torvsorter lägre stabiliseringseffekt. Med ökad 
humifieringsgrad ökar mängden  humus-  och fulvosyror i torv. Humussyror  har en ne-
gativ  inverkan på stabiliseringseffekten i jord som stabiliseras med  cement  och kalk, 
Kujala  et al (1996).  

Störst  stabiliseringseffekt  erhölls för låghumifierad vitmosstorv  (S H2) som  stabilise-
rats  med cement, figur 7.  Lägst  stabiliseringseffekt  erhölls för starrtorv,  men  i motsats 
till vitmosstorv  gav  tillsatsmedlet  bestående av cement  och  kalk  bättre  stabiliserings-
effekt  än enbart  cement. Blandtorv av  vitmossa och  starr  stabiliserades bäst  med ce-
ment  och  stabiliseringseffekten låg  mittemellan  den  för  ren  vitmosstorv och starrtorv.  
Blandtorv av  brunmossa och  starr  stabiliserades i samma storleksordning  som ren  
starrtorv och även här  gav  tillsatsmedlet  bestående av kalk  och  cement  bäst  stabilise-
ringseffekt. En  ökad mängd stabiliseringsmedel  gav en  större  stabiliseringseffekt, med  
undantag för  de  torvslag  som  stabiliserades sämst  (C,  CB, BC)  där någon  signifikant 
stabiliseringseffekt  erhölls först  vid en  tillsatsmängd  på 400  kg/m3,  se figur 7.  

Huttunen  et al  drog följande slutsatser av resultaten från undersökningen: 
• Det är  en  torvs ursprungsväxtlighet och humifieringsgrad som avgör dess kemiska 

egenskaper, vilket i  sin  tur påverkar  de  reaktioner som sker med ett stabiliserings-
medel. 

• Ytterligheterna är låghumifierad vitmosstorv som  har  hög stabiliseringspotential 
och starrtorv som  har  låg stabiliseringspotential. 

• En  viktig frågeställning är att ta fram vilka kemiska och fysikaliska egenskaper det 
är hos starrtorv som inverkar negativt på stabiliseringseffekten. 

• En  ökad humifieringsgrad ändrar  en  torvs kemiska sammansättning, mängden hu-
mussyror ökar,  men  även dess fysikaliska egenskaper. Mängden fibrer i  en tory  kan 
ge ett bidrag till stabiliseringseffekten och med ökande humifieringsgrad minskar 
mängden fibrer. 

Ähnberg  et al (1999)  redovisar resultat från undersökningar på två torvsorter från 
Dömle mosse i Värmland. Torvproverna karakteriserades/klassificerades vad gäller 
ursprungsväxtlighet, humifieringsgrad, skrymdensitet (p), kompaktdensitet 	natur- 
lig vattenkvot (wN  ), plasticitetsgräns (we ), flytgräns 	), organisk  halt  och  pH,  tabell  
5.  

Tabell  5.  Karakterisering/klassificering av torv från Dörnle, från rihnberg  et al 
(1999).  

Prov Torvtyp 	Djup  
[m] 

von  
Post 

p 
[Um'] 

ps  w,,, 
[59]  

w,  
[%]  

w 
[To]  

Org.  halt pH 
[%]  

P1  
P2  

Vitmosstorv  2,2  -  4,2 
Vitmosstorv  0,2  -  2,2 

H5  -  H7 
H3  -  H4 

(0,95) 
(0,96) 

1,44 
1,42 

1600 
1500 

480 
630 

1300 
1500 

97 	4,3 
99 	4,4  
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Torvproverna är tagna på olika djup och båda klassades som vitmosstorv.  De har  unge-
fär samma vattenkvot  (1500  -  1600%)  och organisk  halt (97  -  98%).  Torven från det 
större djupet är något mer humifierad,  H5  -  H7  jämfört med  H3  -  H4.  Stabiliserade 
provkroppar tillverkades på laboratoriet enligt ESS:s referensmetod. Åtta olika stabili-
seringsmedel provades med olika blandningar av  standard  eller snabbhärdande  cement,  
masugnsslagg, flygaska, torvaska,  gips  och kvartsdamm. Försök utfördes med olika 
tillsatsmängd, härdningstid och lagringstemperatur  under  härdningstiden. Alla enaxli-
ga tryckförsök utfördes som dubbelprov. 

Båda torvsorterna hade hög stabiliseringspotential och  de  stabiliserades bäst med ett 
tillsatsmedel bestående av  cement  och masugnsslagg i förhållandet  1:1. P1  som stabili-
serats med snabbhärdande cement/masugnsslagg, tillsatsmängden  200  kg/m3  och som 
härdat i  28  dagar gav  en  tryckhållfasthet mellan  540  och  600  kPa vid enaxligt tryckför-
sök. Effektiviteten hos  de  olika stabiliseringsmedlen var ungefär densamma för  de  två 
torvsorterna eller något lägre för  P2, den  något  mindre  humifierade torven. 

Ähnberg  et al  konstaterar att det inte bara är geotekniska parametrar som vattenkvot 
och organisk  halt  som påverkar  den  stabiliseringseffekt som erhålls med olika stabili-
seringsmedel. Även kemiska parametrar  har  betydelse och kemiska undersökningar 
kommer att utföras på  de  olika jordarna (undersökningen omfattar även gyttja) och  de  
stabiliserade proverna. 

Axelsson  et al (2000)  redovisar resultat från försök på  tory  upptagen från två platser, 
Örebro och Arlanda. Torvproverna karakteriserades/klassificerades vad gäller humifie-
ringsgrad, vattenkvot, organisk  halt  (glödgningsförlust), utseende, benämning och 
flytgräns (där så var möjligt), tabell  6.  

Tabell  6.  Karakterisering/klassificering av torvprov från Örebro och Arlanda, från 
Axelsson  et al (2000). 

Tory 	Beskrivning 

Brunsvart 
Örebro  T1  läghumifierad  tory  

Örebro  T2  Brunsvart  tory  

Svart höghumifi- 
Arlanda 	erad  tory  med 

växtdelar och 
vedrester 

Benämning Humifierings- Vattenkvot 
grad [von Post] 	[%]  

Organisk 
halt  [%] 

Iv,  
[%] 

Tl  H2-H3 1308 99  - 

TI/Tm  H2-H6 1413 97  

Th  H9 442 73 259  

Förkortningar:  T1  = Ilgförmultnad torv, Tm = Mellantorv, Th = Högförmultnad torv. 
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Figur 8. Resultat  från enaxliga tryckförsök  på  torvprover (från Örebro och Arlanda)  
som har  stabiliserats  med  snabbhärdande  Portlandcement  (SH)  respektive en  
blandning  av 50%  SH  +  50%  finmald granulerad masugnsslagg (SH+M1); 
tillverkningsmetod: ESS:s referensmetod, tillsatsmängd:  250  kg/m3  och härd-
ningstid:  28  dygn,  efter  Axelsson  et al (2000).  

Torvproverna från  de  två platserna skiljer  sig markant  från varandra. Arlandatorven  
har  betydligt lägre vattenkvot, lägre  organisk halt  och är mycket  mer  humifierad än 
Örebrotorven. Arlandatorven  gav  mycket lägre  stabiliseringseffekt med  alla  de  stabili-
seringsmedel  som  undersöktes.  I  figur 8 visas  exempel  på resultat  från enaxliga tryck-
försök  på  provkroppar  som har  stabiliserats  med  snabbhärdande  Portlandcement  (SH)  
respektive en  blandning  av 50%  SH  och  50%  finmald granulerad masugnsslagg  (SH+  
MI).  Provkropparna tillverkades  enligt  ESS:s referensmetod, tillsatsmängden  var 250  
kg/m3  och  de har  stått och härdat i  28  dygn. 

Arlandatorven stabiliserades mycket dåligt och  den  upplevdes  som  "smulig"  vid de en-
axliga tryckförsöken.  Det  tolkades  som om  allt bindemedel inte  hade  reagerat pga att 
vatteninnehållet i torven  var  för lågt.  Prover  tillverkades  då med en  extra  vattentillsats 
och för dessa uppmättes  en  betydligt högre  stabiliseringseffekt, se figur 8.  Resultaten 
visar att vatteninnehållet  har  betydelse för  stabiliseringseffekten.  För torven från Öre-
bro  kan  noteras att ett stabiliseringsmedel  bestående av  lika delar  SH  cement  och fin-
mald masugnsslagg  ger  bättre  stabiliseringseffekt  än enbart  SH  cement efter 28  dygns 
härdning,  figur 8.  

Lahtinen  et al (1999)  redovisar resultat från undersökningar på två torvprover vilka  har  
stabiliserats med olika blandningar av tillsatsmedel, bestående av bl  a cement,  mas-
ugnsslagg och flygaska. Provema tillverkades enligt ESS:s referensmetod.  Den  karak-
terisering/klassificering av torvproverna som redovisas är vattenkvot, glödgningsför-
lust och  pH,  tabell  7.  
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Tabell  7.  Karakterisering/klassificering av  de  två torvproverna, från Lahtinen  et al 
(1999). 

Tory 	 Vattenkvot Glödgningsförlust  pH  

[%] 
Kivikko,  Finland* 668 95 4,7  
Söderhamn,  Sverige 869 89 5,8  

* Blandning av två torvlager,  1:1.  

Torven från  Finland  och  Sverige  bedömdes vara ganska likvärdiga. Trots detta blev 
stabiliseringseffekten  den  motsatta för olika blandningar av  Portlandcement  och mas-
ugnsslagg  (Merit),  figur  9.  

Torven från Söderhamn stabiliserades bättre ju större andelen masugnsslagg var i bin-
demedlet. Ett bindemedel bestående av  cement  och masugnsslagg i förhållandet  1:3  
gav  en  stabiliseringseffekt som var drygt två gånger större än för enbart  cement.  För 
torven från Kivikko var förhållandet det motsatta, ju större andelen masugnslagg var  
desto  sämre blev stabiliseringseffekten. Enbart  cement  gav  5  gånger så hög stabilise-
ringseffekt jämfört med ett stabiliseringsmedel bestående av  cement  och masugnsslagg 
i förhållandet  1:3.  Lahtinen  et al  konstaterar: att många faktorer bidrar till stabilise-
ringseffekten, att två till synes lika jordar kan ge mycket olika stabiliseringseffekt och 
att stabiliseringseffekten som olika tillsatsmedel ger inte kan bestämmas enbart på 
grundval av jordtyp. Slutsatsen som dras av detta är att det är viktigt att utföra labora-
torieförsök för att ta fram ett lämpligt stabiliseringsmedel. 

Figur 9. Resultat  från enaxliga tryckförsök på två torvsorter (från Söderhamn och Ki-
vikko) som stabiliserats med olika blandningar av  Portlandcement (PC)  och 
masugnsslagg  (M);  tillverkningsmetod: ESS:s referensmetod, (tillsatsmängd:  
250  kg/m3, ej angivet i artikeln utan egen tolkning utifrån andra redovisade 
resultat, och härdningstid:  90  dygn, ej angivet i texten utan egen tolkning ut-
ifrån andra redovisade resultat), efter Lahtinen  et al (1999).  
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Hebib  et al (1999)  redovisar  resultat  från försök  på  två torvsorter från  Irland  vilka  har  
stabiliserats  med  olika blandningar  av cement,  masugnsslagg,  kalk, gips  och aska. 
Torvproverna är upptagna från två torvmarker, Raveenmore  (RA)  och Ballydermot  
(BA).  De har  karakteriserats/klassificerats  vad  gäller humifieringsgrad, vattenkvot, 
organiskt innehåll,  pH,  kompaktdensitet och innehåll  av  Ca,  Mg, K  och  Na,  tabell  8.  

I figur  10 visas  exempel på resultat från enaxliga tryckförsök på  de  två torvsorterna 
vilka stabiliserats med  cement  (C) och  en  blandning av  85%  masugnsslagg och  15% 
gips  (SG).  Proverna  har  tillverkats enligt ESS:s referensmetod, tillsatsmängden var  
250  kg/m3  och  de har  stått och härdat i  28  dygn. För enbart  cement  var stabiliserings-
effekten för  den  låghumifierade RA-torven ca två gånger större än för  BA-torven. När 
torvprovema stabiliserades med ett bindemedel bestående av masugnsslagg och  gips  
(SG)  var effekten för  de  två torvsorterna helt olika. Stabiliseringseffekten för RA-
torven ökade med drygt två gånger jämfört med ett bindemedel bestående av enbart  
cement,  medan  BA-torven inte stabiliserades alls, figur  10.  

Tabell  8.  Karakterisering/klassificering av två torvprover frän  Irland,  frän Hebib  et 
al (1999). 

	

Tory  Djup 	w 

	

[In] 	[%]  
RA  0,5-1,5 1200-1400 
BA  0,5-2,5 750-950  

Hum. g0  ps 	pH  Ca  Mg K  Na  
[von Post] [go]  [t/m1  

H2 98 1,4 	5,3 1230 1170 108 286  
H6-H8 97 1,2 	4,9 3819 1622 144 326 

n. 800 

ti 600 

 

e. 400 

-= 200 

4  U  
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Figur 10. Resultat  frän enaxliga tryckförsök på två torvsorter (RA,  BA)  som stabili-
serats med  cement  (C) och  en  blandning av  85%  masugnsslagg +  15% gips  
(SG);  tillverkningsmetod: ESS:s referensmetod, tillsatsmängd:  250  kg/m3  
och härdningstid:  28  dygn, efter Hebib  et al (1999).  
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Huang  (1997) har  visat att  effekten av  att använda  gips som en komponent  i ett binde-
medel påverkas  av  halten  Ca(OH)2  i porvattnet.  Gips ger  upphov till ettringitbildning, 
ett nålformat  mineral, som  bidrar till  stabiliseringseffekten så  länge  det  finns porut-
rymme där ettringit  kan  växa till.  Finns  inget tillgängligt porutrymme pga att  det  är 
upptaget  av  kalciumsilikathydrat (CHS-gel), vilket bildas när  cement  blandas  med  
vatten,  kan  ettringit förstöra  den struktur som  byggts upp  av  CHS.  Hur  mycket CHS  
som  bildas bestäms  av  halten  Ca(OH)2  i porvattnet. Är porvattnet mättat  på  Ca(OH)2  
kommer  CHS att tillväxa  normalt  och  det  blir inget porutrymme kvar för ettringit att 
växa i. Är porvattnet inte mättat  på  Ca(OH)2  blir tillväxten  av  CHS  mindre,  och i 
porutrymmet  som  finns kvar  kan  ettringit växa till. 

Torvpartiklarnas förmåga att adsorbera Ca(OH)2  har  betydelse för mängden Ca(OH)2  i 
porvattnet. Adsorberar torven mycket Ca(OH)2  minskar mängden Ca(OH)2  i porvatt-
net, tillväxten av CSH hämmas och vid  en  tillsats av  gips  kan  den  ettringit som bildas 
bidra till stabiliseringseffekten genom att fylla ut porutrymmen. Hebib  et al  utförde 
försök där torvprov som torkats skakades i  en  lösning mättad på Ca(OH)2. RA-torven 
adsorberade drygt två gånger mer kalcium än  BA-torven. Hebib  et al  tolkade detta som  
en  tänkbar förklaring till att  BA-torven inte stabiliserades med  SG  och föreslår att hän-
syn bör tas till fler kemiska parametrar vid stabilisering. 

Cortellazzo  et al (1999)  redovisar  resultat  från undersökningar  på  två torvsorter från  
Adria  och Correzzola i nordöstra  Italien,  vilka  har  stabiliserats  med  olika blandningar  
av cement, kalk,  flygaska och  gips.  Torven  har  karakteriserats/klassificerats  enligt von 
Post  (humifieringsgrad,  halt av  grova och fina fibrer och  ved-  och  buskrester),  vatten-
kvot  (w),  organiskt  halt (g0 ), pH,  skrymdensitet  (p),  kompaktdensitet (ps),  förkonsoli-
deringstryck  (o)  och överkonsolideringsgrad (OC), tabell  9.  Torven från  Adria  hade  
varit utsatt för större spänning än  den  från Correzzola och  var  även överkonsoliderad  
med 1,5  gånger. 

Tabell  9.  Karakterisering/klassificering av två torvprover från  Italien,  efter Cor-
tellazzo  et al (1999). 

Tory Klassificering w g. pH P 	p a OC 
[von Post] 	rol 	[go] 	 [timi 	[thril 	[kPa]  

Adria  116-F3-R1_2-W0-N3  330-421 68-75 6,5-7,2 1,03-1,07 1,55-1,58 100 1,5  
Corre* 1-15-F2-R2-W0-N3  606-790 70-72 4,0-5,1 1,03-1,04 1,46-1,60 	15 	1 

Corre = Correzzola. 
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Figur 11. Resultat  från enaxliga tryckförsök  på  två torvsorter  (Adria,  Correzzola)  
som  stabiliserats  med cement (C), en  blandning  av 50% cement  +  40%  
flygaska +  10% kalk  (CFK) och  en  blandning  av 75% cement  +  25% gips 
(CG);  tillverkningsmetod: ESS:s referensmetod  (men 0.70 mm),  tillsats-
mängd:  200  kg/m3  och härdningstid:  30  dygn,  efter  Cortellazzo  et al (1999).  

I  figur 11  redovisas några  resultat  från enaxliga tryckförsök  på  prover  som  stabiliserats  
med cement (C), en  blandning  av 50% cement, 40%  flygaska och  10% kalk  (CFK) och  
en  blandning  av 75% cement  och  25% gips (CG).  Proverna tillverkades  enligt  ESS:s 
referensmetod (undantaget provstorleken,  1)=70 mm),  tillsatsmängden  var 200  kg/m' 
och proverna  har  stått och härdat i  30  dygn. Torven från  Adria  stabiliserades bättre än  
den  från Correzzola,  både  för tillsatsmedlen  C  och CFK,  figur 11.  Båda torvsorterna 
stabiliserades bättre  med  enbart  cement  än när flygaska och  kalk  ingick i tillsatsmed-
let. Torven från Correzzola stabiliserades även  med  ett bindemedel där  gips  ingick och  
det gav en  bättre  stabiliseringseffekt  än  med  enbart  cement. En  tillsats  av gips bidrog  i 
detta  fall till  en  ökad  stabiliseringseffekt.  

Cortellazzo  et al  konstaterar: att stabiliseringseffekten för olika bindemedel varierar 
och beror på torvens egenskaper och spänningshistoria och att det därför alltid är 
nödvändigt att utföra laboratorieförsök för att bestämma  den  stabiliserade torvens 
egenskaper. 
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5 	DISKUSSION  

5.1 	Faktorer som påverkar stabiliseringseffekten  

5.1.1 	Helhetsbild 

I  kapitel 2  gays  en  helhetsbild över problemställningar kring  stabilisering av tory  och 
vilka  faktorer som  inverkar  på  uppmätt  stabiliseringseffekt, se figur 1.  I artiklarna/  
rapport A-C  är  det  i huvudsak  faktorer  i grupperna "stabiliseringsmedel" och "utföran-
de"  som  studerats. Erhållna  resultat  visar emellertid att torvsammansättningen  har  av-
görande betydelse för vilken  stabiliseringseffekt som kan  uppnås. Torvprover  som  sta-
biliserats  på  samma sätt och där enda variabeln  var  torvsammansättningen uppvisade  
en  skillnad i  tf. på  upp till  6  gånger.  Den  centrala frågeställningen är: 
- Vilka egenskaper  (faktorer) hos tory  avgör, och  hur  inverkar  de på, den stabilise-

ringseffekt som fås med  olika stabiliseringsmedel? 

Undersökningarna visade på några tendenser  men  några entydiga svar på frågeställ-
ningen ovan gav  de  inte. Frågeställningen är mycket viktig och  den har  därför lyfts 
fram som huvudfråga i detta diskussionskapitel.  En  litteraturstudie utfördes och  den  
visade också på torvsammansättningens avgörande betydelse för stabiliseringseffekten. 
Skillnader i tfi, på upp till  20  gånger  har  uppmätts för torvprover som stabiliserats på 
samma sätt och där enda variabeln var torvsammansättningen. Några olika teorier  har  
lagts fram för att förklara  den  stora skillnaderna mellan olika torvsorter. 

För att kunna förklara varför stabiliseringseffekten blir olika för olika torvsorter måste  
den  stabiliserade torven betraktas som ett  system  där stabiliseringsmedlet, porvattnet, 
torvpartiklarna och övrigt jordmaterial samverkar/reagerar med varandra. I  en  diskus-
sion om torvsammansättningens betydelse för  den  stabiliserade torvens egenskaper 
måste därför även faktorerna "stabiliseringsmedel" och "utförande" vara med. Stabili-
seringseffekten byggs upp av både kemiska reaktioner och fysikaliska effekter, figur  
12. De  kemiska reaktioner och härdningsprocesser som sker mellan stabiliseringsmed-
let, porvattnet och partiklarna styrs av stabiliseringsmedlets och torvens kemiska sam-
mansättning. Fysikaliska effekter som bidrar till stabiliseringseffekten är  t ex  att: 
- stabiliseringsmedlet fyller ut porutrymmet 
- torvens fiberinnehåll kan verka armerande 
- vid belastning komprimeras torven varvid porutrymmet minskar. 
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Figur 12.  Faktorer som påverkar stabiliseringseffekten vid stabilisering av torv.  

5.1.2  Torvsammansättning 

Följande  citat  är hämtat från  Bergner  et al (1995). 

"Det är allmänt känt  bland  alla som arbetar med  tory  att TORV ÄR ETT KOMPLI-
CERAT INHOMOGENT MATERIAL vars naturliga  variation  omöjliggör ett enhet-
ligt betraktelsesätt. Olika typer av  tory  uppför sig olika vid behandling av olika  slag 
(t ex,  dikning, brytning, avvattning, etc) och innehåller olika biologiska och kemiska 
beståndsdelar. Det är därför viktigt att noggrant karakterisera  den tory  som används 
vid undersökningar för att jämförelser av analysresultat med andra undersökningar ska 
vara meningsfulla. Jämförelser mellan olika undersökningar försvåras ytterligare av 
det stora antal klassificeringssystem som används." 

Att olika typer av  tory  uppför sig olika vid stabilisering visar resultat från artiklar/rap-
port  A-C och refererad litteratur i kapitel  4.  I dessa undersökningar  har  torvmaterialen 
karakteriserats/klassificerats på olika sätt,  se  tabell  10. De  vanligaste sätten  har  varit att 
bestämma vattenkvot, humifieringsgrad, organisk  halt  och  pH.  Hur torvens kemiska 
sammansättning inverkar på härdningsprocesserna, är det enbart Huttunen  et al (1996)  
och Hebib  et al (1999)  som  har  tagit upp. Huttunen  et al (1996)  skriver att mängden  
humus-  och fulvosyror ökar med ökande humifieringsgrad och att dessa syror  har en 
negativ  inverkan på härdningsprocesserna. Hebib  et al (1999)  jämförde två torvsorters 
förmåga att adsorbera  Ca.  De  kom fram till att erhållen stabiliseringseffekt för ett till- 
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Artikel A 
Rapport B 
Artikel C  
Bergner  et al (1995)  
Huttunen  et el (1996)  
Axelsson  et al (2000)  
Lahtinen  et al (1999)  
Hebib  et al (1999)  
Cortellazzo  et al (1999)  
Åhnberg  et al (1999)  

W 
P  WL  

x 

Tabell  10.  Karakterisering/klassificering av torv i olika undersökningar.  
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Artkel/Rapport  

Axelsson  et al (2000)  
Hebib  et al (1999)  
Cortellazzo  et al (1999)  
Ähnberg  et al (1999)  

Halt 	Upptag  Ca 	•  
P  Ps 	 ac  OC  

Ca,  Mg, K,  Na  i torkad  tory  

X X 
x 
x 
x 

satsmedel där  gips  ingår,  kan bero på  torvens förmåga att adsorbera  Ca.  Mängden hu-
mussyror och förmågan att adsorbera  Ca  kan  vara två avgörande  faktorer som  påverkar  
stabiliseringseffekten. Eftersom tory  innehåller många olika kemiska beståndsdelar 
gäller  det  att identifiera  de  parametrar  som har  störst inverkan  på  härdningsprocesser-
na.  

I figur  13  illustreras  de  samband som råder mellan  de  faktorer/parametrar som  har  an-
vänts, i artiklarna/rapport  A-C och refererad litteratur vid karakterisering/klassificering 
av torv. Ursprungsväxtlighet, humifieringsgrad, bildningsmiljö och effektivspärming 
bestämmer torvens kemiska sammansättning och fysikaliska egenskaper.  pH, konduk-
tivitet  (c),  adsorption  av  Ca,  andra kemiska  analyser,  organisk  halt,  vattenkvot och 
överkonsolideringsgrad beror av torvens kemiska sammansättning och fysiska egen-
skaper. Dessa faktorer kan ses som indikatorer på torvsammansättningen. Önskvärt 
vore att ta fram ett enhetligt  system  för att karakterisera/klassificera  tory  som omfattar  
de  faktorer/egenskaper som  har  betydelse för stabiliseringseffekten. Några av  de  fak-
torer som bör ingå i ett sådant  system  behandlas i det följande. 
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Figur 13.  Samband mellan faktorer/parametrar som  har  använts för att karakte-
risera/klassificera torv. 

Ursprungsväxtlighet (humifieringsgrad, humussyror,  pH)  
Ursprungsväxtlighet och  hur  mycket  den har  brutits ner (humifieringsgrad) avgör  en 
torvs  kemiska sammansättning,  Bergner  et al (1995).  Vanliga torvslag är vitmosstorv 
och starrtorv,  men det  finns även torvslag  som består av  olika blandningar  av  ur-
sprungsväxtlighet (vitmossa,  starr,  fräken, brunmossa,  mm).  I  det  följande jämförs vit-
mosstorv och starrtorv  vad  gäller  kemisk  sammansättning och  potential  för  stabilise-
ring.  

Vitmosstorv och starrtorv skiljer sig åt  t ex  vad gäller halten klasonlignin  (en  grupp 
organiska ämnen som bl  a  innehåller  humus-  och fulvosyror) och halten ökar med 
ökande humifieringsgrad,  se  figur  14.  Vitmosstorv  har  lägre klasonligninhalt än starr-
torv vid samma humifieringsgrad,  men  för vitmosstorv varierar halten mer med humi-
fieringsgraden.  En  höghumifierad vitmosstorv  har  ungefär samma ldasonligninhalt 
som  en  låghumifierad starrtorv. 

Humussyror  har en negativ  inverkan på  de  kemiska reaktioner som sker vid stabilise-
ring av jord, Kujala  et al (1996),  och kan vara  en  av  de  avgörande faktorerna som be-
stämmer vad stabiliseringseffekten blir.  Om  halten klasonlignin är  en  indikation på hur 
mycket humussyror  en tory  innehåller och humussyror  har en  avgörande betydelse för 
stabiliseringseffekten,  skulle  slutsatsen bli att det är lättare att stabilisera vitmosstorv 
än starrtorv och att allra bäst går det att stabilisera låghumifierad vitmosstorv. 

Detta, att låghumifierad vitmosstorv  har  störst stabiliseringspotential, att starrtorv  har  
låg stabiliseringspotential och att ökad humifieringsgrad minskar  stabiliseringspoten- 
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Figur 14.  Halten  klasonlignin  som funktion av  humifieringsgrad för vitmosstorv och 
starrtorv,  efter grunddata  (medelvärden) från  Bergner  et al (1995). 

tialen, var de  slutsatser  som  Huttunen  et al (1996) kom  fram till  vid en  undersökning 
där olika torvslag stabiliserades  med cement  och cement+kalk. Att olika torvslag  har  
olika  stabiliseringspotential  förklarades  med  att olika ursprungsväxtlighet  ger tory med  
olika  kemisk  sammansättning, vilket bekräftas  av  Bergner  et  als  undersökning, och att 
mängden humussyror ökar  med  ökande humifieringsgrad.  Resultaten  indikerar att  en 
torvs  klasonligninhalt är  en faktor som kan  användas för att avgöra stabiliseringspoten-
tialen för  en torv.  

iihnberg  et al (1999)  kom också fram till att stabiliseringspotentialen var hög för två 
prov av vitmosstorv. Proverna hade något olika humifieringsgrad,  H3  -  H4  jämfört 
med  H5  -  H7.  Skillnaden i humifieringsgrad gav inte upphov till några större skill-
nader i stabiliseringspotential. 

I artikel  A  redovisas resultat från försök på olika torvsorter från olika platser i norra 
och södra  Sverige.  För provkroppar som stabiliserades på samma sätt uppmättes  en  
skillnad i  'ç  på upp till  6  gånger. Torvprovema karakteriserades vad gäller vattenkvot, 
askhalt, humifieringsgrad och  pH.  När skjuvhållfastheten redovisades som funktion av 
dessa faktorer var det enbart  pH  som skilde sig åt mellan torven från södra och norra  
Sverige.  För  tory  med samma humifieringsgrad gav  tory  från södra  Sverige  högre 
skjuvhållfasthet än  tory  från norra  Sverige,  figur  15. 

En  hypotes ställdes upp att  den  markanta skillnaden mellan  tory  från södra och norra  
Sverige  berodde  på  olika ursprungsväxtlighet och bildningsmiljö och att proverna från 
södra  Sverige var  vitmosstorv och  de  från norra  Sverige  starrtorv.  pH  skiljer  sig  åt för  
tory av  olika ursprungsväxtlighet och för vitmosstorv är  pH  ungefär  4,5  och för starr-
torv ungefär  en  enhet högre,  Bergner  et al (1995).  Torven från norra  Sverige hade  ett  
pH som var en eller  två enheter högre än torven från södra  Sverige, se figur 15.  pH-
mätningama  stärker  hypotesen  att torven från södra och norra  Sverige har  olika  ur- 
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sprungsväxtlighet och att torven från södra  Sverige  är vitmosstorv och  den  från norra  
Sverige  starrtorv. Visserligen  ligger pH  för torven från södra  Sverige  mellan  3  och  4, 
men  denna skillnad jämfört  med vad  Bergner  et al  rapporterar  kan bero på  att  pH  
mätts  på  olika sätt. pH-värdena  som  Bergner  et al  rapporterar  om  är mätta  på en sus-
pension av  vatten och  torv,  medan pH-värdena redovisade i  artikel A  är mätta  på  ut-
pressat porvatten.  

Med utgångspunkt från dessa resultat görs följande antaganden: 
- torven från södra  Sverige  är vitmosstorv och  den  från norra  Sverige  är starrtorv 
- med vetskap om  en  torvs humifieringsgrad och torvslag, figur  15,  och sambandet 

mellan humifieringsgrad, torvslag och klasonligninhalt, figur  14,  kan ldasonlignin-
halten för  en  torv uppskattas. 

- halten klasonlignin i  en  torv är  en  indikation på hur mycket humussyror  den  inne-
håller 

- halten humussyror i  en tory  är  en  avgörande faktor som bestämmer vad stabilise-
ringseffekten blir.  

00 
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Figur 15. Stabiliseringseffekt som funktion av  humifieringsgrad,  pH  och uppskattad 
klasonligninhalt för stabiliserade torvprover  som  tillverkats  på  identiskt 
sätt; stabiliseringsmedel:  50%  snabbhärdande  Portlandcement  +  50% 
Merit  (finmald masugnsslagg), tillsatsmängd:  200  kg/m3, tillverkningsme-
tod:  enligt  LTU,  belastning under  härdning:  20  kPa och härdningstid:  14  
dygn,  efter artikel A.  
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Med hjälp av dessa antaganden  har  halten klasonlignin uppskattats för torvproverna 
vilka undersökts i artikel  A.  I figur  15  redovisas tfi, som funktion av erhållen klasonlig-
ninhalt. Tendensen är  den  förväntade, dvs att högre klasonligninhalt ger sämre stabili-
seringseffekt. Resultatet tyder på att mängden humussyror/klasonligninhalt är avgöran-
de faktorer för stabiliseringspotentialen. 

Vattenkvot och organisk  halt  (askhalt) 
Vattenkvot är  en parameter  som  har  mätts i alla  de  undersökningar som här refereras 
till. Det är  en  enkel  parameter  att bestämma, där svårigheten kan ligga i att ta ut ett 
representativt prov för torkning. Eftersom  tory  till största delen består av vatten finns 
det risk för att vattenförluster fås vid provuttag. Här är det viktigt att använda  en  än-
damålsenlig provtagningstelcnik. Vattenkvoten för  tory  ligger normalt mellan  500  och  
2000%, men  kan vara både lägre och högre. Det finns  en  koppling mellan vattenkvot 
och organisk  halt samt  humifieringsgrad,  se  tabell  11,  från Andrejko  (1993).  Andrejko 
delar  in tory  i två grupper vad gäller askhalt,  normal  askhalt och hög askhalt och i tre 
grupper vad gäller humifieringsgrad, låghumifierad, mellanhumifierad och höghumi-
fierad torv. Generellt gäller att ju lägre askhalten är (ju högre organiska halten är)  des-
to  högre är vattenkvoten och att med ökad humifieringsgrad minskar vattenkvoten. 
Däremot finns det inget entydigt samband mellan vattenkvot och stabiliseringseffekt,  
se  artikel  A.  Det beror på att även andra faktorer,  t ex  ursprungsväxtlighet,  har  stor 
inverkan på stabiliseringseffekten.  Om  ursprungsväxtligheten är densamma borde 
tendensen vara att stabiliseringspotentialen ökar när vattenkvoten ökar.  En  hög vatten-
kvot innebär att torven är låghumifierad och därmed innehåller  mindre humus-  och 
fulvosyror än  en  höghumifierad torv. Vattenkvoten hos  en tory  kan ses som  en  indika-
tor på dess humifieringsgrad och organiska  halt.  

Tabell  11.  Vattenkvot för olika torvsorter, efter Andrejko  1993.  

Jordtyp Humifieringsgrad  
Organisk 

halt  
[To] 

Vattenkvot vid 
vattenmättnad  

[go] 
Tory  låghumifierad  >80 >1200 
normal  askhalt mellanhumifierad  >80 800  -  1200  

höghumifierad  >80 500  -  800 
Tory  låghumifierad  50  -  80 500  -  600  
hög askhalt mellanhumifierad  50  -  80 400  -  500  

höghumifierad  50  -  80 <400  
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SGF OSRC Amaryan Landva  

MOJ = Mineralislca Organiska Jordarter 
OMJ = Organiska Mineraliska Jordarter  

Figur 16.  Olika  system  för att klassificera  tory efter organisk halt  (askhalt); SGF 
(SGF:s laboratoriekommitté,  1984),  OSRC  (Organic  Sediments Research 
Center  of  the  University  of  South Carolina, Andrejko  et al 1983),  Amaryan  
1993  och Landva  et al 1983.  

När  det  gäller  definitionen av tory så  finns  det  olika klassificeringssystem,  se figur 16. 
Enligt  SGF:s laboratorieanvisningar (SGF:s laboratoriekommitté,  1984) kallas jord 
med en organisk halt på mer  än  20%  för  organisk jord,  där ett exempel  på organisk 
jord  är  torv.  I flera klassificeringssystem definieras  tory som en jordart med  mycket 
högre  organisk halt, 75-80%, se figur 16. Det  är också  vad man  vanligen hänsyftar  på  
när  man talar om tory  i  Sverige  (jämför  Bergner  et al  där  den  lägsta organiska  halten  
på de  undersökta torvproverna är  75%). Det vore  därför lämpligt att begränsa  defini-
tionen av tory  till  en jordart med  ett organiskt innehåll  på mer  än  75 eller 80%.  Landva  
et al (1983)  föreslår  t ex en  indelning  efter organisk halt  i grupperna:  tory (organisk 
halt 80-100%),  torviga organiska  jordarter (organisk halt 60-80%)  och organiska  jord-
arter (organisk halt 5-60%). 

Det  finns olika  standardmetoder  för att bestämma  den  organiska  halten  i ett jordprov. 
Vanligen bestäms askhalten genom att ett torkat prov glödgas och  den  organiska  halten  
beräknas  som 100  - askhalt [%].  Det som  skiljer metoderna åt, är  vid  vilken  temperatur  
och  hur  länge provet glödgas.  Vid  för "hög  temperatur" kan  andra ämnen än  de  orga-
niska omvandlas och  vid  för  "låg temperatur"  förbränns inte allt  det  organiska  materi-
alet.  Bergner  et al  använde  Svensk Standard 187171  där provet glödgas  vid 550°C  i  en  
timme. I undersökningarna  som  redovisas i  artikel A  glödgades proverna  vid 800°C  i  
en  timme  (enligt  SGF:s laboratoriekommitté,  1974). 500°C anses  vara  den  lägsta  
temperaturen  för att allt organiskt material ska förbrännas. Undersökningar  av  Silfver-
berg  (1955)  visar emellertid att  en temperatur på  åtminstone  850°C  behövs för att för-
bränna färska rotdelar  som kan  finnas i  torv.  Nackdelen  med  att använda  en så  hög  
temperatur  är att även andra ämnen än  de  organiska  kan  omvandlas. 
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Viktigt är att använda  en  enhetlig metod för bestämning av askhalt och att alltid ange 
vilken temperatur och tid som använts. Med  de  för- och nackdelar som angetts ovan 
rekommenderas att SS187171 används för  tory (550°C, 1  timme). 

Något entydigt samband hur  den  organiska halten påverkar stabiliseringseffekten  har  
ej kunnat tas fram i det här arbetet. 

Förslag till klassificerings/karakteriseringssystern för  tory  som ska stabiliseras. 
Önskvärt vore att ta fram ett karakteriserings/klassificeringssystem för  tory  som omfat-
tar  de  faktorer som  har  störst inverkan på stabiliseringseffekten. Utifrån  de  resultat 
som framkommit i detta arbete föreslås att följande faktorer ska vara med i ett sådant  
system:  
• vattenkvot 
• askhalt  (550°C, 1  timme) 
• hurnifieringsgrad 
• pH  
• ursprungsväxtlighet 
• humus-  och fulvosyror, alternativt klasonligninhalt 
• eventuellt ytterligare kemiska parametrar,  t ex  porvattnets innehåll av olika joner  

(Ca,  ...). 

När  det  gäller kemiska parametrar behövs  mer forskning  för att ta fram vilka para-
metrar  som  påverkar stabiliseringspotentialen  mest  och  hur  de  påverkar stabiliserings-
potentialen. Ursprungsväxtlighet är  en parameter som  verkar  ha  avgörande betydelse 
för vilken  stabiliseringseffekt som kan fås  för  torv. En torvs  botaniska sammansättning 
bestäms genom  en kvantitativ mikroskopisk  analys  av så  kallade torvfaktorer  (grupper 
av  torvbildande ämnen),  Bergner  et al (1995).  

Typiska parametervärden för ytterligheterna,  en tory  med hög stabiliseringspotential 
och  en tory  med låg stabiliseringspotential, anges i tabell  12. Tabellen  kan vara ett 
hjälpmedel vid  en  första bedömning av  en  torvs stabiliseringspotential. 

Tabell  12.  Typiska parametervärden för  tory  med hög  respektive  låg stabiliserings-
potential. 

Parameter/faktor 	 Tory  med hög 

Vattenkvot [%] 
Askhalt [%] 
Humifieringsgrad  
pH  
Ursprungsväxtlighet 
Klasonligninhalt [%  av  TS]  

stabiliseringspotential  
>1200 

2 
2 
4  

Vitmossa  (Spagnum) 
35 

Tory med låg 
stabiliseringspotential 

<500 
15 
9 

5,5 
Starr (Carex) 

>60 
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5.1.3  Stabiliseringsmedel 

Stabiliseringsmedel som i många  fall  visat sig fungera bra för  tory  är  cement  och 
blandningar av  cement  och masugnsslagg. För  en del  torvsorter ger  cement  + mas-
ugnsslagg bättre stabiliseringseffekt än enbart  cement,  Axelsson  et al (2000)  och 
Lahtinen  et al (1999).  Andra torvsorter stabiliseras sämre ju högre andelen masugns-
slagg är,  rapport  B och Lahtinen  et al (1999).  Dessa resultat visar på torvsammansätt-
ningens stora betydelse för vilken stabiliseringseffekt som kan uppnås med olika sta-
biliseringsmedel. 

Andra material som provats som ingredienser i stabiliseringsmedel för  tory  är flyg-
aska, kalk och  gips. En  tillsats av flygaska eller kalk verkar i  de  flesta  fall  ge  en  sämre 
stabiliseringseffekt än  cement  eller  cement  + masugnsslagg, Lahtinen  et al (1999),  
Ähnberg  et al (1999)  och Cortellazzo  et al (1999). En  blandning av  gips  och  cement  
kan ge både bättre och sämre stabiliseringseffekt än enbart  cement,  Cortellazzo  et al 
(1999)  och Hebib  et al (1999).  Även här är det torvsammansättningen som avgör vil-
ket resultat som erhålls. Hebib  et al (1999)  redovisar  en  mycket låg (ingen) stabilise-
ringseffekt med  cement  och  gips  för  en  torvsort och förklarar det med ettringitbildning 
vilket gör att  den  struktur som byggs upp av  cement  förstörs. Att det finns  en  risk för 
sådana effekter gör att  gips  ska användas med försiktighet när det gäller stabilisering 
av torv. 

Masugnsslagg som används vid stabilisering av  tory  kan vara antingen finmald eller 
grovkornig. I undersökningarna som redovisas i  rapport  B och artikel C  har  grovkor-
nig masugnsslagg använts,  0-2  och  0-4 mm.  Fördelen med att använda ett grovkornigt 
stabiliseringsmedel är att  de  kantiga kornen blir  en del  av torvens "kornskelett" och att 
det minskar risken för att stabiliseringsmedlet klumpar ihop sig när det blandas ner i 
torven. Används ett finmalt stabiliseringsmedel är risken större för ihopklumpning och  
en inhomogen  inblandning. Illopklumpningen beror på det höga vatteninnehållet i  tory  
och att  den  inblandningsteknik som används i fält inte alltid är tillräckligt  effektiv.  
Nackdelar som noterats vid användande av grovkornig masugnsslagg är att  de  vassa 
kornen kan slita på utrustningen. I fallet Jöm/Lidlund var slitaget så stort att det blev 
ett hål i  en  rörkrök av mässing. Här gäller det att anpassa utrustningen så att sådana 
effekter undviks.  

En  jämförelse mellan stabiliseringseffekten för grovkornig och finmald masugnsslagg, 
artikel  A,  visar att för två torvsorter var stabiliseringseffekten efter  14  dagar större för  
den  finmalda masugnsslaggen. Vid försöken användes  en  tillsatsblandning av  50  vikt-
% snabbhärdande  Portlandcement  +  50  vikt-% masugnsslagg och tillsatsmängden  200  
kg,/m3. Tillsatsmedlet med  den  finmalda masugnsslaggen gav för  de  två torvsorterna ca  
10% respektive 30%  högre skjuvhållfasthet (Tfu).  De  härdningsprocesser som ger  en  
stabiliseringseffekt torde gå långsammare för  den  grovkornigare masugnsslaggen, 
eftersom materialets specifika yta är betydligt  mindre.  Vid  en  längre härdningstid än 
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14  dagar kan skillnaden i stabiliseringseffekt mellan finmald och grovkornig masugns-
slagg vara  en  annan. 

Hur mycket stabiliseringsmedel som tillsätts  en tory har  avgörande betydelse för stabi-
liseringseffekten. Det verkar som det behövs  en  minsta mängd stabiliseringsmedel för 
att någon stabiliseringseffekt ska erhållas. Därefter ger  en  ökad tillsatsmängd  en  ökad 
stabiliseringseffekt,  rapport  B, Huttunen  et al (1996)  och Lahtinen  et al (1999). Figur 
17  visar  en  principbild på hur stabiliseringseffekten varierar med tillsatsmängden för  
en tory  med hög  respektive  låg stabiliseringspotential.  En tory  med hög stabiliserings-
potential  har en  lägre brytpunkt och över brytpunkten  en  större hållfasthetsökning/kg 
tillsatsmedel än  en tory  med låg stabiliseringspotential. I undersökningarna som artikel  
A  behandlar användes tillsatsmängden  200  kg,/m3. Det gav skjuvhållfasthetsvärden 
mellan  37  och  260  kPa efter  14  dagars härdningstid.  Har man en tory  med låg stabili-
seringspotential kan stabiliseringseffekten ökas genom att tillsatsmängden ökas.  En  
tillsatsmängd omkring  200  kg,/m3  verkar vara lämplig för många av  de  torvsorter från 
norra  Sverige  som undersökts. För några torvsorter hade tillsatsmängden behövt vara 
större för att få  en  tillfredsställande stabiliseringseffekt. 

ee" 
Ijeg 5  

   

Bryt- 	Bryt- Tillsatsmängd [kg/m3 ] 
punkt 	punkt  

Figur 17.  Principbild över hur stabiliseringseffekten för  tory  med hög  respektive  låg 
stabiliseringspotential beror av tillsatsmängden.  

5.1.4  Utförande 

Laboratorietillverkade  prover  
Den  metod  som  används  vid  LTU  och  den  referensmetod  som har  tagits fram inom 
ESS för att tillverka stabiliserade provkroppar  på laboratoriet har god  repeterbarhet,  
artikel A. Det  känsligaste  momentet vid  tillverkning  av  stabiliserade provkroppar är 
inpackningen  av  torvblandningen i provtuber. Detta görs manuellt och  det  finns därför 
alltid  en  risk  för ett visst operatörsberoende även  om  inpackningstekniken beskrivs 
noggrant. Önskvärt är att  proven  blir  så  homogena  som  möjligt och att mängden hål- 
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rum/öppna porer är så liten som möjligt. Detta kräver noggrannhet. Proven packas i 
fem till  sex lager.  Enligt LTU:s metod belastas varje  lager  med  en  statisk  last  på  40  
kPa i ca  5  sekunder.  Lasten  påförs med hjälp av  en  stålstång med räfflad ändytan.  Den  
räfflade ändytan är till för att undvika skarpa gränser mellan lagren som annars kan bli 
svaghetsplan vid  de  enaxliga tryckförsöken. För att ytterligare minimera risken för 
svaghetsplan används  en  gaffel för att luckra upp överytan på  de  packade lagren. 

Det rekommenderas att minst dubbelprov ska göras. Genom att kontrollera provets 
skrymdensitet efter inpackning, konsolidering  under  härdningstiden och skrymdensitet 
efter härdningstiden, fås  information  om dubbelprovens jämnhet och kvalité.  En  okulär 
granskning av proverna görs innan några försök utförs, för att identifiera eventuella 
prov av sämre kvalité  (t ex  ovanligt mycket porer). Vid redovisning av provens skjuv-
hållfasthet anges medelvärde och avvikelsen ifrån det. 

Vid en  undersökning för att dimensionera torvstabilisering provas ofta några olika sta-
biliseringsmedel, tillsatsmängder och härdningstider, vilket gör att många provkrop-
par ska tillverkas och provas bara för att undersöka  en  torvsort. Byter  man  ut några  
mot  3  blir antalet 3x3x3x2 =  54  st prov.  I  ett  objekt som  ska stabiliseras  har man  ofta 
flera olika  typer av tory  vilket gör att  det  inte bara är  en  torvsort  som  ska undersökas. 
Skillnaden mellan LTU:s och ESS:s tillverkningsmetod är provstorleken och  belast-
ningen under  härdningstiden.  Vid  LTU:s tillverkningsmetod används provtuber  med 
mindre diameter  än  vid  ESS:s referensmetod,  5 cm  istället för  6,8 cm,  vilket gör att  det 
går  åt  mindre tory  till  ett prov,  300  cm3  istället för  800 cm'. Det  är  en  skillnad  på 2,5  
gånger. Mängden  tory som  tas upp är ofta  en  begränsande  faktor vid  ett utrednings-
arbete och  det  gör  det  fördelaktigt att använda  en mindre  provstorlek  som  kräver  en 
mindre  mängd  torv.  I  en  försöksserie  på 54  prov behövs ca  16 liter respektive  ca  43 
liter tory  för  de  olika provstorlekarna. Används torvprovtagare för att ta upp torvprov 
motsvarar  en  provlängd  på 1 m en  provvolym  på  ca  8 liter  (provdiameter  10 cm). Vid 
den teknik som har  använts  vid  LTU,  där ett plaströr (diametern  20 cm) med  vässad  
egg  trycks horisontellt  in  i torven från  en  uppschaktad grop,  kan  lättare större prov-
mängd tas.  Med en  rörlängd  på 70 cm  tas  22 liter  åt gången. 

ESS:s referensmetod föreskriver  en belastning under  härdningstiden  på 18  kPa vilket 
motsvarar  en  jordfyllning  på  ca  1 meters  tjocklek.  Vid  LTU  har belastningen  varierats 
mellan  10  och  60  kPa. Resultaten visar att  en  ökad  belastning  gör att  det  stabiliserade 
torvprovet trycks ihop  mer under  härdningstiden varvid provets skrymdensitet och 
skjuvhållfasthet ökar.  En  ökning  av belastningen  från  20  till  60  kPa  kan  ge  en  ökning  
av  tfi,  med 4-6  gånger,  rapport B.  Detta är  en  betydande ökning vilket  kan  utnyttjas för 
att optimera  dimensioneringen vid stabilisering av torv.  Genom att använda  en  högre  
belastning kan  tillsatsmängden minskas.  En  begränsning i ESS:s referensmetod är att  
den  föreskriver  en belastning på 18  kPa. Istället bör aktuell  belastning  bestämmas från  
fall till fall  och möjligheterna att utnyttja  en  högre  belastning  än  18  kPa beaktas. 
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Det vanliga är att proverna förvaras i rumstemperatur  (+20°C) under  härdningstiden.  
De  förvaras i  en  låda fylld med vatten, belastade med föreskriven  last. En  effekt av 
lägre temperatur är att härdningsprocessema går långsammare, dvs hållfasthetsök-
ningen går långsammare. Temperaturmätningar i Hemmingsmark, artikel C, visade att 
det blir  en  betydande temperaturökning i  den  stabiliserade torven pga  de  kemiska reak-
tioner som sker. Temperaturer på uppemot  +25°C  uppmättes i  mitten  av det stabilise-
rade området. Avsvalningen  tog  ca  6  månader innan det stabiliserade området hade 
samma temperatur som  den  omgivande torven, ca  +5°C.  Att temperaturen är förhöjd i 
fält gör att förvaring av proverna i rumstemperatur  under  härdningstiden är mer likt 
fältförhållanden än att förvara  dem  i  +5°C.  

Vid tillverkning av stabiliserade torvprov på laboratoriet är det viktigt att dokumente-
ra: 
• vattenkvot i ursprunglig  tory  
• vattenkvot i blandningen  tory  + stabiliseringsmedel 
• vattenkvot i det härdade provet vid provningstillfället 
• skrymdensitet för det inpackade provet 
• skrymdensitet efter härdningstiden när provet  har  konsoliderat 
• konsolideringsförloppet 
Genom att jämföra  data  mellan dubbelprover kan eventuella prov som är avvikande 
identifieras. Avvikelser kan  t ex  bero på dålig inpackning eller att provet inte konso-
liderat som det borde pga att stämpen kärvat i provtuben. 

Vid redovisning av resultat från försök på stabiliserade torvprover ska alltid anges: 
• tillsatsmedlets sammansättning 
• tillsatsmängd 
• tillverkningsmetod (provdiameter, förvaringstemperatur) 
• belastning  under  härdningstiden 
• härdningstid. 
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6 	SLUTSATSER 

• Torvsammansättningen  har en  avgörande betydelse för vilken stabiliseringseffekt 
som erhålls med olika stabiliseringsmedel.  Variationen  i stabiliseringspotential är 
stor mellan olika torvsorter. I utförda undersökningar uppvisade torvprover som 
stabiliserats på samma sätt och där  den  enda variabeln var torvsammansättningen  
en  skillnad i Tfu  på upp till  6  gånger. I litteraturen redovisas exempel där  en  skillnad 
itf  på mer än  20  gånger uppmätts för torvprover som stabiliserats på samma sätt. 

• Ursprungsväxtlighet och humifieringsgrad  har  avgörande betydelse för  en  torvs 
kemiska sammansättning och därmed dess stabiliseringspotential. Vitmosstorv  
(Spagnum) har  hög och starrtorv (Carex)  har  låg stabiliseringspotential. Stabilise-
ringspotentialen minskar med ökande humifieringsgrad. 

• En torvs  innehåll  av  klasonlignin,  en  grupp organiska ämnen  som  bl  a  innehåller  
humus-  och fulvosyror,  kan  vara  en  nyckelparameter  som  avgör  en torvs stabilise-
ringspotential.  Halten  klasonlignin i  en tory kan  variera mellan ca  15  och  65  vikt-%  
av  torrsubstansen och  den  varierar  med  ursprungsväxtlighet och humifieringsgrad. 
Låghumifierad vitmosstorv  som har  hög  stabiliseringspotential har  lägst Mason-
ligninhalt och höghumifierad starrtorv  som har låg stabiliseringspotential har  högst 
klasonligninhalt. 

• En  torvs vattenkvot  har  betydelse för vilken stabiliseringseffekt som kan erhållas.  
En  orsak till detta är att det finns ett samband mellan vattenkvot och humifierings-
grad. Med ökad humifieringsgrad minskar vattenkvoten. 

• Andra faktorer i torvsammansättningen som  har  betydelse för stabiliseringseffekten 
kan vara organisk  halt,  fiberinnehåll och -storlek,  pH  och andra kemiska paramet-
rar. Det behövs mer forskning för att klargöra och förstå hur  de  olika beståndsde-
lama i  en tory  påverkar  den  stabiliseringseffekt som fås med olika stabiliserings-
medel. Önskvärt vore att ta fram ett klassificeringssystem som innehåller  de  para-
metrar som  har  betydelse för  en  torvs stabiliseringspotential. Ett ändamålsenligt 
klassificeringssystem  plus en  erfarenhetsbank  skulle  vara bra hjälpmedel för att 
bedöma  en  torvs stabiliseringspotential, lämpligt stabiliseringsmedel och mängd 
stabiliseringsmedel. 

• Ett stabiliseringsmedel bestående av masugnsslagg (grovkornig eller finmald) och  
cement (standard  eller snabbhärdande  Portlandcement)  ger bra stabiliseringseffekt 
för många torvsorter. För  en del  torvsorter ger  en  sådan sammansättning på stabili-
seringsmedlet bättre stabiliseringseffekt än om enbart  cement  används. För vissa 
torvsorter ökar stabiliseringseffekten med ökad andel masugnsslagg medan det för 
andra är precis tvärtom. Detta visar på torvsammansättningens stora betydelse för 
vilken stabiliseringseffekt som fås med olika stabiliseringsmedel. 
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• Det krävs  en  minsta mängd stabiliseringsmedel för att  en  stabiliseringseffekt ska 
erhållas. Denna minsta mängd varierar för olika torvsorter och är lägst för  tory  med 
hög stabiliseringspotential. Över denna brytpunkt ökar stabiliseringseffekten med 
ökad mängd stabiliseringsmedel och ökningen  per kg  stabiliseringsmedel är högst 
för  tory  med hög stabiliseringspotential. Mängden stabiliseringsmedel som behövs 
för att stabilisera  tory  är högre än för andra jordarter som stabiliseras och ligger 
normalt mellan  150  och  300  kg/m'. 

• Belastningen  under  härdningstiden  har  betydelse för  den  stabiliseringseffekt som 
erhålls. Vid  en  högre belastning komprimeras  den  stabiliserade torven mer och 
stabiliseringseffekten ökar. Vid laboratorieförsök gav  en  ökning av belastningen 
från  20  till  60  kPa  en  ökning av Tfi, med  4-6  gånger. Detta är något som kan utnytt-
jas för att optimera dimensioneringen vid torvstabiliseringsobjekt. 

• De  referensmetoder  som  används  av  LTU  och EuroSoilStab (ESS) för tillverkning  
av  stabiliserade provkroppar  på laboratoriet ger god  repeterbarhet. Rekommenda-
tionen är att alltid utföra dubbelprov. Genom att följa upp provernas skrymdensitet 
(före och  efter konsolidering)  och konsolideringsförloppet,  samt  göra  en  okulär  
granskning av de  härdade provkroppama,  kan  eventuella  prover  med  avvikande 
kvalité elimineras. 

• Används  en mindre  provstorlek  (diameter 50 mm,  LTU,  istället för  68 mm,  ESS) 
åtgår  en mindre  mängd  tory per  prov  (2,5  gånger  mindre).  Detta är  en  fördel,  efter-
som  mängden  tory som  tas upp ofta är  en  begränsande  faktor  för hur många  prover  
som kan  tillverkas. Provstorleken  har  betydelse för erhållen  stabiliseringseffekt  och  
prover  med den mindre  diametern,  50 mm, ger  något högre värden  på t„ (6-25%).  
Orsaken  till  detta är troligen ett skalberoende.  Statistisk  hållfasthetsteori förutsäger 
att hållfastheten minskar när provkroppens volym ökar, därför att  det  i  en  större 
provkropp är större sannolikhet för ställen  med defekter  och  låg  hållfasthet än i  en 
mindre.  

• De  härdningsprocesser som kommer igång när ett stabiliseringsmedel blandas ner i  
tory  ger upphov till  en  temperaturökning. I Hemmingsmark uppmättes temperatu-
rer uppemot  +25°C  i  mitten  av  de  stabiliserade området och det  tog  ca  6  månader 
innan temperaturen sjunkit ner till  den  omgivande torvens temperatur, ca  +5°C.  Att 
temperaturen är förhöjd i fält innebär att förvaring av laboratorietillverkade prover 
i rumstemperatur  under  härdningstiden, vilket är  standard,  väl överensstämmer 
med  de  förhållanden som råder i fält. 
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7 	FORTSATTA  STUDIER 

En  slutsats som dras i denna studie är att torvsammansättningen  har en  avgörande be-
tydelse för  den  stabiliseringseffekt som erhålls.  Studien  visar att faktorer som ur-
sprungsväxtlighet, humifieringsgrad, klasonligninhalt,  humus-  och fulvosyror verkar  
ha en  avgörande betydelse för  en  torvs stabiliseringspotential. Detta behöver utredas 
mera, liksom även vilka andra parametrar hos  tory  som kan tänkas påverka, och hur  de  
påverkar, stabiliseringspotentialen. Målsättningen för ett sådant arbete är att ta fram ett 
ändamålsenligt klassificeringssystem för  tory  som ska stabiliseras. I ett sådant  system  
ska ingå  de  faktorer som  har  betydelse för  en  torvs stabiliseringspotential. 

Porvattnets kemiska sammansättning hos olika torvsorter är  en  faktor som behöver 
studeras närmare. pH-värdet  t ex,  är olika i vitmosstorv och starrtorv. Vilka andra 
faktorer skiljer sig åt mellan olika torvsorter och vilken effekt  har de  på stabiliserings-
potentialen?  

De  flesta undersökningar som refererats till i  den  presenterade litteraturstudien, om-
fattar laboratorieförsök på två eller tre torvsorter vilka stabiliserats med många olika 
stabiliseringsmedel. Huvudsyftet  har  varit att jämföra  den  stabiliseringseffekt som fås 
med olika stabiliseringsmedel. För att undersöka torvsammansättningens betydelse för 
stabiliseringseffekten behöver istället många olika torvsorter undersökas.  Man  får då 
välja ut några  (2-3)  lämpliga stabiliseringsmedel, stabiliseringsmängder och härd-
ningstider för att inte få ett orimligt antal prov. Även med denna begränsning är det  en  
omfattande undersökning som behöver göras för att utreda torvsammansättningens 
betydelse. I ett sådant arbete är det viktigt att  de  torvsorter som undersöks klassifice-
ras/karakteriseras på ett ändamålsenligt sätt. 

Några laboratorieförsök  har  utförts på stabiliserade torvprover som  har  utsatts för upp-
repad frysning och tining.  De  indikerar att stabiliserad torv som utsätts för frys- och 
tiningscykler förlorar  en del  av  sin  hållfasthet. I  de  aktuella försöken var minskningen 
av "Cf. ca  30%.  Hur upprepad frysning och tining påverkar stabiliserad torv är något 
som behöver undersökas mera. 

Andra väsentliga frågeställningar angående stabiliserad  tory  som bör utredas vidare är: 
- Kan  urlakning påverka stabiliseringseffekten? Hur är långtidsstabiliteten? 
- Hur ser  de  mekaniska egenskaperna ut jämfört med andra jordmaterial?  Finns  det  

modeller  för jord som kan beskriva  de  mekaniska egenskaperna? 
- Lämplig kontrollmetod för att kontrollera tillsatsmängden i fält. 
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ABSTRACT: In a first step to create a standard method for making stabilised peat samples in laboratory, ex-
periences from Finland and Sweden  (Luleå  University of Technology and Swedish Deep Stabilisation Re-
search Centre) have been reviewed. As a peat has a very high compressibility, the standard method for manu-
facturing stabilised samples of clayey soils can not be used. During curing time, a load is applied on stabilised 
peat samples and drainage of pore water is allowed. This method gives repeatable and reasonable results. 
There are several factors in the manufacturing process of stabilised peat samples, that should be considered 
before a standard method is established. Main factors discussed and presented in this paper are: size of the 
stabilised samples, spreading of the results, mixing time, mixing device, curing time and applied load during 
curing time. Also the stabilisation effect of different peat qualities have been studied, as well as how stabi-
lised peat samples, exposed to freeze/thaw cycles, are affected. 

1 1NRODUCTION  

Masstabilisation  of peat soil is a ground improve-
ment method for roads and railroads. It has been 
used in Finland and Sweden during a number of 
years. The first time it was used was in 1993, under 
a test embankment in Veittostensuo in southest Fin-
land, Hoikkala et al (1996). 

To decide the best stabilisation agent and the 
needed amount of stabilisation agent, it is necessary 
to perform laboratory tests on stabilised peat sam-
ples. There is so far no existing standard method for 
manufacturing stabilised peat samples in laboratory. 
The standard method for manufacturing stabilised 
samples of clayey soils can not be used for peat soils 
because of the difference in base material. The main 
characteristics for a peat soil is a high water content 
(500 - 2 000%) and consequently a high porosity (90 
- 95%) and a very high compressibility. These fac-
tors determine how to manufacture stabilised peat 
samples in laboratory. To achieve enough strength, a 
load must be applied on stabilised peat after the 
mixing procedure so that the peat mass consolidates. 
Therefore, a load is applied on stabilised peat sam-
ples in laboratory and drainage of pore water is al-
lowed. After a chosen curing time the undrained 
shear strength,  Tf.,  of the stabilised peat samples are 
determined by unconfined compression tests. 

The origin of the laboratory test procedure, that 
are used for stabilised peat samples was developed  

in Finland during 1990 - 1992 in co-operation be-
tween the University of Oulu and Viatelc/SGT's 
laboratory. As a first step in creating a standard 
method for manufacturing stabilised peat samples, 
experiences from Finland (Lohj a Rudus Oy 
AB/Viatalc Oy),  Cementa  AB,  Andersson  et al. 
(1997),  Axelsson  et al. (1998) and  Luleå  University 
of Technology (Division of Soil Mechanics),  Knuts-
son  (1997), Måcsik et al. (1997, 1999), Pousette et 
al. (1996, 1999a), has been reviewed. Based on these 
experiences, EuroSoilStab  (ESS)  has specified a ref-
erence method for manufacturing stabilised peat 
samples in laboratory and they have used this 
method in research projects concerning stabilised 
peat soils, EuroSoilStab (1997). 

During the manufacturing process several pa-
rameters can be varied. Parameters that can have an 
influence on the test results are: 
- storage of the peat prior to mixing 
- mixing device 
- mixing time 
- size of the sample 
- technique of packing the stabilised peat into sample 

tubes 
- temperature and storing conditions during curing 

time 
- applied load during curing time 
- extraction of the specimen for unconfined com-

pression tests. 
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In order to ensure that the results are the same in-
dependent of which laboratory performs the tests, a 
proper standard method is needed. To develop a 
standard method, it is important to clearly specify all 
parameters that can have an influence on the test re-
sults. To choose the best settings for these parame-
ters, it is important to closely investigate them. This 
should be done before a standard method is estab-
lished. 

In this article also results from a study carried out 
at  Luleå  University of Technology are presented and 
discussed,  Larsson  &  Mårtensson  (1999), where dif-
ferent parameters and their influence on the 
undrained shear strength of peat samples stabilised 
in laboratory were investigated. About 250 samples 
were manufactured and tested. Results from previ-
ous investigations on stabilised peat samples are in-
cluded, Pousette et al. (1999b). 

2 METHODS AND MATERIALS 

2.1 Manufacturing stabilised peat samples in labo-
ratory 

The principals of manufacturing peat samples are as 
follows. The peat and a chosen amount of stabilising 
agent are mixed together in a dough or kitchen mixer 
into a homogeneous mass. The stabilised mass is 
packed into tubes, and a stamp with a filter is placed 
on top of each packed sample. The samples are 
stored in a consolidation box as shown in Figure 1. 
Loads are applied on the stabilised samples and the 
box is filled up with water. The box contains a rack 
system to keep the samples and loading rods in a 
vertical position. 

Measurements performed during manufacturing 
are: 
- water contents of the original peat, of the stabilised  

peat after mixing and of the stabilised peat after 
consolidation 

- bulk densities of the packed samples before and 
after consolidation 

- consolidation during curing time. 

2.2 Peat soil 

There is a large variety of peat soils. This depends 
on variations of plant residues contributing to the 
peat formation, environmental conditions in which 
humification took place and degree of humification. 
The consistence of a peat can vary from muddy to 
fibrous. These variations of the contents of a peat 
soil means that when stabilising a peat soil, the sta-
bilisation effect varies for different peat qualities. 

Table 1 shows data for the peat soils used in the 
tests presented in this article. The majority of the 
peat soils are from the very north of Sweden  (Ar-
vidsjaur,  Glommersträsk, Hemmingsmark and  Gäl-
livare).  Only three of the peat soils are from the 
south of Sweden (Stockholm). 

Table 1. Data for the used peat soils. 

Sample Sampling  site  Depth  Em]  Degree of * humification Water content We] Ash content ** MI pH*** 

TI Arvidsjaur 1,5-2 H4-H5 660 9 4,5 
T2 Arvidsjaur 1 H2-H3 570 16 4,5 
T3 Glommersträsk 0,8-1 H7-H8 490 55 
T4 Hemmingsmark  0,5 H3 940 
T5 Gällivare 0-1 H2-H3 980 15 6,6 
T6 Gällivare 1-2 H2-H3 810 16 5,5 
T7 Gällivare 2-3 H3 (H4) 1660 9 5,2 
T8 Gällivare  1-2 H2 1140 4 4,6 
T9 Gällivare 2-3 H2-H3 870 25 4,8 

T10 Gällivare 3-4 H4-H5 730 9 6,4 
T11 Stockholm 0,7-0,9 H2 1250 6 3,3 
TI2 Stockholm 0,7-0,9 H2 1390 2 3 
T13 Stockholm 0,7-0,9 H4-H5 660 27 3,8 

* According to von Post's humification scale, HI-H10. 
** Ash content after ignition 1 hour at 800°C. 
*** pH measured on pore water pressed out from the peat by hand. 
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TI-T13*  
Merit/SH Slite, ABF-slag/  
SH  Slite  and  ABF-slag/std Slite  
200  kg/m3  

50 and 68 mm 
10, 20 and 40 kPa 
2 different kitchen mixers 
1,2 and 5 min 
Room temperature = 20°C 
3, 7, 14, 28, 85 and 360 days 
Upper and bottom part of the 
sample 
2 days, 2 weeks, 1 month and 
3 months** 
0, 1, 2, 4 and 8 

2.3 Stabilisation agents 

In projects where masstabilisation of peat is consid-
ered, the stabilisation agents used in the pre-
investigation are chosen primary from accessibility 
and previous knowledge and experiences. In Sweden 
there is a good accessibility of cement and Granu-
lated Blast Furnace slag. Laboratory tests have been 
performed with a mixture of: 
- 50 weight % Granulated Blast Furnace slag (Merit) 
and 50 weight % High Early Strength cement (SH-
Slite). 

In northern Sweden, Air-cooled Blast Furnace 
slag is an alternative resource that can be used as 
stabiliser. As a complement, laboratory tests also 
have been performed with mixes of: 
- 50 weight % Air-cooled Blast Furnace slag  (ABF-
slag)  and 50 weight % High Early Strength cement 
(SH-Slite) 
- 50 weight % Air-cooled Blast Furnace slag  (ABF-
slag)  and 50 weight % Portland cement (std Slite). 

The Merit used was fine-grained and comes from 
SSAB's steelworks in  Oxelösund.  The cement 
comes from  Cementa,  Slite. The  ABF-slag  used has 
a grain size of 0 - 3 mm and is a by-product from 
SSAB's steelworks in  Luleå.  

2.4 Test programme 

There are many factors, which can influence the test 
results. The test results here, mean the undrained 
shear strength, Tfu, of a stabilised peat sample meas-
ured by an unconfined compression test. Table 2 
shows different factors and their different settings 
used in this investigation. The settings used for the 
basic recipe when manufacturing the stabilised peat 
samples are marked with bold characters. With this 
as a base, one or several of the factors were varied. 

Table 2. Settings for the factors investigated. 
Factor 	 Settings 
Peat quality 
Stabilisation agent 

Amount of stabilisation 
agent 
Size of sample (diameter) 
Load during curing time 
Mixing device 
Mixing time 
Temperature during curing 
Curing time 
Specimen for unconfined 
compression test 
Storage for peat prior to 
mixing 
Freeze/thaw cycles  
* Data for the different peat soils in table 1. 
** Different for different series of samples. 
Bold characters for settings used in the basic recipe. 

For example, in a first step the spreading of the 
results of peat samples manufactured and tested in 
the same way, were investigated. This was done for 
two samples sizes  (d  = 50 and 68 mm), three peat 
soils (Ti, T2 and T3) and for one peat soil (T2) two 
curing times (14 and 28 days). Up to 10 samples 
were tested with the same settings. 

3 EXAMPLE OF RESULTS AND DISCUSSION 

3.1 Spreading of the results 

There are several causes to the spreading of the re-
sults from unconfined compression tests on stabi-
lised peat samples manufactured at laboratory, for 
example: 
• the homogeneity of the original peat soil 

Before mixing with the stabilisation agent, the 
peat was stirred by hand for about 1 minute to 
homogenise it. As it takes some time to pack the 
samples, it is too much to mix materials for 10 
samples at once. Also the kitchen mixers used 
had a limit in how much materials they could mix 
together at once. These could mix materials for 4 
samples with a diameter of 50 mm or 2 samples 
with a diameter of 68 mm. When mixing 10 sam-
ples of one kind, the homogenised peat had to be 
divided in several parts prior to mixing. The re-
sults show a tendency that the stabilised peat 
samples from the same mixture for 2 - 4 samples, 
have less spreading than for all 10 samples of the 
same type. 

• the homogeneity of the mixture of peat and stabi-
lisation agents 
If the mixing is not done well enough, there could 
be parts of the stabilised peat mass that contain 
more or less stabiliser than other parts. 

• the homogeneity of the stabilised and consoli-
dated peat sample 
This depends on how well the stabilised mass is 
packed into the tubes. Packed samples always 
have some inhomogenities like pores and weaker 
zones. They often appear in the zone between two 
layers. As there are different peat qualities also 
peat mixed with a stabilisation agent has different 
consistency, which can make the stabilised peat 
mass more or less difficult to pack. The packing 
technique used in this investigation was to pack 
the stabilised mass in 2 - 3 cm layers, up to a total 
height of 15 cm. A piece of the stabilised peat 
mass is placed into the tube. The mass is then by 
hand, or a small rod, distributed and packed in the 
tube so cavities are avoided. For one layer this 
can be done in several steps. Then a rod (equiva-
lent to 40 kPa), with a riffled bottom, is placed on 
the stabilised mass for 5-10 seconds to pack the 
whole layer. In order to avoid distinct borders 
between two layers, the surface is loosened, for 
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example with a fork. The variation of densities of 
the packed samples of the same kind is a measure 
of the homogeneity. 

• the homogeneity of the consolidation during cur-
ing 
In order to avoid friction and allow the stamp to 
glide more easily inside the tube, the insides of 
the tubes were lubricated with Vaseline. If this 
fails, the consolidation of the sample will be 
lower. The consolidation is highest at the ends of 
the sample, about 1 cm from the ends. This can 
clearly be seen in the water content of different 
parts of a consolidated sample. 

Results from unconfined compression tests where 
the spreading is the key factor are summarised in 
Table 3. In the table the spreading of the results is 
stated as the range of TN  in % and as the standard 
deviation. In series of up to 10 samples it often 
seams that one or two samples divert from the others 
and gives a lower TN-value. The reason for this 
could be especially big pores or that there has been 
some friction between the stamp and the tube, which 
resulted in less consolidation. In Table 3, the 
spreading has also been calculated when such sam-
ples are excluded. For peat Ti and T3, samples with 
a diameter of 68 mm have a slightly smaller spread-
ing than samples with a diameter of 50 mm, ±6 - 9 
% compared to ±6 - 12 %, excluded divergent sam-
ples. For T2, the spreading is quite alike for both di-
ameters. The results show no significant difference 
in spreading for samples cured 14 or 28 days. 

A reason for the slightly higher spreading for 
samples with a diameter of 50 mm could be that a 
pore with the same size has a bigger influence when 
the sample is smaller. For peat T3 there were several 
samples with big pores, especially for the samples 
with a diameter of 50 mm. These samples showed a 
clear connection between the visual quality of the 
stabilised peat sample and the measured Tfu. The 
sample that looked most homogeneous and had quite  

small pores had the highest TN-value (46 kPa) and 
the sample that had several big pores between two 
layers had the lowest value (30 kPa). This shows the 
importance of packing the stabilised peat mass as 
homogeneously as possible. The reason why just 
peat T3 resulted in a larger amount of samples with 
big pores is difficult to say. They were packed in the 
same manner and with the same carefulness as the 
other samples. One possible reason could be that the 
water content of peat T3 was lower (490%) than for 
other peat soils used in this study. This could have 
done the stabilised mass a little stiffer and more dif-
ficult to pack. The same observation has earlier been 
reported in  Axelsson  et al (1998). 

3.2 Size of the sample 

Viatek,  ESS  and Swedish Deep Stabilisation Re-
search Centre (SD) have used a diameter of 68 mm 
while in previous studies at  Luleå  University of 
Technology, standard sample tubes with a diameter 
of 50 mm have been used, Mäcsik (1997, 1999), 
Pousette et al. (1996, 1999a,  b).  

Samples with a diameter of 50 mm showed a 
slightly higher spreading in measured TN-values than 
samples with a diameter of 68 mm, although the re-
sults were not unambiguous, Table 3. A comparison 
can be done with the accepted spreading when per-
forming a fall cone test. Swedish standard prescribes 
that if the measured drop of the cone into a soil di-
verge more than 10% from the average value, then 
another test should be done,  Svensk  Standard 
027125 (1991). This correspond to a spreading of 
about 15% of the evaluated TN-value, which means 
that a spreading smaller than 15% is accepted. A di-
ameter of 50 mm is sufficient, if the same range of 
spreading is accepted for stabilised peat samples. 

In order to find out the best and required amount 
of stabilisation agent for a peat, tests with several 
stabilisation agents and different curing times are 

Table 3. Tfu for stabilised peat samples and the spreading of the results. 
Sample Curing time  Dia-meter Number of Tfu* Range of "Cf. Standard  p  after* consoli- Notation 

[days] [mm] sample [kPa] [go] deviation dation [ton/m3] 
Ti 14 50 10 87 -12 to +12 6,7 1,155 

68 6 82 -7 to +6 3,7 1,149 
T2 14 50 10 92 -5 to +13 5,3 1,166 

68 8 76 -12 to -1-6 5,6 1,158 
68 7 78 -6 to +5 3,1 1,161 * * 

T2 28 50 10 110 -12 to +8 7,3 1,170 
50 8 113 -5 to +5 3,5 1,171 ** 

68 8 88 -17 to +12 7,6 1,159 
68 7 90 -8 to +9 5,5 1,161 * * *  

T3 14 50 10 38 -22 to +23 4,8 1,142 
50 5 42 -6 to +11 2,8 1,154 *** 

68 10 37 -7 to +9 2,0 1,151 
* Average values. 
** Excluding samples less consolidated probably depending on friction between stamp and tube. 
*** Excluding samples with big pores. 
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Figure 2. Mixing tool for the kitchen mixer used in the basic 
recipe. 

conducted. The amount of peat that has been taken 
up sets the limit for how many samples that can be 
made. There is often a shortage of peat, because not 
enough peat soil has been taken up. A smaller sam-
ple size makes it possible to manufacture more sam-
ples with the peat, which is available. To make a 
sample with a diameter of 68 mm takes about 2,5 
times more peat, than if a diameter of 50 mm is 
used. 

Other advantages with smaller samples is that it is 
easier to pack, it takes shorter time to pack them and 
standard sample tubes can be used and there is no 
need of making special tubes. 

The samples with a diameter of 50 mm give an 
average TN-value that is 6 to 25 % higher compared 
with the samples with a diameter of 68 mm, Table 3. 
The cause for this is that the measured TN-values are 
dependent on the sample size. A bigger sample vol-
ume gives a lower TN-value, according to statistical 
strength theory,  Betonghandboken  (1994). Another 
factor that influence on the achieved TN-values is the 
bulk densities of the samples. The smaller samples 
had slightly higher densities, Table 3.  

3.3 Mixing device and mixing time 

Two different kitchen mixers have been used. The 
mixer used in the basic recipe has one tool that ro-
tates irregular in the bowl, Figure 2. The other mixer 
has three rotating steel pegs rising from the bottom 
of the bowl. Tests were performed with two peat 
soils, T2 and T3, which differ in degree of humifi-
cation, Table 1. Two stabilisation agents were used; 
one according to the basic recipe and the other was a 
blending of  ABF-slag  and  SH  Slite. On other re-
spects the samples were manufactured according to 
the basic recipe. There was no significant difference 
in results for the two types of mixers, Table 4. A 
mixing time of one minute gave a lower TN-value 
than a mixing time of two minutes. In four series a 
mixing time of five minutes also resulted in a lower 
Ts-value than two minutes mixing. One minute is 
probably not enough to get a homogeneous sample. 
Five minutes can be too much and can result in a 
degradation of the fibrous structure, which leads to a 
lowered  Tb-value. For the stabiliser Merit/SH Slite 
the mixer with rotating steel pegs seems to be less 
effective as the highest TN-value was measured for a 
mixing time of 5 minutes. For Merit/SH Slite and 
peat T3, the result is divergent and two minutes 
mixing gave the lowest Tfu-value. This difference in 
results can be due to inhomogenities in the peat soil 
T3. For the samples where the mixing time was two 
minutes, the peat used was taken out from another 
part of the uptaken peat sample. Merit/SH Slite had 
about 15 % higher stabilisation effect compared with 
ABF-slag/SH Slite. 

3.4 Load during curing time 

There is a correlation between applied load during 
curing time and achieved TN-values of a stabilised 
sample. For samples manufactured according to the 
basic recipe and with peat Ti, Tfu  increased about 
85% when the load during the curing time was 
changed from 10 to 40 kPa, Figure 3. Also, the den-
sity of the samples after consolidation increased, 
from 1,14 to 1,18 ton/m3. A higher load leads to a 
larger consolidation, a higher density and a more 
stable sample. 

Table 4.  "C  for different mixing times, mixers, peat  soils and stabiliser.  
tru  [kPa]* 

Mixing time 
[min] 

Peat T2 H2-H3] 
Merit/SH Slite ABF-slag/SH-Slite Merit/SH Slite 

Peat T3

1

[H7-H8] 
ABF-slag,/SH Slite 

Mixer 1 Mixer 2 Mixer 1 Mixer 2 Mixer 1 
1 
2 
5 

107 
113 
101 

93 
107** 
111 

72 
97 
87 

82 
99 
91 

54 
42*** 
63 

41 
46 
43 

Mixer 1 - Mixer used in the basic recipe. Mixer 2 — Mixer with rotating steel pegs. 
* Average value of three samples. ** Average value of 8 samples. *** Average value of 5 samples. 
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Figure 3. TN  for samples consolidated for different loads 
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load must be applied over the stabilised peat as soon 
as possible after the mixing procedure. 

3.5 Curing time 

Peat Ti, stabilised according to the basic recipe, 
showed a nearly logarithmic gain of 'cf., Figure 4. 
After 14 days the achieved tfu-value was about 90% 
of Tfi, after 28 days and 80 % of TN  after 85 days. 
This gain of strength is expected and is due to ce-
mentation processes. For a peat from Hem-
mingsmark, stabilised with a mixture of  ABF-slag  
and std Slite, most of the strength developed during 
the first 14 days and thereafter, the additional gain of 
strength was small, Figure 4. These samples were 
consolidated for 40 kPa during curing. 

Test results after 14 days gives a god indication 
of the stabilisation effect that will be achieved after 
28 days. This indication is useful when there is a 
shortage of time. 

0 
10 100 1000 

Time [days] 

Figure 4.  tf,„  at different curing times for peat Ti, stabi-
lised according to the basic recipe, and for a peat from 
Herruningsmark, stabilised with ABF-slag,/std Slite and 
loaded with 40 kPa during the curing time. 

ESS's reference method prescribes a load of 18 
kPa during curing time. This corresponds to an em-
bankment with a height of 1,0 m and that is what 
often is used in field when block-stabilisation is 
done for a road construction. However an embank-
ment for a road can be much higher than 1,0 m. In 
such cases, there is a possibility to take advantage of 
the higher strength that a higher load gives. In order 
to get the advantages that a higher load gives, the 

• Arvidsjaur 
• Glonunersträsk 
• Gällivare  
0 Stockholm 

3.6 Different peat soils 

There are many different peat qualities and the sta-
bilisation effect when stabilising a peat with a stabi-
lisation agent, is to a high degree dependent of the 
peat quality. Twelve peat soils from four sites in 
Sweden were tested. The achieved T(jvalues for 
these samples stabilised according to the basic rec-
ipe, varied from 42 to 250 kPa. The achieved stabili-
sation effect varies 600%, though the only variable 
was the quality of the peat soil. 

There are different factors in the content of a peat 
soil that have influence on the stabilisation effect, 
but it is the combination of these factors that gives 
the final result. To investigate how different factors 
interact and how they influence on the results is an 
important issue. 

Factors that characterise a peat are for example 
the origin of the plants that the peat is formed of, the 
degree of humification, ash content, water content 

b) 	 c) 	 d)  

Figure 5. t as a function of a) degree of humification,  b)  ash content,  c)  water content and  d)  pH, for different peat soils stabi-
lised according to the basic recipe. 
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and pH in the pore water. Results from the investi-
gated peat soils are presented in Figure 5, where 
measured tfu-values are plotted as a function of dif-
ferent factors. It seems to be a difference in results 
between peat from the northern part of Sweden  (Ar-
vidsjaur,  Glommersträsk and  Gällivare)  and the 
southern part (Stockholm). A difference for peat 
from the south and north of Sweden is the plants that 
it is formed of. In the south the dominating plant is 
peat-moss (Sphagnum), while in the north there are 
more sedge species (Carex). The only factor used in 
Figure 5, that was divergent for the peat soils from 
southern Sweden is pH. The pH for the pore water of 
these peat soils ranged between 3 and 3,8. pH for 
peat soils from the northern part ranged between 4,2 
and 6,4, Figure 5d. This can be one reason to the big 
difference in stabilisation effect for the peat from 
southern Sweden (Tfu  = 197-250 kPa) and northern 
Sweden  (Tru  = 42-113 kPa). 

It seems that for peat from northern Sweden a 
higher degree of humification and a peat with higher 
ash content results in a poorer stabilisation effect, 
Figure 5a,  b,  while for peat from southern Sweden 
the tendency is the opposite. A too high or too low 
water content seems to have negative influence on 
the stabilisation effect for peat from northern Swe-
den, Figure 5c. 

The results presented here give some interesting 
tendencies, however there is a need of further inves-
tigations with peat soils of different quality and from 
different sites. 

3.7 Freeze/thaw cycles 

Depending on the height of an embankment, the 
climate etc. the expected frost penetration in a 
masstabilised peat can vary from zero to about a 
meter. Up to now, lime/cement columns has been 
functioning without any reported effects from 
freezing and thawing. 

In order to investigate how stabilised peat is af-
fected by freezing and thawing, stabilised peat sam-
ples were exposed to repeated freeze/thaw cycles 
(FTC). The samples were manufactured according to 
the basic recipe, except for the applied load, that was 
40 kPa during curing time and during the 
freeze/thaw cycles. The peat used was TI. The first 
freezing cycle was started after a curing time of 15 
days. Each FTC took 1 week, and consisted of 3 
days in -10°C followed by 4 days in room tempera-
ture (+ +20°C). The freezing cycles were carried out 
without water, and the thawing cycles with water in 
the consolidation box. Reference samples were 
manufactured according to the same recipe as for the 
samples that were frozen. The reference samples 
were cured in room temperature and were tested at 
the same time as the samples that were exposed to 
freeze/thaw cycles. The curing times were 23 days 

• Reference samples tested at the 
same time as the freeze/thaw 
samples 

0 Freeze/thaw samples 
150 

100 - 
a 

50- 

0 
0 	 5 
	

10 
Freeze/thaw cycles 

Figure 6. T.f. for stabilised peat samples after 1 up to 8 
freeze/thaw cycles (-10°C/— +20°C) and for reference sam-
ples cured in room temperature (— +20°C). 

(1 freeze/thew cycle), 30 days (2 FTC), 44 days (4 
FTC) and 73 days (8 FTC). 

For the samples exposed to freeze/thaw cycles, tfu 
decreased with an increasing number of freeze/thaw 
cycles, Figure 6. After 8 freeze/thaw cycles, 'rf. had 
been reduced to 70 % of the Tfu-value of the refer-
ence samples. When a stabilised peat sample is ex-
posed to more than 8 freeze/thaw cycles, it could be 
presumed that the sample looses even more of its TN. 
Another effect, when the number of freeze/thaw cy-
cles increase, is that the bulk density of the samples 
increases. The bulk density of the samples exposed 
to 8 freeze/thaw cycles were 1,23 Um°  and for the 
reference samples it were 1,19 t/m3. This is due to a 
water uptake for the samples exposed to freeze/thaw 
cycles. For the samples exposed to 8 freeze/thaw cy-
cles the water content was 209% compared to 200% 
for the reference samples. This increase in water 
content and repeated freeze/thaw cycles caused a de-
crease of the stabilisation effect for the stabilised 
peat samples. 

4 CONCLUSIONS 

The results show that: 
• stabilisation of peat is an appropriate method for 

ground improvement 
• the test method that is used for stabilising peat 

samples in laboratory gives reasonable and re-
peatable results. 

Before a standard method is established some factors 
should be considered. 
• Size of the sample - A sample diameter of 50 mm 

compared with a diameter of 68 mm gives a 
slightly higher spreading on the results  (Tru  from 
unconfined compression tests), but this spreading 
is within acceptable values. The advantages of a 
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smaller sample are that: a smaller amount of peat 
is needed (shortage of peat material can quite of-
ten be a problem), it is easier to pack the sample 
and standard sample tubes can be used. So far 
most of the laboratory tests have been performed 
with a diameter of 68 mm. These pros and cons 
should be weight together when a standard 
method is established. 

• Mixing time - The mixing time should at least be 
2 minutes. For the mixing device used in this in-
vestigation a mixing time of 5 minutes seems to 
influence the stabilisation effect negatively. This 
could be due to a breaking down of the fibrous 
structure of the peat soil. 

• Packing the sample - Big pores and friction be-
tween the stamp and the tube effect the measured 
TN-value in a negative way. It is important to 
clearly specify the packing technique in order to 
achieve homogeneously packed samples. 

It is important to specify a standard method suffi-
ciently accurate, so that the results are independent 
of the laboratory performing the tests. To confirm 
this, tests should be done at different laboratories 
with the same peat and recipe. Such a test is planned 
to take place during 1999. 

Other factors that the stabilisation effect depends 
on are: 
• Applied load during curing time - A higher load 

gives a higher stabilisation effect. 
• Curing time - The stabilisation effect increases 

with curing time. The degree of increase can vary 
for different peat soils and different stabilisers. 

• Peat quality - There is a big difference in stabili-
sation effect for different peat soils. In this inves-
tigation the difference in achieved  Tf.-value was 6 
times, when the peat soils were stabilised in the 
same way. There seemed to be a difference in 
stabilisation effect for peat from southern and 
northern Sweden. How different factors of the 
content of a peat soil interact and influence on the 
stabilisation effect need to be further investigated. 
This should be done for peat from different sites. 

• Freeze and thaw — a stabilised peat that is ex-
posed to repeated freeze/thaw cycles looses part 
of the stabilisation effect. In this investigation 
stabilised peat samples exposed to 8 freeze/thaw 
cycles lost 30% of their strength (measured as tfu-
value). This phenomenon and what happens dur-
ing freezing and thawing needs to be further in-
vestigated. 
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SAMMANFATTNING 

Denna  rapport  behandlar resultat från ett fältförsök och  en  laboratoriestudie där  tory har  

stabiliserats med ett tillsatsmedel bestående av  en  blandning av hyttsten och  Portland  Cement.  

Försöken visar att det går att stabilisera  tory  med ett sådant stabiliseringsmedel. Det finns många 

faktorer som påverkar stabiliseringseffekten vid stabilisering av torv, varav följande  har  

undersökts:  (1)  tillsatsmedlets sammansättning,  (2)  tillsatsmängd,  (3)  belastning  under  härdning 

och  (4)  härdningstid. Resultaten visar också att det finns fler faktorer som påverkar stabilise-

ringseffekten, där torvtyp är  en  viktig faktor. Här behöver fler försök göras på olika torvtyper. 

Fältförsöket utfördes i Jörn-Lidlund, där ett  område med  arean  5x8 m  och djupet  3 m  

blockstabiliserades, dvs tillsatsmedlet blandades ner i hela jordvolymen.  Vid  fältförsöket 

användes ett tillsatsmedel  bestående av 60%  hyttsten och  40%  Portland  Cement,  tillsatsmängd  

200  kg/m3  och  belastningen  utgjordes  av 1 m sand  (ca  20  IcPa).  Området  undersöktes ett  halvår 

efter  stabiliseringsarbetet, varvid  CPT  utfördes och prover  togs  upp vilka  sedan  undersöktes  på 

laboratoriet.  Resultaten  från dessa underökningar visar  på en god  uppnådd  stabiliseringseffekt  i 

fält. 

Laboratorieundersökningen omfattade  en  serie prover där  de  ovan nämnda faktorerna  (1)  till  (4)  

varierades. Resultaten visar att belastningen  under  härdningstiden  har  stor betydelse för 

stabiliseringseffekten. Det är därför viktigt vid tillverkning av stabiliserade torvprover på 

laboratoriet att ange vilken belastning som  har  använts när proverna stått och härdat. Som 

exempel kan nämnas, att  en  belastning på  40  IcPa istället för  20  IcPa ökar tfu  (bestämd genom 

enaxliga tryckförsök) med  2  till  3  gånger när samma tillsatsmedel, tillsatsmängd och 

härdningstid  har  använts.  En  ökad belastning ger  en  ökad hållfasthet. 

Laboratorieförsöken visar även att  en  ökad andel  cement  i tillsatsmedlet (upp till  50%)  eller  en  

ökad mängd tillsatsmedel, ökar  de  stabiliserade torvprovernas hållfasthet. För optimering av 

stabiliseringseffekten i fält behövs det  en  laboratoriundersökning där  de  rätta parametervärdena 

för tillsatsmedel/tillsatsmängd/belastning tas fram. 



ABSTRACT 

In a field and laboratory  studie,  peat soil was stabilised with a mixture of Air Blast Furnace slag  

(ABF-slag)  and Portland cement. The investigation shows that it is possible to stabilise peat soil 

with this mixture of additives. Many factors have an influence on the chemical and mechanical 

stability of a stabilised peat soil, some of these were investigated in this  studie:  (1) composition 

of the additives, 2) amount of additives, 3) load during curing time and (4) curing time. The 

results from the laboratory investigation also indicate, that there are other factors, that can 

influence the stability of a stabilised peat soil. One is the peat quality in the peat soil. There is a 

need of further research, where different peat qualities are stabilised. 

The field investigation was performed at Lidlund-Jörn, where an area of 5  x  8 m and a depth of 

3 m was blockstabilised. The blend of additives used in field consisted of 60%  ABF-slag  and 

40% Portland cement. The amount added to the peat soil was 200 kg/m3. After stabilisation 1 m 

of sand (--- 20 kPa) was placed on the stabilised area. The site was investigated 6 month after the 

stabilisation, CPT was conducted and samples from the in situ stabilised peat were taken for 

laboratory investigation. The result shows a sufficiant stabilisation in situ. 

The laboratory investigation consisted of a  serie  of manufactured peat samples, where the above 

mentioned factors (1) to (4) were varied. One important factor that effects the mechanical 

stability of a stabilised peat sample is the load applied during curing time. It is important that a 

manufacturer of stabilised laboratory peat samples state the load during curing time. For 

example, when a load of 40 kPa is used instead of 20 kPa, the undrained shear strength of the 

stabilised peat sample increases two or three times. A higher load during curing time gives a 

higher strength of the stabilised peat. 

The laboratory investigation also shows that a higher amount of cement, in the additive mixture, 

(up to 50%) or a higher amount of additives increases the strength of a stabilised peat sample. 

To optimise the effect of stabilisation for field conditions, it is necessery to conduct a laboratory 

investigation in order to determine additive mixture, amount of additive mixture and applied 

load. 
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1 	INLEDNING  

1.1 	Projektets omfattning 

Syftet med projektet var att utreda hållfasthetstillväxt, sättningsegenskaper och miljöpåverkan 

hos torvjord stabiliserad med ett tillsatsmedel där hyttsten var  en  ingrediens. Detta  har  utförts 

med hjälp av både fält- och laboratorieförsök.  

1.1.1 	Fältförsök 

Fältförsöket utfördes vid Jörn-Lidlund, där ett försöksområde på ca  5  gånger  8 m  

stabiliserades. Försöksområdet låg i direkt anslutning till  en  ny järnvägssträckning där 

stabiliseringsarbete utfördes. Stabiliseringsarbetet utfördes som blockstabilisering, dvs 

stabiliseringsmedel blandades ner i hela  den  jordvolym som  skulle  stabiliseras. Utvärderingen 

av fältförsöket innefattar: 

• den  stabiliserade torvens homogenitet 

• uppnådd hållfasthet 

• sättningsutveckling 

• permeabilitetsmätning 

• vattenkvalité, kontroll av påverkan från stabiliseringsmedlet. 

Tillsatsmedlet som användes vid fältförsöket bestod av  60  vikt-% hyttsten och  40  vikt-%  

cement  och tillsatsmängden var  200  kg/m3.  

1.1.2 	Laboratorietillverkade prover  

Stabiliserade torvprover tillverkades på laboratoriet av torvjord upptagen intill försöksområdet 

vid Jörn-Lidlund.  De  laboratorietillverkade proverna undersöktes med ayseende på: 

• hållfasthetstillväxt för tre olika tillsatsmedel, olika tillsatsmängder och  3  olika belastningar  

under  härdningstiden 

• deformation under  härdningstiden 

• deformationsegenskaper för olika provblandningar efter  35  dagar 

• lakningsegenskaper 

• permeabilitet. 

1 
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Torven  var  någorlunda humifierad och  relativt homogen.  Humifieringsgraden bedömdes  som 

H5-H6 enligt von  Post's  humifieringsskala.  Resultaten  visar dock  på en  viss  variation  i torvens 

sammansättning vilken även påverkat  den  stabiliserade torvens hållfasthet. 

Många faktorer påverkar  den  stabiliserade torvens egenskaper. Tabell  1  visar hur  de  faktorer 

som undersöktes i detta projekt varierades. Att undersöka alla kombinationer av faktorerna i 

tabell  1 skulle  ge ett orimligt stort antal prover,  540  st för  en  torvtyp  [3  tillsatsmedel x  6  

tillsatsmängder x  3  belastningar x  5  tider x  2  (dubbelprov)]. Därför gjordes ett urval av 

kombinationer. Flest provblandningar utfördes för  de  parametervärden som markerats med fet 

stil i tabellen och bara ett fåtal för  de  parametervärden som markerats med  kursiv  stil. 

Tabell1 Försöksprogram för laboratorietillverkade prover. 

Tillsatsmedel 	Tillsatsmängd 

[vikt-%] 	 [kg/m3] 

H70/C30*  
50, 100, 150,  

H60/C40*  
200, 250, 300  

H50/C50*  

Belastning under 
härdningstiden 

[kPa] 

20, 40, 60 	7,15, 30, 90, 180  

Härdningstid 

[dagar]  

H = hyttsten, C =  Portland  Cement  
Förklaring: Fet stil = Med dessa parametervärden gjordes flest provblandningar,  Kursiv  stil = Med dessa 
parametervärden gjordes endast ett fåtal provblandningar. 

Tre tillsatsmedel undersöktes vilka bestod av hyttsten (H) och  Portland  Cement  (C) och där 

halten hyttsten varierades från  70  till  50  vikt-%. Flest försök utfördes för tillsatsmedlet 

H60/C40. Det var även det tillsatsmedel som användes vid fältförsöket. Tillsatsmängden 

varierades från  50  till  300  kg/m3  och flest försök utfördes för tillsatsmängden  200  kg,/m3  vilket 

även var  den  tillsatsmängd som användes i fältförsöket. Tre belastningar  under  härdningstiden 

påfördes,  20, 40  och  60  kPa och flest prover tillverkades med  en  belastning på  40  kPa. Det 

motsvarar  en  jordfyllning på  2 m  om jordens densitet är  2,0  t/m3. Vid fältförsöket användes  en  

belastning på  20  kPa. Proverna undersöktes efter olika härdningstid och flest försök utfördes 

efter  30  dagar. Några prover undersöktes efter  en  längre härdningstid än som redovisas i 

tabell  1  (upp till  266  dagar).  

De  stabiliserade provernas hållfasthetsegenskaper bestämdes med hjälp av enaxliga tryckförsök. 

I bilaga  1  finns ett försöksschema över  de  prover som dessa försök utfördes på. Totalt utfördes  

54  enaxliga tryckförsök. 

Deformationsegenskaperna för  de  stabiliserade torvproverna bestämdes med hjälp av 

standardödometerförsök. Dessa utfördes på ett  mindre  urval av provblandningar. 
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Även lakförsök och permeabilitetsförsök utfördes på ett  mindre  urval av provblandningar.  

1.2 	Rapportens uppläggning 

Följande  rapportering har  tidigare utförts inom  projektet  och bifogas denna  rapport:  

• Delrapport  om  fältförsöket i Jörn-Lidlund. 

• Konferensartikel med  titeln  "Stabilisation of Peat Soils  with  Air  Furnaced  Blast  Slag and  

Portland  Cement".  I  den  redovisas valda  resultat  från fält- och laboratorieförsök.  Artikeln  

presenterades  av Josef  Måcsik  på konferensen "The  Thirteenth  International  Conference  on  

Solid  Waste Technology  and Management"  i Philadelphia,  USA, 16-19  nov  1997. 

Slutrapporten tar i huvudsak upp resultat från undersökningarna på  de  laboratorietillverkade 

torvproverna och främst deras hållfasthets- och deformationsegenskaper.  Permeabilitets-  och 

lakförsök finns väl beskrivna i konferensartikeln. Slutrapporten börjar med ett aysnitt som 

beskriver tillvägagångssättet vid tillverkning av  de  stabiliserade torvproverna på laboratoriet. I 

kapitlet "Slutsatser" sammanvägs resultat från både fält- och laboratorieförsöken.  

1.3 	Bidragsgivare 

Bidragsgivare till projektet  har  varit: SBUF, Vägverket, Banverket, Lulefralct, SKANSKA och 

SSAB. 
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2 	LABORATORIEFÖRSÖK  

2.1 	Provtillverkning  

2.1.1 	Material  

Tory 

Tory består av mer eller mindre  förmultnade växtdelar,  som har  sitt ursprung från olika växter, 

främst vitmossa,  starr,  fräken och brunmossa.  Det  finns olika sätt att klassificera  torv,  där  von  

Post's  humifieringsskala är ett,  se  bilaga  2. Von Post  indelade  torv  i tio  klasser,  där  H1  är  den  

minst förmultnade och  H10 den mest  förmultnade. Ett annat sätt att klassificera  tory  är  efter  

vilket torvslag  som  dominerar, vitmossetorv, starrtorv, osv.  Det  finns idag inget 

klassificeringssystem  som bygger på  torvens geotekniska egenskaper.  Det  är viktigt att vara 

medveten  om  att  tory  inte är någon enhetlig  jordart. Tory kan ha  olika geotekniska egenskaper  

beroende på  torvmaterialets sammansättning. 

Torvjord skiljer sig  markant  från andra jordarter vad gäller bl  a  vattenkvot, densitet och 

organisk  halt.  I tabell  2  jämförs typiska värden för några parametrar hos  tory  och lera med lågt 

organiskt innehåll. 

Tabell  2 	Typiska värden för några parametrar hos  tory  och lera.  

Parameter Tory  Lera 

Vattenkvot, % 500-2000 50-80 

Skrymdensitet, t/m3  1,03-1,05 1,5-1,7 

Porositet, % 90-95 60-70 

Permeabilitet,  m/s  10-7-10-5  <  

Glödgningsförlust, %  80-90 0-4 

Tory har en  mycket hög vattenkvot och består till  en  stor  del  av porer. Det gör  tory  mycket 

sättningskänslig och inte lämplig att bygga på. Torvens permeabilitet, som är högre än  en  leras, 

gör att sättningarna kan utbildas snabbare i  tory  än i lera.  

En  förstärkningsmetod för lera är stabilisering med  cement  + andra tillsatsmedel,  t ex  kalk. 

Stabiliseringen uppnås då till stor  del  pga av cementeringsprocesser. 

Vid stabilisering av  tory  räcker det inte med cementeringsprocesser för att få  en  

stabiliseringseffekt. Stabiliseringsmedlet  har  även  en  annan funktion och det är att fylla upp  en 

del  av porvolymen. Dessutom, om inte mängden tillsatsmedel ska vara orimligt hög, krävs för 



mom  Frekvens 
—Kumulativ frekvens 

100 10 

— 80 

K
um

al
at

iv
  f

re
kv

en
s  

[%
]  

232  

5 T 

— 60 

— 40 

I —20 

	 0  
C  71-C> CS,  

cz)  
V;) 
00 

Coco 
00  N  ‘.0 vz) 

6  

att få tillräcklig stabiliseringseffekt, ihoptryckning av  den  stabiliserade torven för att ytterligare 

minska porvolymen. Detta  har  betydelse för hur stabiliserade torvprover tillverkas.  Till  skillnad 

från stabiliserade prover av lera, belastas stabiliserade torvprover  under  härdningstiden. 

Belastningen gör att proverna komprimeras ytterligare efter det att  de  packats  in  i provtuberna.  

Den tory  som  har  använts för att tillverka stabiliserade torvprover på laboratoriet grävdes upp 

med grävmaskin intill försöksområdet i Jörn-Lidlund.  En  skopa  tory togs  upp från  2-2,5 m  

djup och överfördes till svarta sopsäckar som därefter  lades  i  10-liters  hinkar med lock.  Den  

förvarades  sedan  i kylrum  (+4°C)  tills dess att proverna tillverkades. 

Torven bedömdes som någorlunda humifierad, vilket motsvarar klass  H5-H6  enligt  von Post. 

Den  bedömdes som ganska  homogen, men en  viss  variation  i humifieringsgrad förekom. Vid 

tillverkningen av torvproverna blandades  tory  och stabiliseringsmedel för två prover åt gången. 

På varje blandning  togs en  vattenkvot och med vetskap om hur mycket stabiliseringsmedel som 

tillsatts kunde torvmaterialets vattenkvot beräknas.  Figur 1  visar vattenkvotens  variation  för 

torvmaterialet vid  de  olika blandningarna. 

Vattenkvoten varierade från  420  till  940%,  med ett medianvärde på  725%. Om man  istället 

uttryckt vatteninnehållet som vattenhalt (m/m) varierade  den  mellan  80  och  90%.  Det 

varierande vatteninnehållet i torven kan  ha  flera orsaker. När torv grävs upp sväller  den  något, 

porvolymen ökar och torven är inte längre vattenmättad. Vid förvaring kan vattnet  

Vattenkvot [%] 

Figur 1 Variation  av vattenkvot på  den tory  som  har  använts för  de  laboratorietillverkade 

proverna. 
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i torven sjunka och ansamlas i  de  nedre delarna av torvmaterialet. Även om  man  försöker ta ut 

ett representativt torvmaterial ur  en  10-litershink är det svårt att få samma vatteninnehåll på 

proverna. Varierande humifieringsgrad på torven inverkar också på vatteninnehållet. 

Stabiliseringsmedel 

Som stabiliseringsmedel  har  använts olika blandningar av hyttsten och  cement.  Hyttsten (även 

kallad masugnsslagg,  se  bilaga  3)  är  en  biprodukt från SSAB som fås vid järnframställning. 

Hyttstenen som användes var grovkornig,  den  hade krossats till  en  kornstorlek  mindre  än  4 

mm.  Kornen är kantiga och lite avlånga vilket kan  ha  betydelse för låsningseffekter och därmed 

hållfastheten. 

Cementen som användes var  standard  Portland  Cement. 

2.1.2  Inpackning och konsolidering av prover  

De  stabiliserade torvproverna tillverkades och fick konsolidera  under  härdningstiden enligt  den  

arbetsmetodik som finns beskriven i Knutsson  (1997).  

Torven och stabiliseringsmedlet blandades i  en  vanlig bakmaskin i två minuter. Blandningen 

packades  in  i vanliga provtagningshylsor för jord  (h=17 cm, d=5 cm)  i  sex lager  så att  de  

översta  1-2 cm  av hylsan lämnades tomma. Provhylsorna behandlades med glidspray på 

insidan för att minska friktionen vid konsolideringsfasen och underlätta uttryckningen av  de  

stabiliserade torvproverna. Inpackningen skedde med  en specie]]  pacicningsstång (belastning  46  

IcPa i detta  fall)  med  en  sågtandformad ändyta,  se  figur  2.  Det gav  en  räfflad ändyta på det 

inpackade torvlagret och förhindrade att släta horisontala svaghetsplan uppkom i proverna. 

Varje  lager  belastades statiskt i  10  sek med packningsverktyget. Det sista lagret belastades med 

packningsverktygets släta ändyta.  

Figur 2  Packningsverktygets sägtandade ändyta. 



.. ... ., 

-,--, 

„-.•  

Vattennivå  

Styr-
skivor 

Stämp  

Filter  

Prov  

Filter  

Vikter 

8  

Figur 3  Provlåda för konsolidering av stabiliserade torvprover.  

De  inpackade proverna placerades i  en  speciell provlåda,  se  figur  3,  och belastades med vikter  

under  härdningstiden. På lådans botten ligger ett  filter. En  dräneringsstämp med  filter  

placerades ovanpå det inpackade torvprovet. På stämpen placerades  en  konsolideringsvikt i  

form  av  en  järnstång. Lådan  har  fyra styrskivor för att hålla provtuber och vikter i  vertikal  linje. 

Lådan fylldes med vatten upp till  0,5-1 cm under  provhylsornas överkant. Proverna förvarades  

under  härdningstiden i rumstemperatur. 

Konsolideringsvikternas nedsjunkning mättes kontinuerligt  under  härdningstiden. Första 

mätningen gjordes efter  10 min  och därefter skedde mätningarna med allt större intervall. Efter  

en  vecka räcker det att mäta  en  gång i veckan och efter  en  månad  en  gång i månaden.  

2.2 	Resultat  och diskussion  

2.2.1 	Provtillverkning och faktorer som påverkar stabiliseringseffekten  

En  skillnad vid tillverkning av stabiliserade torvprover jämfört med stabiliserade lerprover är att 

torvproverna belastas  under  härdningstiden. Detta får till följd att torvproverna komprimeras 

ytterligare efter inpackningen och deras densitet och hållfasthet ökar. Det motsvarar även hur 

masstabilisering utförs i fält. Efter inblandning av stabiliseringsmedel, i  den  torvvolym som ska 

stabiliseras, läggs  en  jordfyllning ut över det stabiliserade området för att komprimera  den  

stabiliserade torven och erhålla  en  tillräcklig hållfasthet. 
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Torvens strukturförändring  

Figur 4  Torvens volym och strukturförändring vid stabilisering.  

Bildserien  i  figur 4  är ett försök att schematiskt beskriva  hur  torven påverkas  vid stabilisering, 

både  volymförändringar och strukturmässigt. Förloppet är detsamma  vid  masstabilisering i fält  

som vid  tillverkning  av  stabiliserade torvprover  på laboratoriet.  

• Bild 1  visar  den  ursprungliga torven  som  till största  delen består av  porvolym, Vp  =  90-95%.  

• Bild 2  visar  hur  volymen ökar  vid  inblandningen  av  stabiliseringsmedlet. Volymökningen  

beror både på det  inblandade stabiliseringsmedlets volym, V„ta,„ och att torven luckras upp  

vid  inblandningen,  Vs.  

• En belastning  läggs  på  varvid torven komprimeras och vatten dräneras  bort, bild 3  och  4.  

Porvolymen minskar.  Vid  tillverkning  av  torvprover  på laboratoriet  dräneras vattnet enbart 

uppåt och nedåt. 

• Ytterligare  belastning  läggs  på  och torven komprimeras ännu  mer, bild 5  och  6.  

• Slutligen,  bild 7, då har  torven konsoliderat för pålagd  belastning. 

Den  stabiliserade torvens volym är troligen  mindre  än torvens ursprungliga volym. Hur mycket 

torven komprimeras beror på  den  mängd stabiliseringsmedel som tillsätts och hur stor 

belastning som läggs på.  Under  hela detta förlopp sker  en  härdning av  den  stabiliserade torven, 

vilket också påverkar kompressionens storlek. För  den  slutliga kompressionen  har  det 

betydelse när i tiden som belastningen läggs på. Önskvärt är att belastningen ger så stor 

komprimering som möjligt så att slutstadiet, bild  7,  får så tät struktur som möjligt. Ju tätare 

struktur ju hållfastare blir  den  stabiliserade torven. 
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Det är alltså flera faktorer som bidrar till hållfasthetsökningen vid stabilisering av torv, nämligen 

att: 

• det tillsatta stabiliseringsmedlet härdar med tiden 

• det tillsatta stabiliseringsmedlet fyller upp torvens porvolym (bildar ett kornskelett).  Effekten  

blir bättre med ett grovkornigt (upp till ca  4 mm)  och kantigt stabiliseringsmedel 

• belastningen, som tillförs, komprimerar torven och ger  en  tätare struktur. 

Det är svårt att värdera vilken av dessa faktorer som bidrar mest till hållfasthetsökningen,  men  

genom att kombinera  dem  på lämpligt sätt kan önskvärd effekt erhållas. 

I  den  här undersökningen  har  stabiliseringseffekten av följande faktorer undersökts:  

(1)  tillsatsblandning,  (2)  tillsatsmängd,  (3)  belastning  under  härdningstiden och  (4)  

härdning stid. 

Tre olika belastningar  under  härdningen användes,  20, 40  och  60  kPa.  Figur 5  visar exempel 

på kompressionen av torvprover vid olika belastningar och olika tillsatsmedel.  Figur 5a  visar 

resultat för prover som blandats med tillsatsmedel H60/C40 med  en  tillsatsmängd på  200  

kg/m3.  Kompressionen  efter  30  dagar var ca  15%  för  en  belastning på  20  kPa, ca  27%  för  

Tid  [dagar]  
0 0,01 0,1 1 	10 100 
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0 0,01 0,1 	1 	10 100  
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a) 
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b)  

Figur 5 Kompression  av torvproverna  under  härdnin  gen  vid  a)  olika belastningar och 

b) olika tillsatsmedel. 
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40  kPa och  30%  för  60  kPa. Det visar hur belastningens storlek påverkar kompressionen.  

Kompressionen  gav  en  ökning av provernas densitet från  1,14  till  1,18, 1,21 respektive 1,23  

t/m3.  

Figur 5b  visar kompressionen för torvprover där olika tillsatsmedel  har  använts, vid  en  

tillsatsmängd på  200  kg/m3  och  en  belastning på  40  kPa.  De  prover som  har  stabiliserats med 

tillsatsmedel H50/C50 komprimerades minst, ca  21%,  och komprimeringen verkar  ha  aystannat 

helt efter  10  dagar. H50/C50 innehåller mest  cement  av  de  provade stabiliseringsmedlen,  50%,  

och resultaten visar på cementeringsprocessens betydelse för kompressionen.  

En  annan faktor som påverkar kompressionen  under  härdningstiden är fiktionen mot 

provhylsans vägg. Genomgående  har den  övre delen av  de  tillverkade proverna tryckts ihop 

mest. För att minska friktionen användes  en  silikonspray.  Effekten  av detta verkar inte att  ha  

varit helt tillfredsställande. Ett  alternativ  kan vara att använda vaselin eller silikonfett.  

2.2.2 	Hållfasthetsegenskaper  

De  stabiliserade torvprovernas skjuvhållfasthet bestämdes med hjälp av enaxliga tryckförsök. 

Några resultat redovisas och diskuteras i detta aysnitt. Samtliga resultat redovisas i bilaga  4.  

Härdningstid och tillsatsmedel  

Figur 7  visar resultat från stabiliserade torvprover där olika tillsatsmedel  har  använts. 

Tillsatsmängden för proverna var  200  kg/m' och belastningen  under  härdning  40  kPa. 

Tillsatsmedlet med högst cementinnehåll, H50/C50, gav bäst stabiliseringseffekt och det med 

minst cementinnehåll, H70/C30, gav minst stabiliseringseffekt. Det visar att  en  ökning av 

cementinnehållet från  30  till  50%  ökar hållfastheten på stabiliserade torvprover. 

Svårare är det att dra slutsatser om hur stabiliseringseffekten påverkas med tiden. För 

torvprover som  har  stabiliserats med H70/C30 är skjuvhållfastheten ungefär densamma efter  15  

som efter  90  dagar. Det sker dock  en  ökning från  90  till  260  dagar. För prover som  har  

stabiliserats med H60/C40 är spridningen i resultaten stor och  de  blir därför svårtolkade. För 

prover som  har  stabiliserats med H50/C50 sker  en  ökning av skjuvhållfastheten mellan dag  15  

och  90  och därefter fram till dag  260  verkar skjuvhållfastheten att minska. Det är dock bara ett 

prov som  har  undersökts efter  260  dagar, så  man  ska vara försiktig och inte dra alltför stora 

slutsatser av detta enda resultat. 
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Figur 7  Odränerad skjuvhållfasthet, Tfi,, bestämd med hjälp av enaxliga tryckförsök, som 

funktion av härdningstiden för prover med  en  tillsatsmängd på  200  kg/m3  och  en  

belastning  under  härdning på  40  kPa. 

Olika humifieringsgrad och vattenkvot  på  torvmaterialet,  som har  använts  vid de  olika 

blandningarna,  kan ha  påverkat resultaten. I tabell  2 har  några  fakta  för  de  prover  som har  

stabiliserats  med  tillsatsmedel H60/C40 sammanställts.  De  prover  som har  gett 

skjuvhållfasthetsvärden  som ligger  högre och verkar skilja  sig  från  de  övriga  (se  även  figur 7) 

har  skuggats i  tabellen.  Torvens ursprungliga vattenkvot varierade för dessa prover mellan  647  

och  938%. Det  gör att tillsatsmängden,  angiven som  vikt-%  av  TS,  låg  mellan  145  och  201%. 

Den  varierande vattenkvoten medförde att  kompressionen under  härdningstiden  blev  olika, 

mellan  27  och  33%,  vilket i  sin tur  medförde att  de  konsoliderade torvproverna fick ungefär 

samma  densitet  och vattenkvot  (p  ---  1,21 Um', w  =  171-180%). 

Det går ej att ur tabell  2  identifiera någon speciell faktor som  har haft en  avgörande effekt på 

skjuvhållfastheten. Det är antagligen  en  kombination av olika faktorer, och kanske andra än  de  

som tagits med i tabell  2,  som inverkat på  de  uppmätta värdena på skjuvhållfastheten. Fler 

försök behöver göras för att klargöra orsakssammanhangen. 
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Tabell  2  Några fakta om  de  torvprover som  har  tillverkats med tillsatsblandningen H60/C40, 

tillsatsmängden  200  kg/m3  och belastningen  40  kPa  under  härdningstiden. 

Tillblandat prov före 
belastning  Stabiliserat prov  efter konsolidering 

Härdnings-  
tid  

Tory 	Tillsatsmedel  

Vattenkvot 

Kompres-  
sion  

Skrym- 
densitet  

Vattenkvot* Tfu  

[dagar] [%] 	[vikt-%  av  TS]  [%] [t/m3]  [70]  [kPa]  

7 647 145 27 1,215 180 44 

7 647 145 28 1,205 171 43 

15 858 186 34 1,215 183 28 

15 684 154 28 1,214 180 57 

30 858 186 35 1,216 172 31 

30 694 154 27 1,21 178 65 

31 938 201 32 1,215  -  65 

90 657 147 23 1,196 186 37 

90 780 171 32 1,207 180 28 

196 657 147 23 1.198 186 40 

259 780 171 33 1,216 173 44  
* Medelvärde av  3  vattenkvoter tagna från övre, mittersta och understa delen av provkroppen. 

Tillsatsmängd  

Figur 8  visar skjuvhållfastheten för stabiliserade torvprover där olika tillsatsmängd  har  använts, 

frän  50  till  300  kg/m'. Proverna undersöktes efter  30  dagar och belastningen  under  

härdningstiden var  40  kPa. Någon märkbar ökning av skjuvhållfastheten vid ökad tillsatsmängd 

fås inte förrän vid  200  kg/m3. Högst värde på skjuvhållfastheten,  116-125  kPa, uppmättes för 

tillsatsblandningen H50/C50 vid  en  tillsatsmängd på  300  kg/m3. 

Belastning  under  härdning  

Figur 9a  visar resultat från stabiliserade torvprover där proverna konsoliderats för olika 

belastningar  under  härdningstiden. Tillsatsmängden i proverna var  200  kg/m3  och  de  

undersöktes efter  30  dagar. Högre belastning gav högre värde på skjuvhållfastheten, och 

liksom tidigare presenterade resultat gav tillsatsmedlet H50/C50 bäst stabiliseringseffekt. Vid  en  

högre belastning komprimeras det stabiliserade torvprovet mer, får  en  tätare struktur och blir 

därmed hållfastare.  En  ökning av belastningen  under  härdningstiden från  20  till  60  kPa ger  en  

ökning av  T,  med  4-6  gånger. I  diagram 9b har  för samma prover, som redovisas i  diagram 9a,  

skjuvhållfastheten ritats upp som funktion av provernas densitet. Högre densitet ger högre 

värde på skjuvhållfastheten. Det betyder att ett mycket effektivt sätt att öka skjuvhållfastheten på 
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stabiliserad  tory  är att belasta  den.  Det är även viktigt att vid tillverkning av stabiliserade 

torvprover på laboratoriet ange vilken belastning  de  skall konsolideras för.  
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Figur 8  Odränerad skjuvhällfasthet, T f„, bestämd med hjälp av enaxliga tryckförsök, som 

funktion av tillsatsmängden, för prover som belastats med  40  kPa  under  

härdningstiden och som undersökts efter  30  dagar.  
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Figur 9  Odränerad skjuvhällfasthet, "Cf., bestämd med hjälp av enaxliga tryckförsök, som 

funktion av  a)  belastning  under  härdningstiden och b) skrymdensitet, för prover med  

en  tillsatsmängd på  200  kg/m' och som undersökts efter  30  dagar. 
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2.2.3 	Deformationsegenskaper 

Standardödometerförsök utfördes på  5  olika provblandningar (olika tillsatsmedel och 

tillsatsmängderna  200  och  300  kg/m3). Försöken startades  35  dagar efter provtillverkningen 

och samtliga prov hade belastats med  40  kPa  under  härdningstiden. Dubbelprov utfördes och 

prov till ödometerförsöken  togs  ut från  den  övre och  den  undre delen av  de  stabiliserade 

provkropparna.  Resultat  från ödometerförsöken redovisas i figur  10  och tabell  3.  

I tabell  3 har  kompressionen (i %) för  de  olika laststegen sammanställts. Som jämförelse  har  

resultat från ett standardödometerförsök på  en  typisk sulfidjord lagts  in  i tabellen. 
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Figur 10 Resultat  frän standardödometelförsök på torvprover stabiliserade med olika 

tillsatsmedel och tillsatsmängd  (200  och  300  kg/m3). Proverna var belastade med  40  

kPa  under  härdningstiden och försöken startades  35  dagar efter provtillverkningen. 
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Tabell  3 Kompression  vid  de  olika laststegen för standardödometetförsöken redovisade i 

figur  10  på stabiliserade torvprover  samt  för  en  typisk sulfidjord.  

Laststeg  

[kPa]  

Kompression  [%]  

Stabiliserade torvprover Typisk 

Sulfidj ord 200  kg/m3  300  kg/rre 

H70/C30 H60/C40 H50/C50 H70/C30 H60/C40  

10-20 1-2 1-2 0,5-1 0,5 0,5-1 1 

20-40 2-3 2-3 1-2 1 1 2 

40-80 3-4 4-6 2-3 1-2 1 5 

80-160 6-7 8 7 3 2 9 

160-320 12-13 10-11 12 9-13 4-5 10  

Resultaten från ödometerförsöken visar att: 

• proverna uttagna från  den  övre delen av  de  tillverkade provkropparna är  mindre  

kompressibla än  de  uttagna från  den  undre delen. Det visar att, med  den  

provtillverkningsmetod som  har  använts,  har  proverna komprimerats mer i  den  översta delen  

under  härdningstiden. Detta noterades även okulärt när provkropparna trycktes ut ur 

provhylsorna. Det resulterade även i att vattenkvoten var lägre överst i provIcroppama, 

uppemot  30%  lägre, jämfört med  den  nedersta delen. 

• proverna med  den  största tillsatsmängden,  300  kg/m3, är minst kompressibla. Av dessa 

komprimerades torvprovet som hade stabiliserats med tillsatsblandning H60/C40  mindre  än 

det som hade stabiliserats med H70/C30. Upp till laststeget  160  kPa är  den  totala 

kompressionen för proven  6 respektive 8%.  Det sista laststeget, upp till  320  kPa, gav  en  

betydande kompression  (9-13%)  för torvprovet som hade stabiliserats med H70/C30. Det är 

ungefär dubbelt så stor kompression än vad som erhölls för provet stabiliserat med H60/C40 

vid detta laststeg. Det tyder på att H70/C30 (vilket innehåller  mindre cement  än H60/C40) 

ger  en  sämre cementeringseffekt och att vid effektivtryck uppemot  300  kPa 

hållfasthetsbidraget från cementeringseffekten avtar. 

• av proverna med tillsatsmängden  200  kg/m3  komprimerades torvprovet stabiliserat med 

H50/C50 minst. Det är ett förväntat resultat med  tanke  på att  de  enaxliga tryckförsöken 

visade att  en  högre cementhalt, upp till  50%,  ger ett hållfastare prov. Störst kompression 

borde följaktligen erhållits för det prov som stabiliserats med H70/C30,  men  istället är det 

tillsatsblandningen H60/C40 som  har  gett det mest kompressibla provet. Här kan  t ex  olika 

torvkvalité  haft  betydelse. 
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Man  kan notera att proverna där tillsatsmängden var  200  kg/m3  är relativt kompressibla. 

Torvprovet som hade stabiliserats med H60/C40 med tillsatsmängden  200  kg/m3  

komprimerades i ett standardödometerförsök ungefär lika mycket som  en  typisk sulfidjord,  se  

tabell  3. En  sak som skiljer proven åt är att  de  stabiliserade torvproven  har en  högre 

permeabilitet, och därmed kan sättningarna utbildas snabbare än i  en  typisk sulfidjord. 

Konsolideringskoefficienten, c,,  utvärderades  med  Taylor's  metod, där  deformationen  ritas upp  

som funktion av  roten  ur tiden.  cv  var  kring 10-8-10 m2/s  vid  tillsatsmängden  200  kg/m3  och 

kring  10-5  m2/s  vid  tillsatsmängden  300  kg/m'. För  en typisk  sulfidjord bnikar  c,  ligga mellan  
10-10_ 10-8  m2/s.  

Utförandet  vid  standardödometerförsök är avpassat  efter  finkomiga jordars kompressions-

egenskaper. Varje  laststeg får  verka i  1  dygn.  Efter 1  dygn  anses  att  100%  primär  konsolidering 

har  uppnåtts, dvs porövertrycket  har  gått ner till  0  och hela  belastningen  bärs  av  komskelettet 

och  ligger på  effektivtrycket. När hela  lasten  förts över  på kornskelettet  fortsätter  jorden  att 

komprimeras  beroende på deformationer  i själva  kornskelettet. Den  sistnämnda  deformationen 

kallas  sekundär  konsolidering.  Ofta är  den  sekundära  konsolideringen mindre  än  den  primära 

och bara  en mindre andel sker det  första dygnet. I jordar  med  hög/måttlig  permeabilitet  uppnås  

100%  primär  konsolidering på  betydligt kortare  tid  än  1  dygn. I  de  ödometerförsök  som har  

utförts  på  stabiliserade torvprover  har en 100% konsolidering,  utvärderad  enligt  Taylor's  

metod, uppnåtts  efter 10  sek  till  80 min. Det  innebär att  en stor del  sekundär  konsolidering  

ingår i  deformationens  slutvärde för varje  laststeg.  Slutvärdet används  sedan  för att rita upp 

ödometerkurvan i  diagrammet med kompressionen som funktion av  effektivtrycket. I  den  ingår 

för  de  stabiliserade torvproverna  både den  primära och  en del av den  sekundära  

konsolideringen. 

Figur 11  Deformationskurva från standardödometelförsök på torvprov stabiliserat med  200  

kg/m' av tillsatsmedel H60/C40 och lastste get  160  kPa. 
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I  figur 11 visas  ett exempel  på  hur  stor del den  sekundära  konsolideringen kan  utgöra  av den  

totala  deformationen efter  ett dygn. Exemplet är från torvprovet stabiliserat  med 200  kg/m3  av  

tillsatsblandningen H60/C40 och laststeget  160  kPa.  100%  primär  konsolidering  erhölls redan  

efter 50 min  (utvärderad  enligt  Taylor's  metod,  diagram a).  Därefter vidtar  den  sekundära  

konsolideringen.  I exemplet är  den  sekundära  konsolideringen efter  ett dygn nästan lika  stor 

som den  primära.  Hade  laststeget fått verka  under  längre  tid hade den  sekundära  

konsolideringen  fortsatt. Ett rimligt antagande är att  den  fortsätter  enligt den  prickade  linjen som  

är inritad i  diagram b. Linjen  är  en  rät  förlängning  av  deformationskurvan uppritad  med 

logaritmisk  tidsskala.  

Det vore intressant att låta laststegen verka  under  längre tid  (t ex 1  vecka) för att studera  den  

sekundära konsolideringen. För stabiliserade torvprover verkar  den  sekundära konsolideringen 

vara större än  den  primära och väl så betydelsefull vid sättningsberäkningar. Standarden att 

varje laststeg får verka  1  dygn kan diskuteras när det gäller stabiliserade torvprover. Hade  

laststegen fått verka två dygn hade resultatet blivit ett annat.  

De  standardödometrar som  har  använts  har  diametern  4 cm  och provkropparna är  2 cm  höga. 

Det är egentligen för litet för stabiliserade torvprover, där dels torven kan  ha  rätt grov struktur 

och dels hyttstenen  har en  kornstorlek upp till  4 mm.  Här vore det av värde att göra försök i  

större ödometrar,  t ex  dubbelt så stora.  
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3 	SLUTSATSER  

Fältförsöket och laboratorieförsöken visar att det går att stabilisera  tory  (humifieringsgrad  H5-

H6)  med ett tillsatsmedel bestående av hyttsten (fraktion  0-4)  och  Portland  Cement.  

Stabiliseringseffekten beror på flera faktorer. I denna undersökning  har  effekten av  (1)  

tillsatsmedlets sammansättning,  (2)  tillsatsmängd,  (3)  belastning  under  härdningstiden och  (4)  

härdningstiden studerats. Resultaten visar också att torvtypen  har  betydelse för 

stabiliseringseffekten. 

Vid  fältförsöken användes ett tillsatsmedel  bestående av 60%  hyttsten och  40% cement  och 

tillsatsmängden  200  kg/m'.  Området  (area  5 m x 8 m  och djup  3 m)  belastades  med 20  kPa.  

Den  stabiliserade torvens hållfasthet undersöktes  med  vingsondering,  CPT  och  på  upptagna 

prover. Redan  efter 5  dagar  kunde en stabiliseringseffekt  registreras  vid  vingsondering och  

CPT.  Efter  ett  halvår  visade  CPT  att  en  betydande  stabilisering  erhållits och  den var relativt  

jämn  med  djupet.  På de  upptagna proverna uppmättes  T,  till ca  50  kPa  (enligt  enaxliga 

tryckförsök och konförsök). 

Två olika provtagningstekniker användes för att ta upp proverna och båda hade sina för- och 

nackdelar. I  den  ena användes plaströr med  egg  som med hjälp av  en  grävmaskin trycktes ner. 

Det gav bra kvalité på proverna (så gott som ostörda prover)  men  begränsningen var att bara 

ytliga prov (ner till  1 m)  kunde tas. I  den  andra användes  en  fältutrustning speciellt gjord för 

torvjord, där borrning utfördes  under  vattentillförsel. Med  den  metoden kunde prover tas ner till 

önskat djup,  3-4 m, men  det var svårt att få bra provkvalité (proverna blev störda och innehöll 

sprickzoner). Tekniken för upptagning av prover från stabiliserad  tory  behöver utvecklas. 

Stabiliseringsmedlet i  de  upptagna proverna var relativt homogent fördelat. Inga större klumpar 

kunde ses. Genom att cementen är uppblandad med  den  grövre hyttstenen minskar 

stabiliseringsmedlets aktivitet och risken att det klumpar ihop sig är  mindre.  Utblandningens 

homogenitet i fält beror dels av hur väl invägning av stabiliseringsmedlet  har  lyckats, dvs tillsatt 

mängd hyttsten och  Portland  Cement  måste  ha  samma proportioner  under  hela 

inblandningstiden och dels av hur väl tillsatsmedlet  har  blandats i blocket. Det är därför av vikt 

att  ha  kontroll över var inblandningsverktyget befinner sig i cellen. I annat  fall  saknas det 

kontroll av utblandningens homogenitet i cellen. 

I fältförsöket var  den  stabiliserade torvens permeabilitet ca  20  gånger lägre,  8,2• le m/s,  än i  

den  ostörda torven. På grund av denna låga permeabilitet är ursköljningen av löst 

stabiliseringsmedel  minimal  ur  den  stabiliserade torven.  Den  stabiliserade torvens volym 

minskade med ca  15  -  20  % efter att  en  överlast påförts det stabiliserade området. Vid 
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sättningsprocessen kan löst- och finkornigt stabiliseringsmaterial följa med det utpressade 

porvattnet, vilket medför att mängden stabiliseringsmedel kan minska i  den  stabiliserade 

volymen. Hur denna primära sättningsprocess påverkar ursköljningen och urlakningen bör 

undersökas närmare vid  en  ny fälttest. På lång sikt hindrar dock  den  stabiliserade torvens låga 

permeabilitet  en  ursköljning/urlakning av detta porvatten. Urlakningen kommer att ske pga av  

diffusion  styrd av  en koncentrationsgradient.  

Vid stabilisering av  tory  med ett tillsatsmedel bestående av hyttsten och  cement  finns det flera  

alternativ  för att öka hållfastheten: 

Öka cementinnehållet i tillsatsmedlet. Upp till ett cementinnehåll på  50%  då ökar hållfastheten. 

Öka mängden tillsatsmedel.  200  kg/m3  verkar vara  en  undre gräns för att få  en  tillräcklig 

stabiliseringseffekt. 

Öka belastningen  under  härdningstiden. Belastning är nödvändigt för att erhålla  en  

stabiliseringseffekt. Vid fältförsöket användes  20  kPa, och det gav  en  relativt  god  

stabiliseringseffekt. 

Vilka  alternativ man  väljer och finner mest ekonomiskt kan variera från  fall  till  fall.  

Det är viktigt att tillverkningen av stabiliserade torvprover på laboratoriet utförs på ett 

ändamålsenligt sätt för att få relevanta resultat. Belastningen  under  härdningstiden är  en  viktig  

parameter  som det stabiliserade torvprovets hållfasthet beror på. Här behövs  en  koppling till hur 

förhållandena kommer att bli vid stabiliseringsarbetet i fält. Belastningen  under  härdningen 

måste alltid anges när resultat från stabiliserade torvprover redovisas. 

Ett  problem  vid tillverkning av stabiliserade torvprover på laboratoriet är att friktionen mellan 

provet och provhylsan gör att proven inte blir jämnt komprimerade. Här bör provhylsorna 

smörjas  in  med ett lämpligt glidmedel, kanske vaselin, för att minska friktionen. 

Inte bara  de  faktorer som  har  nämnts ovan  har  betydelse för stabiliseringseffekten på 

stabiliserad torv. Även härdningstiden  har  betydelse. Tendensen är att  en  ökad härdningstid 

ökar stabiliseringseffekten.  Dock  är resultaten i  den  här undersökningen lite motsägelsefulla 

och det behövs mer försök för att fastställa långtidsstabiliteten. 

Andra faktorer som påverkar stabiliseringseffekten är torvtyp och vattenkvot. I  den  här 

undersökningen  har  till synes  en  torvtyp använts,  men  dubbelprover visar på stora variationer.  

T ex  för tillsatsblandning H60/C40, tillsatsmängd  200  kg/m3  och belastning  40  kPa  under  

härdningstiden,  har  efter  30  dagar skjuvhållfastheten, Tft, varierat från  30  till  65  kPa. 
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Figur 12  Vattenkvotens betydelse för tillsatsmängden uttryckt  som  vikt-%  av  TS  tory vid en  

tillsatsmängd pet  200 respektive 300  kg/m3. 

Vattenkvoten  på den tory som har  tagits ut för tillverkning  av de  stabiliserade torvprovema  har  

varierat mellan  420  och  940%. Det betyder  att  vid  samma tillsatsmängd angett  som  kg/m3,  vid  

olika vattenkvoter  på  torven,  fås  olika tillsatsmängder uttryckt  som  vikt-%  av  TS  torv.  Detta 

förhållande illustreras i  figur 12. Vid en  tillsatsmängd  på 200  kg/m' är  vid en  vattenkvot  på 

500%  tillsatsmängden  114  vikt-%  av  TS  och  vid en  vattenkvot  på 1000%  tillsatsmängden  

214  vikt-%  av  TS.  Detta  har  också betydelse för  stabiliseringseffekten.  

Undersökningen visar att det behöver göras fler försök för att utreda torvtypens betydelse för 

stabiliseringseffekten. Torvens kvalité påverkas även av att när  den  tas upp kommer  den  i 

kontakt med syre och av lagringen. Även hur dessa faktorer påverkar stabiliseringseffekten 

behöver undersökas mer. 
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Provschema enaxliga tryckförsök 
	

BILAGA  1  

Torvsort Blandning Tillsatsmängd 

[kgirril 

Belastning vid 
härdning 

[kPa] 

Tid till försök 

[dagar]  

Antal prov 

15 
20 30 2 

90 
7 2 

15 2 
200  '  40 30  2 

90 2 
180 2 
15 

60 30 2  
H60/C40  90 

15 
20 30 

90 
15 

300 40 30 2 
90 
15 

60 30 
90 
15 

20 30 2 
90 
15 2 

200 40 30 2 
90 2 
15 

H5-H6 60 30 2  
H50/C50  90 

15 
20 30 2 

90 
15 

300 40 30 2 
90 
15 

60 30 
90 
15 

20 30 2 
90 
15 2 

200 40 -:-30_ 	" 	"  2 
90 2 
15 

60 30 2  
H70/C30  90 

15 
20 30 

90 
15 

300 40 30 2 
90 
15 

60 30 
90  



BELAGA 2 

Lennart von Posts 10 gradiga humifieringsskala 

H1 	Fullständigt ohumifierad och dyfri torv. Vid kramning i handen avgår endast färglöst  

klart  vatten.  

H2 	Så gott som fullständigt ohumifierad och dyfri torv, som vid kramning avger nästan  

klart men  gulbrunt vatten.  

H3 	Föga humifierad  tory  eller mycket svagt dyhaltig torv, som vid kramning avger tydligt 

grumligt vatten,  men  där ingen torvsubstans passerar mellan fingrarna. 

Kramningsåterstoden ej grötig.  

H4 	Dåligt humifierad  tory  eller något dyhaltig torv, som vid kramning avger starkt 

grumligt vatten. Kramningsåterstoden något grötig.  

H5 	Någorlunda humifierad  tory  eller tämligen dyhaltig torv. Växtstrukturen fullt tydlig,  

men  något beslöjad. Vid kramning passerar någon torvsubstans mellan fingrarna  men  

dessutom starkt grumligt vatten. Kramningsåterstoden starkt grötig.  

H6 	Någorlunda humifierad eller tämligen dyhaltig  tory  med otydlig växtstruktur. Vid 

kramning i handen passerar högst  1/3  av torvsubstansen mellan fingrarna. Återstoden 

är starkt grötig  men  visar tydligare växtstruktur än  den  kramade torven.  

H7 	Ganska väl humifierad  tory  eller betydligt dyhaltig torv, i vilken ännu rätt mycket av 

växtstrukturen kan skönjas. Vid kramning passerar omkring hälften av torvsubstansen 

mellan fingrarna.  Om  vatten ayskiljes, är detta vällingartat och starkt mörkfärgat.  

H8 	Väl humifierad eller starkt dyhaltig  tory  med mycket otydlig synbar växtstruktur. Vid 

kramning passerar  2/3  av torvsubstansen mellan fingrarna. Möjligen ayskiljes något, i 

så  fall  vällingartat vatten. Återstoden består huvudsakligen av mera resistenta rottrådar 

och dylikt.  

H9 	Så gott som fullständigt humifierad eller nästan helt dyartad torv, i vilken nästan ingen 

växtstruktur framträder. Nästan hela torvmassan passerar vid kramning mellan 

fingrarna som  en homogen  gröt.  

H10 	Fullständigt humifierad eller helt dyartad torv, i vilket ingen växtstruktur framträder. 

Vid kramning passerar hela torvmassan utan avskiljande av fritt vatten mellan 

fingrarna. 



BILAGA  3:1  

Masugnsslagg 

Masugnsslagg erhålls som  en  restprodukt vid tackjämframställning i masugn. Slaggens kemiska 

sammansättning varierar något, eftersom järnmalmen, koksen och  de  eventuella tillsatsmedlens 

kvalité kan variera. Slaggen  har  dock  en  jämn kvalitet eftersom  de  ingående materialen regleras 

noga, för att få  en  jämn järnkvalitet. 

Restprodukten (hyttsten) innehåller rikligt med gasporer,  men har  dålig 

vattenuppsugningsfönnåga. Detta kan dels bero på att materialet är  hydrofobt  och dels av att 

porerna saknar förbindelse med varandra. Slaggens kompalctdensitet är ca  2,8  t/m3  och dess 

skrymdensitet är ca  1,3  t/m3. Restprodukten  har  följande positiva egenskaper, enligt SSAB: 

- bra värmeisoleringsförmåga 

låg skrymdensitet 

- hög hållfasthet 

- beständig 

- kapillärbrytande 

- låg vattenabsorption 

Dessa egenskaper gäller då hyttsten används vid vägbyggnad. Vid stabilisering av  tory  är dessa 

egenskaper  mindre  intressanta. Hyttstenens funktion här är att fylla ut porvolymen, och därmed 

minska sättningen, och att bidra vid cementationsprocesserna. Hyttstensfraktionen som är av 

intresse är  <4 mm.  

Kemisk sammansättning 

Masugnsslaggen är sur, dvs innehåller mer Si02  än CaO (ca  32% respektive 30%).  Dess 

svavelinnehåll är mellan  1,2  -  1,5  vikt-%. Halten av Cr i slaggen är  mindre  än  de  rikt- och 

gränsvärden som gäller internationellt vid sanering. Samma bedömning kan ges för  V  om 

hyttstensslaggen placeras i ett område som inte används som dricksvattenreservoar.  Den  

stabiliserade torvens metallhalter är aysevärt lägre än  de  värden som anges i Tabell  1,  eftersom 

hyttstenen kommer att vara ett tillsatsmedel. 

Lalcförsök av slaggen  har  utförts vid LuTH  (Lindgren,  1992).  Resultaten visar att följande 

faktorer  har  inverkan på lalcningsresultaten: 

- lalcningstiden 

- mekanisk påverkan (skakning) 

- syretillgången (dvs styrning av redoxpotentialen) 

- det lakade provmaterialets kornstorleksfördelning (finmaterial oxideras och lakas fortare 

än grovmaterial) 

- lakvätskans sammansättning och mängdförhållandet mellan lakvätska/prov 



BILAGA  3:2  

Tabell  1 	Masugnsslaggens (hyttsslaggens) kemiska sammansättning 

Ämne [enhet] Mängd Ämne [enhet] Mängd 

Metalloxider 

32,4 

Grundämne  

1,2 -1,5  

590  Si02  [go] 
S  [%]  

Ba [mg/kg]  
A1203  [%]  13,6  Be  [mg/kg]  7,79  

CaO [%]  29,5  Co [mg/kg]  <6,18  

Cr [mg/kg]  62,1  
Fe203  [%]  0,281 

Cu  [mg/kg]  6,25 
K20  [%]  0,640  La  [mg/kg]  48,0  

MgO [%]  19,1  Mo [mg/kg] <  6,18  

Nb [mg/kg]  23,0 
MnO [%]  0,697  

Ni  [mg/kg]  <6,18  
Na20 [%]  0,670 Pb [mg/kg] <  12,4  

P2°5 [9c] < 0,0123  Sc [mg/kg]  38,7 

Sn  [mg/kg]  <6,18  
TiO2  [To] 2,39  

Sr  [mg/kg]  415 

V  [mg/kg]  458 

W  [mg/kg]  34,0 

Y  [mg/kg]  47,6  

Yb [mg,/kg]  5,31  

Zn [mg/kg]  7,01  
Zr [mg/kg]  192  

Försöksresultaten visar att: 

- det är i första  hand Ca  och  S  som lakas ut ur slaggen 

- tillgång till syre medför att lalcvätskans  pH  sjunker och dess svavelhalt stiger 

svavelinnehållet i materialet påverkas minimalt om syretillförseln vid lakningsförfarandet 

begränsas 

lakning med destillerat vatten medför ingen risk för urlakning av  V.  

Referens  

Lindgren  :el.,  Laboratorieundersökningar  av  masugnsslagg.  Teknisk Rapport 1992:09T,  

Avdelningen för  Trafikteknik,  ISSN  0349  -  3571, 1992.  



BILAGA  4:1  

Prov: H70/C30  -  200  kg/m3 -  20  kPa 
Blandning Inpackat prov Prov  efter belastning  och härdning 

Tillsats-  Kompression 	 Enaxligt tryckförsök  
w (torv) 	mängd  P vid  härdning 	p 	w* 	Tid 	Zu 	Deformation  

[%] 	[%  av  TS]  [t/m3] [%] 	[timi 	[%] 	[dagar] 	[kPa] 	rgol  
508 	118 1,12 13 	1,16 	202 	30 	10 	9 
508 	118 1.13 13 	1,16 	197 	30 	12 	9  

Prov: H70/C30 -  200  kg/m3  -  40  kPa 
Blandning Inpackat prov Prov  efter belastning  och härdning 

Tillsats-  
w (torv) 	mängd  

[%] 	[%  av  TS]  
P 

[t/m3]  

Kompression  
vid  härdning  

[go]  

p 	w* 

[t/m3] 	[%] 

Enaxligt tryckförsök  
Tid  

[dagar] 
Zu  

[kPa]  
Deformation  

[go] 
637 143 1,14 28 1,21 173 15 23 12 
637 143 1,15 28 1,22 175 15 21 11 
699 155 1,14 29 1,22 175 30 20 7 
688 153 1,14 30 1,21 170 30 23 7 
705 156 1,14 29 1,23 185 90 19 10 
705 156 1,16 32 1,24 172 90 25 10 
699 155 1,15 27 1,22 177 267 33 10 
688 153 1,14 31 1,23 167 267 35 7  

Prov: H70/C30 -  200  kg/m3  -  60  kPa 
Blandning Inpackat prov Prov  efter belastning  och härdning 

Tillsats-  
w (torv) 	mängd  

[%] 	[%  av  TS] 
P 

[VIM  

Kompression 	 Enaxligt tryckförsök  
vid  härdning 	p 	w* 	Tid 	Zu 	Deformation  

[gc] 	[t/m3] 	[%] 	[dagar] 	[kPa] 	[%] 
589 	134 
589 	134 

1,12 
1,14 

34 	1,23 	167 	30 	38 	9 
34 	1,23 	164 	30 	38 	8 	

i  

Prov: H70/C30 -  300  kg/m3  -  40  kPa 
Blandning Inpackat prov Prov  efter belastning  och härdning 

Tillsats-  
w (torv) 	mängd  

[%] 	[%  av  TS] 
P 

[VIM  

Kompression 	 Enaxligt tryckförsök  
vid  härdning 	p 	w* 	Tid 	Z„ 	Deformation  

[go] 	[VIM 	[%] 	[dagar] 	[kPa] 	[90] 

425 	153 
425 	153 
716 	238 
716 	238 

1,21 
1,21 
1,20 
1,19 

14 	1,25 	140 	30 	21 	9 
14 	1,25 	142 	30 	20 	8 
22 	1,26 	154 	30 	58 	6 
24 	1,27 	150 	30 	61 	5  

* medelvärde av  3  vattenkvoter tagna fran övre, mittersta och nedre delen av provkroppen 



BILAGA  4:2  

Prov: H60/C40 -  200  kg/ire -  20  kPa 
Blandning  Inpackat prov Prov efter belastning och härdning 

Tills  ats- Kompression  Enaxligt tryckförsök 

w  (torv) 	mängd  P vid härdning P  w*  Tid 'Cro  Deformation  

[%] [%  av  TS]  [t/m3]  [%]  [tile]  [%] [dagar] [kPa] [%] 
589 134 1,15 15 1,18 192 30 9 8 

589 134 1,14 17 1,18 206 30 11 10  

Prov: H60/C40 -  200  kg/mi -  40  kPa 
Blandning Inpackat prov Prov  efter belastning  och härdning 

Tillsats-  Kompression 	 Enaxligt tryckförsök  

w (torv) 	mängd  P vid  härdning 	p 	w* 	Tid 	tf. 	Deformation  

[%] 	[%  av  TS]  [Um'] [go] 	[t/m3] 	[%] 	[dagar] 	[kPa] 	[9o] 
647 	145 1,14 27 	1,21 	180 	7 	44 	10 

647 	145 1,14 28 	1,21 	171 	7 	43 	9 

858 	186 1,12 33 	1,21 	183 	15 	28 	11 

694 	154 1,14 28 	1,21 	180 	15 	57 	6 

858 	186 1,12 34 	1,22 	172 	30 	31 	10 

694 	154 1,13 27 	1,21 	178 	30 	65 	6 

938 	201 1,14 31 	1,22 	- 	31 	65 	6 

780 	171 1,13 32 	1,21 	180 	90 	28 	9 

657 	147 1,14 23 	1,2 	186 	90 	37 	6 

657 	147 1,13 23 	1,2 	186 	196 	40 	5 

780 	171 1,13 33 	1,22 	173 	259 	44 	6  

Prov: H60/C40 -  200  kg/m3 -  60  kPa 
Blandning Inpackat prov Prov efter belastning och härdning 

Tillsats- Kompression  Enaxligt tryckförsök 

w (torv) 	mängd 

[%] 	[%  av  TS]  
P 

[thril  

vid härdning 

[%] 
p  

[the] 
w*  

[%] 
Tid  

[dagar] 
T, 

[kPa] 
Deformation  

[%] 
762 	167 1,15 32 1,24 172 30 70 5 

762 	167 1,15 31 1,23 177 30 70 6  

Prov: H60/C40 -  300  kg/ne -  40  kPa 
Blandning Inpackat prov Prov efter belastning och härdning  

Tillsats- Kompression  Enaxligt tryckförsök 

w (torv) 	mängd P vid härdning p  w*  Tid tft,  Deformation  

[%] [%  av  TS]  [t/m3] [gc] [t/m3] [%] [dagar] [kPa]  [go] 
725 240 	1,20 	22 1,28 150 30 78 5 

725 240 	1,20 	22 1,27 137 30 86 4 

* medelvärde av  3  vattenkvoter tagna frän övre, mittersta och nedre delen av provkroppen 
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Prov:  1-150/C50  -  200  kg/m3  -  20  kPa 
Blandning Inpackat prov Prov  efter belastning  och härdning 

Tillsats-  
w (torv) 	mängd  

[%] 	[%  av  TS] 
P 

[VIM  

Kompression 	 Enaxligt tryckförsök  
vid  härdning 	p 	w* 	Tid 	'En, 	Deformation  

[go] 	[t/m3] 	[%] 	[dagar] 	[kPa] 	[gc]  
571 	130 
571 	130 

1,14 
1,14 

14 	1,17 	205 	30 	28 	5 
13 	1,17 	205 	30 	25 	8  

Prov: H50/C50 -  200  kg/m3  -  40  kPa 
Blandning Inpackat prov Prov  efter belastning  och härdning 

Tillsats-  
w (torv) 	mängd  P 

Kompression  
vid  härdning 	p 	w* 

Enaxligt tryckförsök  
Tid 	'Liu 	Deformation  

[%] [%  av  TS]  [OM  [%] [t/m3] [%] [dagar] [kPa] [%]  
694 154 1,13 24 1,19 193 15 57 7 
680 152 1,14 23 1,2 193 15 60 7 
694 154 1,14 24 1,2 190 30 65 5 
680 152 1,15 20 1,19 193 30 56 5 
733 162 1,15 23 1,21 200 90 73 4 
733 162 1,14 23 1,2 192 90 77 5 
654 147 1,15 25 1,22 180 251 56 3  

Prov: H50/C50 -  200  k  m3  -  60  kPa 
Blandning Inpackat prov Prov  efter belastning  och härdning 

Tillsats-  Kompression 	 Enaxligt tryckförsök  
w (torv) 	mängd  p vid  härdning 	p 	w* 	Tid 	tf„ 	Deformation  

[%] 	[%  av  TS]  [t/m3] [%] 	[t/m3] 	[%] 	[dagar] 	[kPa] 	[%]  
756 	166 1,14 31 	1,22 	175 	30 	125 	5 
756 	166 1,14 30 	1,22 	162 	30 	116 	5  

Prov: H50/C50 -  300  k  m3  -  40  kPa 
Blandning Inpackat prov Prov  efter belastning  och härdning 

Tillsats-  Kompression 	 Enaxligt tryckförsök  
w (torv) 	mängd  p vid  härdning 	p 	w* 	Tid 	te„ 	Deformation  

[%] 	[%  av  TS]  [t/m3]  [go] 	[t/m3] 	[%] 	[dagar] 	[kPa] 	[7] 
649 	218 1,18 20 	1,27 	145 	30 	108 	3 
649 	218 1,19 20 	1,26 	148 	30 	122 	3  

* medelvärde av  3  vattenkvoter tagna fran  byre,  mittersta och nedre delen av provkroppen 
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Prov: H60/C40 -  50  kg/n.13 -  40  kPa 
Blandning Inpackat prov Prov efter belastning och härdning 

Tillsats- 

w (torv) 	mängd 

[%] 	[%  av  TS]  
P 

[t/m3]  

Kompression  
vid härdning 

[%] [t/m3] 
w*  
[go] 

Tid  

[dagar] 

Enaxligt tryckförsök  

ti„ 

[kPa] 

Deformation  

[%] 

810 	44  1,06  38 1,11 310 31 23 10 ej max  

Prov: H60/C40 -  100  kg/1W-  40  kPa 
Blandning Inpackat prov Prov efter belastning och härdning 

Tillsats- Kompression  Enaxligt tryckförsök 

w (torv)  mängd P vid härdning p  w*  Tid  T, Deformation  

[%] [Tc  av  TS]  [t/m3]  [%] [t/m3] [%] [dagar] [kPa] [%]  

916 99 1,08 39 1,16 245 31 27 10 ej max  

Prov: H60/C40 -  150  kg/m3 -  40  kPa 
Blandning Inpackat prov Prov efter belastning och härdning  

Tillsats- Kompression  Enaxligt tryckförsök  

w (torv) 	mängd P  vid härdning p  w*  Tid tfo  Deformation 

[%] 	[%  av  TS]  [im'] [go]  [t/m3] [%] [dagar] [kPa] [%] 

832 	136 1,10 35 1,18 198 31 35 16  

Prov: H60/C40 -  250  kg/m3 -  40  kPa 
Blandning Inpackat prov Prov efter belastning och härdning 

Tillsats- Kompression  Enaxligt  tryckförsök  

w (torv) 	mängd P vid härdning P w* Tid  Tr.  Deformation  

[%] [%  av  TS]  [t/m3]  [%] [t/m3] [%] [dagar] [kPa] [%]  

729 201 1,18 29 1,26 157 36 106 6  

Prov: H70/C30 -  50  kg/n-13 -  40  kPa 
Blandning Inpackat prov Prov efter belastning och härdning 

Tillsats- 
w (torv) 	mängd 

[%] 	[%  av  TS]  
P 

[t/m3]  

Kompression  
vid härdning 

[%] 
p  

[t/m3] 

w*  

[%] 

Tid 

[dagar] 

Enaxligt tryckförsök 
tfu  

[kPa] 

Deformation  

[%]  

863 	47 1,06 40 1,11 31 27 14  

Prov: H70/C30 -  100  kg/m3 -  40  kPa 
Blandning Inpackat prov Prov efter belastning och härdning  

Tillsats- Kompression  Enaxligt tryckförsök 

w (torv) 	mängd  P vid härdning p  w*  Tid  t,„ Deformation 

[go] 	[%  av  TS]  [t/m3] [go]  [t/m3] [%] [dagar] [kPa] [%]  
1,09 38 1,16 241 32 33 18 

* medelvärde av  3  vattenkvoter tagna frän övre, mittersta och nedre delen av provkroppen 
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Prov: H60/C40 -  150  kg/m3  -  40  kPa 
Blandning Inpackat prov Prov efter belastning och härdning 

Tillsats- Kompression  Enaxligt tryckförsök 

w (torv) 	mängd P vid härdning P w* Tid 'C,, Deformation 

[%] 	[%  av  TS]  [t/m3]  [%]  [%] [dagar] [kPa] [%]  

837 	136 1,12 36 1,21 194 32 30 11  

Prov: H60/C40 -  250  kg/m3  -  40  kPa 
Blandning Inpackat prov Prov efter belastning och härdning 

Tillsats- Kompression  Enaxligt tryckförsök  

w (torv) 	mängd P vid härdning P  w*  Tid te,,  Deformation  

[%] [%  av  TS]  [t/m3]  [go] [tim3] [%] [dagar] [kPa] [%]  

729 201 1,17 29 1,26 180 31 68 6 

* medelvärde av  3  vattenkvoter tagna fran övre, mittersta och nedre delen av provkroppen 
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Enaxligt tryckförsök, H50/C50 -  200  kg/m3 -  40  kPa 
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Enaxligt tryckförsök, H60/C40 -  200  kg/m3 -  60  kPa 
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Enaxligt tryckförsök, H70/C30 -  200  kg/m3 - 601cPa 
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Enaxligt tryckförsök, H60/C40 - 38kPa  
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STABILISERING  AV  TORV - FÄLTFÖRSÖK JÖRN-LIDLUND  

1 	INLEDNING  

1.1  Bakgrund 

I samband med att  en  järnvägssträckning förbi Jörn (Lidlund)  skulle  dras om och därmed gå 

över  en  torvmosse, var  en alternativ  grundläggningsmetod att stabilisera torven med hjälp av 

masstabilisering.  Den  nya sträckningen innebär att  120 meter  av det nya spåret kommer att gå 

över  en  torvmosse, vars mäktighet är mellan  2,5  och  5 meter.  Det nya spåret går ihop med det 

befintliga i torvmossens norra ände, vilket innebär att det gamla och det nya spåret kommer att 

ligga mycket nära varandra längs denna sträcka över torvmossen.  Den  gamla järnvägen är 

grundlagd på  en  rustbädd.  De  grundundersökningar som gjorts i området visar att rustbädden 

idag ligger  1,8-2,2 m under  nuvarande markyta och att torven  under  järnvägen är betydligt 

fastare än  den  opåverkade torven bredvid järnvägen. Torven  under  jämvägsbanken  har  
komprimerats  under  årens lopp och  har  helt andra geotekniska egenskaper än  den  opåverkade 

torven bredvid banvallen. 

Banverket hade uppställt som krav att ordinarie tågtrafik inte fick störas  under  byggnationen av  
den  nya järnvägssträckningen. Schaktas torven bort  under den  nya sträckningen, finns risk för 

stabilitetsproblem för befintlig banvall.  Den  befintliga banvallen befaras då kunna glida ut mot 

urschaktningen, vilket  skulle  äventyra tågtrafiken. 

Dessa förutsättningar gjorde att Banverket tillsammans med SKANSKA valde masstabilisering, 

även kallat blockstabilisering, som förstärlcningsmetod. Vid blockstabilisering tillsätts 

stabiliseringsmedel i hela jordvolymen som blandas om med hjälp av  en  speciell 

omrömingsutrustning applicerad på  en  vanlig grävmaskin. Blockstabilisering kan ske ner till ca  
5 meters  djup. Stabiliseringen utfördes av YIT som är ett dotterbolag till Viatek OY vars ägare är 

Scandia Konsult. Stabiliseringsmedlet som användes  har  benämningen Lohjamix och består av  

en  blandning av  cement  och slaggprodukter. Masstabilisering av torvjord  har  tidigare utförts i 

samband med vägbyggnation. 

Luleå Tekniska Universitet (dåvarande Tekniska Högskolan) gjorde våren  1996,  när 

ombyggnaden av järnvägssträckningen blev aktuell,  en  inledande förstudie för att undersöka 

alternativa tillsatsmedel för att stabilisera  tory  (Pousette,  1996).  Stabiliseringsmedel 

innehållande masugnsslagg (även benämnt hyttsten) +  cement,  osläckt kalk och/eller LD-slagg 

undersöktes.  Den  hyttsten som  har  använts  har  kornstorleken  0-4 mm.  Prover, tillblandade och 

inpackade på laboratoriet, undersöktes med ayseende på stabiliseringseffekten. Resultaten var 
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lovande och undersökningarna fortsatte i ett examensarbete (Knutsson,  1997)  där  en standard  

för laboratorietillverkning av stabiliserade torvprover utarbetades och olika tillsatsblandningar, 

med hyttsten som huvudingrediens, undersöktes för att optimera blandningsförhållandena. 

I  samband  med  att stabiliseringsarbetet utfördes  vid den  nya jämvägssträckningen  vid  Jörn-

Lidlund erhöll Luleå Tekniska  Universitet  (LTU)  möjlighet att i fält,  under  verkliga 

förhållanden, prova  den  framtagna tillsatsblandningen. Ett försöksområde  på  ca  5  gånger  8 

meter  stabiliserades  med  hjälp  av  YIT:s blandningsutrustning och  den  framtagna 

tillsatsblandningen. Tillsatsmedlet  bestod av 60%  hyttsten och  40% cement  och tillsatsmängden  

var 200  kg/m3. 

Utvärderingen av fältförsöket ingår som  en  deli  projektet "Stabilisering av torv, etapp  3".  Inom 

detta projekt ingår även att undersöka stabiliserade torvprover tillverkade på laboratorium med 

ayseende på laknings- och hållfasthetsegenskaper. Olika tillsatsblandningar och tillsatsmängder  

har  använts, liksom även olika torvsorter. Projektet finansieras i huvudsak av SBUF, Banverket 

och Lulefrakt.  

1.2  Syfte 

Målsättningen med fältförsöket var att i fullskala,  under  kontrollerade  former,  undersöka 

stabiliseringseffekterna vid blockstabilisering av  tory  med ett tillsatsmedel bestående av hyttsten 

och  cement.  Vid utvärderingen av fältförsöket ingår även att jämföra resultat från fält med 

resultat erhållna från laboratorietillverkade prover. Parametrar som ska jämföras är hållfasthets-

och kompressionsegenskaper, skrymdensitet, vattenkvot och permeabilitet.  En  väsentlig fråga 

är också hur pass  homogen den  stabiliserade torven blir vid inblandning i fält och att hitta ett bra 

kontrollverktyg för att bestämma inblandad mängd stabiliseringsmedel. 

Intressant är även att göra  en  jämförelse av stabiliseringseffekten för försöksområdet stabiliserat 

med hyttsten/cement och området för  den  nya järnvägssträckningen stabiliserat med Lohjamix. 

Detta  har  dock inte kunnat göras ännu, eftersom inga resultat delgivits från det 

Lohjamixstabiliserade området.  En  jämförelse mellan  de  två stabiliseringsmedlen försvåras även 

av att stabiliseringsarbetet utförts på olika sätt och  under  olika förutsättningar. Området som 

stabiliserats med Lohjamix förbelastades först med  1 meter sand  innan stabiliseringsmedlet 

blandades ner. Denna förbelastning gjordes inte på LTU:s försöksområde. Belastningen efter att 

stabiliseringsmedlet tillsatts skiljer sig också åt. På LTU:s försöksområde var  den 1 m  jord  

(sand)  och på det Lohjamixstabiliserade området ca  3 m  jord. Högre belastning ger större 

komprimering av  den  stabiliserade torven och därmed högre densitet och  en  ökad hållfasthet. 
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1  .  3  Undersökningens omfattning 

Stabiliseringsarbetet för LTU:s försöksområde utfördes i månadsskiftet  september-oktober 

1996.  För att mäta sättningar installerades  5  st peglar på  den  stabiliserade torvytan. 

För portrycks- och permeabilitetsmätning  samt  vattenprovtagning installerades två stycken  

BAT-spetsar.  En  placerades mitt i det stabiliserade området och  en  som referens i torvmossen ca  

20 m  uppströms det stabiliserade området. 

Kontrollundersökningar utfördes veckan  efter det  att stabiliseringsarbetet utförts och i  april  

vecka  15  och  16, efter  ca  6,5  månader.  Under den  första veckan utfördes följande 

undersökningar och provtagningar: 

• Peglarna avvägdes. 

• 4  st  CPT-sonderingar och  en  vingsondering utfördes  5  dagar  efter  stabiliseringsarbetet.  

Efter 6,5  månader utfördes följande undersökningar och provtagningar: 

• Peglama avvägdes. 

• Portrycks- och permeabilitetsmätningar utfördes och grundvattenprover  togs med  hjälp  av 

BAT-system.  

• Försöksområdet avtäcktes (snö ca  0,6 m  och  sand  ca  1 m)  ner till  den  stabiliserade torvens 

överyta för att möjliggöra provtagning och  CPT-sondering.  Direkt  efter  avtäckningen  togs 5  

prover i plaströr  (diameter  ca  20 cm  och längd ca  0,7 m) som  trycktes ner i  den  stabiliserade 

torven  med  hjälp  av en  grävmaskin. 

• Ostabiliserad  tory  grävdes upp från  2-2,5 meters  djup ca  5 meter  väster  om det  stabiliserade  

området. Totalt togs 9  hinkar  (10 liters) torv.  Torven skall användas för vidare 

laboratorieundersökningar  med  olika tillsatsblandnigar och provtillverkningstekniker. 

• En  vecka  efter  avtäckningen utförde SGI ostörd provtagning  av den  stabiliserade torven  med  

hjälp  av en  speciell torvprovtagare konstruerad  på  SGI. 

• SGI utförde även  CPT-sondering  i  en punkt på det  stabiliserade  området. 

På  de  upptagna proverna utfördes följande undersökningar: 

• Genomlysningsröntgen för att undersöka provernas homogenitet och eventuella störningar. 

• Bestämning av skrymdensitet och vattenkvot. 

• Enaxliga tryckförsök för att bestämma skjuvhållfastheten. 

• Ödometerförsök för att bestämma  den  stabiliserade torvens kompressionsegenskaper. 
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• Lakningsförsök och bestämning av glödgningsförlust för att undersöka om någon av dessa 

metoder kan vara ett lämpligt kontrollverktyg för att bestämma mängden tillsatt 

stabiliseringsmedel. 
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2 	FÖRSÖKSOMRÅDET JÖRN-LIDLUND  

Figur 2.1  visar  en  skiss över arbetsområdet vid Jörn-Lidlund, där  en  ny sträckning av 

järnvägen, mellan sektion  995/000  och  995/120,  kommer att gå över  en  torvmosse. 

Torvmossen  har  ett djup på mellan  2,5  och  5 m.  För  den  nya sträckningen valdes 

masstabilisering som förstärkningsmetod. Området som  skulle  stabiliseras, delades  in  i  mindre  

celler med ytor om  5  till  7 m2.  När stabiliseringsmedlet blandas ner i torven fås  initialt en  

minskning av torvens hållfasthet. För att undvika alltför stora sammanhängande områden med 

nystabiliserad  tory  skedde inblandningen av stabiliseringsmedlet efter ett speciellt mönster 

(enligt numreringen i figur  2.1)  vilket gjorde att två närliggande celler inte stabiliserades efter 

varandra. Genom detta förfarande minskades risken för stabilitetsproblem med  den  befintliga 

järnvägen  under  stabiliseringsarbetet. 

För att  den  utrustning som användes vid stabiliseringsarbetet  skulle ha en  tillräckligt  fast  

undergrund att stå på byggde SICANSKA  en  provisorisk väg av bergkross i  kanten  av det 

området som  skulle  stabiliseras,  se  figur  2.1.  När  den  provisoriska vägen byggdes schaktades 

torven bort och bergkross fylldes ner till  fast  botten. Området som  skulle  stabiliseras för  den  

nya järnvägssträckningen låg mellan  den  befintliga banvallen och  den  provisoriska vägen. 

Figur 2.1  Skiss över arbetsområdet i Jörn-Lidlund  
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LTU:s försöksområde, ca  5  gånger  8 meter,  låg på andra sidan vägen,  se  figur  2.1.  Vägen 

fungerar även som ett stort dräneringsdike och vatten strömmar från torvmossen över LTU:s 

försöksområde och ner i  den  provisoriska vägen. Det gjorde att LTU:s försöksområde blev  

extra  vattenindränkt. 
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3  STABILISERINGSARBETE OCH  INSTALLATION AV  MÄTUTRUSTNING 

Vid LTU:s stabiliseringsarbete  har  YIT:s stabiliseringsutrustning använts.  Den  bestod av  en  

bredbandad grävmaskin, lämpad för jordar med låg bärighet, ett kompressoraggregat och två 

cisterner.  Den  ena cisternen var fylld med  cement  och  den  andra med hyttsten. Cisternernas 

volym var  3 m3,  och  de  var försedda med var  sin  våg. Med hjälp av tryckluft från 

kompressoraggregatet transporterades hyttsten och  cement  från cisternerna till 

nedpressningsverktyget. Genom  en  kontroll av viktminskningen av cisternerna bestämdes 

mängden invägt material. Denna mängd kontrollerades manuellt.  Den  planerade mängden 

tillsatsmedel som  skulle  blandas  in  i torven var  120  kg,/m3  hyttsten och  80  kg/m3  

portlandcement, totalt  ca  200  kg/m3  stabiliseringsmedel. Stabiliseringsmedlet blåstes  in  i torven  

via  ett munstycke och blandades  med  hjälp  av en  omrörare. 

Torvdjupet i  omradet låg  pa  2,75 m  till  3,25 m. Den  totala volymen  som skulle  

blockstabiliseras  var  8mx5mx3  m. Stabiliseringen  utfördes i  8 celler om (1  mx5m  x  

torvdjupet).  Efter det  att  en  tillräcklig mängd stabiliseringsmedel tillsatts  en  cell, motsvarande  

200  kg/m3, paböljades  stabiliseringen av  intilliggande cell.  Dagen efter stabiliseringen lades en  

klass  3  geotextil  ut  på den  stabiliserade torvytan.  På  geotextilen  placerades  5  st  sättningspeglar 

ut,  figur 4.1.  Därefter  lades  ett  40 cm  tjock  sandlager  ut  på  geotextilen.  20  timmar senare  lades  

ytterligare  60 cm sand  ut.  En  vecka  efter stabiliseringen  installerades två  BAT-rör, ett mitt i  det  

stabiliserade  blocket  och ett  som  referens i  den  ostörda torven ca  20 m  uppströms,  figur 4.1.  
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4  PROVTAGNING  

Figur 4.1  visar  en  skiss över  de  provtagningspunkter där provtagning utfördes i  mitten av april,  

ca  6,5  månader  efter det  att stabiliseringsarbetet utfördes. Arbetet utfördes  vid  två tillfällen. 

Första veckan  (v. 15)  utfördes avvägning  av  peglar och  gjordes  portrycks- och 

permeabilitetsmätning, provtagning  med  plaströr och förberedande schaktning för provtagning 

och  CPT-sondering som  utfördes  av  SGI vecka  16.  

LTU:s försöksområde 

Avtäckt område 

/ / 	
s
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ri
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nd
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ten- 
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Provtagning av 	 ca  20 m  
ostörd torv 
för laboratorieförsök  

[41 	 St3Lig-  sel 
LTU:s 
försöksområde 

Befintligt spår 

Figur 4.1 	Försöksområdet och provtagningspunkter. 
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För att kunna utföra provtagning och  sondering  schaktades snön och jordmassorna,  som låg på 

den  stabiliserade torven,  bort.  Snödjupet över  det  stabiliserade  området var  ca  50-60 cm.  Tjälen  

hade  gått ner ca  0,5  ner i  den  pålagda  jorden.  Grävmaskinen  var tvungen  att  gå in  till  området  

från  den  nya färdigbyggda banvallen  (se pilen  i  figur 4.1).  Schaktningen skedde från  den  

nordliga änden  av  försöksområdet och schakten  gjordes 2-3 m bred,  dvs inte hela  området  

schaktades  ay.  När grävmaskinen  kom  igenom tjälen i  den  sydliga änden,  var jorden under  

vattenmättad och mycket blöt. Grävningen  fortsatte in  mot  det  stabiliserade  området. Vid  

uppschaktningen  av  jordfyllningen sipprade vatten  in  underifrån i schakten. Portrycksmätningen 

visade att  det råder  porövertryck i  området. Den  stabiliserade torven  som  blottlades när  

geotextilen  togs bort var  mycket  fast  till  konsistensen. Den var fast  att  stå på  och kändes inte alls 

blöt. 

När schaktet grävts ca  2 m  långt  togs  prover med plaströr  (diameter  ca  20 cm,  längd  0,7 m)  i  de  

punkter, benämnda Pl-P5, som markerats i figur I. Plaströren, vilka hade  en  slipad  egg  i ena 

änden, trycktes ner med hjälp av grävmaskinens skopa. Därefter grävdes  de  upp av 

grävmaskinen. Tre rör  togs  från  den  stabiliserade torvens överyta  (0-0,7 m).  Av dessa sprack 

ett av rören vid  neddrivningen.  Antagligen belastades röret snett vid  neddrivningen.  Två rör  

togs  från nivån  0,5 m under  torvens överyta  (0,5-1,2 m).  Först grävdes ca  0,5 m  av  den  

stabiliserade torven bort innan rören trycktes ner. Provtagningstekniken fungerade bra 

(undantaget det spruckna röret) och rören  togs  upp fulla med torv. Det hade inte gått att ta 

prover från större djup, i  den  schakt som var och med  den  grävmaskin som användes. 

Vid avtäckningen av försöksområdet följde peglarna med och demolerades.  BAT-röret i 

försöksområdet  togs  också upp.  En  ramp gjordes i schaktgropens norra ände för att ge  en  

bandvagn möjlighet att ta sig ner i schaktet. 

Provtagning av ostabiliserad  tor)/  gjordes i  en  provgrop med hjälp av  en  grävmaskin. 

Provgropens placering framgår av figur  4.1. En  skopa torv  togs  upp från  2-2,5 meters  djup. 

Torven överfördes till svarta plastsäckar som tejpades igen och  lades  i  10 liters  hinkar. Totalt  

togs 9  hinkar prov. Torven används i  de  laboratorieförsök som utförs inom projektet.  En del  

jämförelser kommer att göras mellan resultat från dessa laboratorieförsök och fältförsöket. 

Provtagning i Lidlund/Jörn skedde  under  vecka  16  med SGI:s fältutrustning speciellt gjord för 

torvjord.  En del problem  uppstod i början eftersom avtäckning skett  en  vecka tidigare. 

Avlastningen av  1 m  jord, ca  20  kPa, innebär att torven sväller något. Väder, med bl  a  regn, 

innebär att  den  översta biten av  den  stabiliserade torven blir blötare och luckras upp något. 

Själva provtagningen tillgick så att det borrades genom  den  stabiliserade torven  under  

vattentillförsel. Av vattentryck och roterande borr blev  den  stabiliserade torven påverkad i  

negativ  riktning dvs hållfastheten ändrades speciellt i början i marknivå. Provtagning skedde i 



tre punkter,  HI  -  H3  i figur  4.1,  med plaströr ca  10 cm  i  diameter  som provinsamlare och det 

lyckades hyggligt med provtagningen på några nivåer. Denna  form  av provtagning är inte att 

betrakta som ostörd eftersom både vattentillförsel och rotering vid neddrivning sker. Upptaget 

material medfördes  hem  till Luleå och genomlysningsröntgades. 
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5 	RESULTAT OCH UTVÄRDERING  

5. 1  Sättningar  

Resultat  från sättningsmätningarna redovisas i figur  5.1.  Sanden som  skulle  verka som 

belastning på  den  stabiliserade torvytan  lades  på i två omgångar. Det första lagret, på ca  40 cm, 

lades  på dagen efter det att stabiliseringsarbetet utförts och det andra lagret, på ca  60 cm, lades  

på efter ytterligare knappt ett dygn.  Effekten  av  den  andra  pålastningen  syns tydligt som ett 

språng i sättningskurvan efter knappt ett dygn, figur  5.1.a. Den  totala belastningen av  1 m sand  

motsvarar ca  20  kPa.  Till  detta kommer  en  snölast på ca  1 m  snö, vilket motsvarar  en  belastning 

på några kPa.  

Tid [dygn]  

0 
	

2 
	

6 
	

8  

b)  

Figur 5.1 	Sättningsförlopp för  den  belastade provytan.  
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Figur 5.1.b  visar sättningens tidsförlopp  under 6, 5  månader. Sättningen  har under  denna tid 

fortgått med minskande hastighet och tendensen är att sättningen  skulle ha  fortsatt ytterligare  en  

tid om belastningen fått ligga kvar. 

Tabell  5.1  visar  hur  mycket  den  stabiliserade torvytan komprimerats i  procent efter 6,5  

månader. Torvdjupet  som  använts  vid  beräkningen grundar  sig på den sondering som  utfördes 

innan stabiliseringsarbetet påbörjades. Torvmossen  ligger  ovanpå  en fast  lagrad morän (siltig  

sandig).  Mellan moränen och torven finns ett  tunt  lager av  gyttjig lerig  silt.  Torvdjupet ökar mot 

norr och är ca  3,25 m under  pegel  4  och  5  vilka  ligger  längst  åt norr. För pegel  1  och  2 som 

ligger på den  södra  kanten av  provytan är torvdjupet ca  2,75 m. Kompressionen efter 6,5  

månader  ligger  överlag kring  15  -  18  %.  Pegel  5 har  satt  sig mest,  nästan  0,8 m,  vilket 

motsvarar  24  %  kompression med angivet  torvdjup. Att  den  stabiliserade torven komprimerats  

mer  i denna  punkt kan bero på  att mängden tillsatt stabiliseringsmedel varit lägre i detta  

delområde. En  annan förklaring  kan  vara att torvdjupet i denna  punkt  varit större än  angivet. 

Den  stabiliserade torvens mäktighet  har efter 6,5  månader minskat till mellan  2,25  och  2,65 m.  

Tabell  5.1 Kompression  av stabiliserad torv på LTU:s försöksområde efter  6,5  månaders 

belastning med  20  kPa. 

Mätpunkt Torvdjup, Sättning  Kompression  Torvdjup  

	

t  =  0 	t  =  6,5  män  t  =  6,5  män  t  =  6,5  män  

	

[m] 	 [in] 	[qv] 	 [m]  

Pegel  1  

Pegel  2  

Pegel  3  

Pegel  4  

Pegel  5 

2,75 

2,75 

3,0 

3,25 

3,25 

0,404 

0,493 

0,538 

0,599 

0,775 

14,7 

17,9 

17,9 

18,4 

23,8 

2,35 

2,25 

2,46 

2,65 

2,47  

Som jämförelse kan nämnas laboratorieförsök på  tory  upptagen från  en  provgrop strax väster 

om försöksområdet  (se  figur  4.1),  utförda med samma tillsatsmedel och tillsatsmedel som i 

fältförsöket. Proverna belastades med  20  IcPa och hade efter  30  dagar komprimerats  15  -  17  %.  

5 . 2 Portrycksmätning 

Portrycksmätning utfördes endast vid ett mättillfälle,  6,5  månader efter stabilisering. Resultaten 

från detta mätningstillfälle visar att grundvattenytan låg vid markytan. 
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5. 3 Permeabilitet 

Den  stabiliserade och ostörda torvens  in  situ  permeabilitet  mättes  med  hjälp  av en  BAT-

portrycksmätare genom förinstallerade  BAT-rör.  Den  stabiliserade torvens  permeabilitet var 

8,2-10-9  m/s  och  den  ostörda torvens  permeabilitet var 1,4-10-7  m/s. Permeabiliteten  i  det  

stabiliserade  området var  ca  20  gånger lägre än i  den  ostörda torven.  Det  gör att 

vattenströmningen genom  det  stabiliserade  området  blir betydligt lägre än i omgivande 

torvmark.  

Vid ett  separat  permeabilitetsförsök i laboratorium  har  stabiliserad  tory  undersökts.  Den  

undersökta torven var stabiliserad med motsvarande  200 kg  tillsatsmedel  per m3  torv,  60  vikt-% 

hyttsten och  40  vikt-%  cement.  Provets permeabilitet efter att det  har  belastats med  40  kPa  under 

30  dagar var  1,340-8  m/s.  Laboratorie- och fältundersökningarna ger med andra ord liknande 

resultat. 

På grund av  den  låga  permeabiliteten  är ursköljningen av löst stabiliseringsmedel  minimal  ur  den  

stabiliserade torven.  Den  stabiliserade torvens permeabilitet är dock högre direkt efter  

installation. Den  pålagda  lasten  medför  en  kompression av  den  stabiliserade torven, varvid 

vatten och porgas pressas ut ur  den  stabiliserade torven. I porvattnet löst stabiliseringsmedel 

kommer att följa med vattnet ut ur  den  stabiliserade volymen.  Den  stabiliserade torvens volym 

vid detta fältförsök minskade med ca  15  -  20  %. Vid sättningsproces  sen  kan även finmaterial 

följa med det utpressade porvattnet, vilket medför att mängden stabiliseringsmedel minskar i  den  

stabiliserade volymen.  Den  primära sättningsprocessen, som tar ca  en  vecka bör undersökas 

närmare vid  en  ny fälttest.  

5.4  Grundvattenprover 

Upptagna grundvattenprover från  den  "ostörda" torven hade ett  pH  runt  5,6.  Redoxpotentialen,  

Eh,  uppmättes till  +157  mV.  Detta förhållandevis höga  Eh  tyder på att nedbrytning av organiskt 

material sker ytterst långsamt i torven. Grundvattnets  konduktivitet  är förhållandevis låg, ca  

0,16  mS/cm.  

De  uppmätta  pH-,  Eh-  och konduktivitetsvärdena i grundvattnet från  den  stabiliserade torven 

skiljer sig  markant  från  den  ostörda torvens.  pH  var ca  11,9,  Eh  låg på  -443  mV  och  

konduktiviteten  låg på  15,64  mS/cm.  De  höga  pH  och konduktivitetsvärdena visar att 

grundvattnet är nära mättnad av lösta joner. Det är mest cementmaterialet som ger upphov till 

dessa höga  pH-  och konduktivitetsvärden.  De  höga redoxvärdena orsakas i detta  fall  av att 
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mätelektroden är "förgiftad" av  den  höga jonhalten i vattenprovet. Någon förhöjd biologisk 

nedbrytning av  tory  sker inte.  
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Figur 5.2 	Resultat  från titrering av porvatten från  den  ostörda torven och från  den  

stabiliserade torven 

Resultaten från  en titrering med 1 M  saltsyra  av  grundvattenprover från  den  ostörda torven och 

från  den  stabiliserade torven redovisas i  figur 5.2.  Grundvatten från torven saknar nästan  helt  

buffringskapacitet, medan grundvatten från  den  stabiliserade torven  har  hög buffringskapacitet. 

Denna höga buffringskapacitet visar att cementeringsprocessen inte  har  varit fullständig.  Det  vill 

säga  det  finns ett överskott  av bland  annat  Na-,  K-,  Ca-,  Mg-joner  i porvattnet  som  inte  har  varit 

aktiva  vid  cementeringsprocessen.  Den  stabiliserade torvens låga  permeabilitet  hindrar  dock  en  

ursköljning/urlakning  av  detta porvatten. Grundvattnet i  den  ostörda torven  har  ca  100  gånger 

lägre  konduktivitet  än porvattnet i  den  stabiliserade torven. Denna  koncentrationsgradient 

kommer  att medföra  en diffusion av  katjoner ut  ur den  stabiliserade torven.  

5 . 5 CPT 

4  CPT-sonderingar utfördes  av  J&W  5  dagar  efter stabilisering. Efter 6,5  månader utförde SGI  

en  CPT-sondering. Resultat  från två  av  dessa sonderingar redovisas i  figur 5.3  i  form av  

spetsmotstånd  som funktion av  djupet. Samtliga  resultat  över spetsmotståndet redovisas i bilaga  

1.  Utvärdering  av  hållfastheten i stabiliserad torvjord  med  hjälp  av resultat  från  CPT  är osäker 

pga  av  att  metoden  inte är kalibrerad för denna jordtyp. Spetsmotståndet  ger  dock ett  relativt  

mått  på  torvens fasthet. 

För  de  sonderingar som utförts  5  dagar efter det att stabiliseringsarbetet utförts, ligger 

spetsmotståndet kring  0,3  MPa på djupet  1  till  3 m,  med högre värden på  1 meters  nivån. För ett 

av sonderingshålen är på djupet  2  -  3 m  spetsmotståndet något lägre, kring  0,2  MPa. För ett 
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annat av sonderingshålen är på djupet  1,5 -3 m  spetsmotståndet högre, kring  0,6  MPa,  se  bilaga  

1.  

Sonderingen efter  6,5  månader, utfördes  en  vecka efter att det stabiliserade torvområdet 

avlastats.  0-nivån i diagrammet motsvaras här av  den  stabiliserade torvens överyta. 

Sonderingarna efter  5  dagar utfördes när  1 m sand  täckte  den  stabiliserade torven. Det betyder 

att  den  stabiliserade torvens överyta här ligger på djupet  1 m.  För sonderingen efter  6,5  månader 

ligger spetsmotståndet kring  0,8  MPa från djupet  0,8 m  ner till  2 m.  Mellan djupet  0,5  till  0,8 in  

ligger spetsmotståndet kring  0, 5  MPa och vid  2 m  och djupare varierar det kring  0,3  till  1  MPa.  

Ur  CPT-sonderingarna  kan man  dra slutsatsen att  en  betydande  stabilisering har  skett  av  torven  

efter 6,5  månader.  På  djup större än  2 meter  ner, är  stabiliseringen  sämre.  Det tyder på  att  det  

varit svårt att blanda ner tillräcklig mängd stabiliseringsmedel  på  detta djup. 
SGeS,CtS1r...ld  

Sp etsmotsand (MPa) 
	 3  

a b  

Figur 5.3 	Uppmätt spetsmotstånd  vid  CPT-sondering, a) 5  dagar och  b) 6,5  månader  efter 

stabilisering. 

5.6  Vingsondering 

Vingsondering utfördes i  en  punkt  5  dagar efter det att stabiliseringsarbetet utförts. Resultaten 

redovisas i tabell  5.2.  Skjuvhållfastheten hos  den  orörda torven i Lidlund ligger i allmänhet 

mellan  8  och  20  kPa enligt  de  vingsonderingar som utförts tidigare.  En  noterbar ökningen av 

skjuvhållfastheten kan ses på nivåerna  2  och  2,5 meters.  Ökningen  har  erhållits efter bara fem 

dagar. Det är inte bara effekter av stabiliseringsmedlet utan även kompressionen, som efter  5  

dagar var ca  15%,  som bidrar till hållfasthetsökningen. 
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Tabell  5.2  Skjuvhii 1?fasthet uppmätt genom vingsondering  pa  det  stabiliserade  området 5  

dagar  efter det  att stabiliseringsarbetet utförts. 

Djup  

[m]  

"tfu 

[kPa]  

1,7 28 

2,0 34 

2,5 38 

1,7 20 

5.7  Laboratorieförsök på upptagna prover  

5.7.1  Genomlysningsröntgen  

De  ostörda jordproverna Hl-H3  som  togs  upp röntgades med genomlysningsröntgen för att få  

en  uppfattning om inblandningens homogenitet och hur pass störda proverna var. Proverna 

hade diametern  10 cm  och det är  en  tjocklek på proverna som är acceptabel vid 

genomlysningsröntgen. Proverna  P1-P5  som  togs  i plaströr med diametern  20 cm,  ansågs vara 

för tjocka för att genomlysningsröntgen  skulle  ge informativa bilder. 

Störningar av ett prov kan fås vid neddrivning av provtagningsutrustning, vid uppdragning av 

prover och  under transport  (skakningar). I figur  5.4  redovisas skisser över röntgenbilderna. I 

dessa  har  markerats tydliga sprickbildningar (tjocka svarta streck), hålrum vilka kan vara 

vattenfyllda (gråa zoner) och annat material än stabiliserad  tory (vita  partier).  Den  stabiliserade 

torven  har  markerats som småprickig. På röntgenbilderna kan tydliga korn av hyttsten ses i  den  

stabiliserade torven. 

I  punkt HI var det  svårt att  få  upp prov och bara ett provrör ner till  0,6 m kunde  tas upp.  Det  

innehöll  en del  sprickor och hålrum. Provpunkt  H2 var  också besvärligt. Här  togs  fyra provrör 

upp, ett från nivån  0  -  0,3 m  och  tre  från nivåerna  1  -  2,5 m.  Provet från  den  översta nivån  var  

mycket  stört,  innehöll mycket vatten och röntgades inte.  De tre  övriga proverna  var  också 

mycket störda  med  många sprickzoner. I denna  punkt togs  prov ner i  den  fasta moränen.  Enligt  

angivna djup  på  röret  ligger  moränens överyta  på  ett djup  av  drygt  2,1 m.  Moränen  har  skakats  

om,  antagligen  under transporten, så  att  den  flutit ut något.  Det kan ses på  mellanrummet mellan 

moränen och röret.  Moränen  har  även glidit  inne  i röret  så  att ett  tomrum  fanns mellan  den  

stabiliserade torven och moränen. Något skikt  av  gyttjig lerig  silt  mellan torven och moränen 

observerades inte i denna provpunkt. 
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Figur 5.4 	Utvärdering av röntgenbilder på proverna  HI-H3. 
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Bäst lyckades provtagningen i provpunkt  H3.  Här finns prov från  0,3 m  ner till  2,05 m.  Det 

finns några sprickzoner, störst är  den  som återfinns längst ner på djupet  1,9-2,0 m.  Överst på  

0,3 m  finns  sand  nedblandad i torven. Sanden  har  antagligen följt med provtagaren ned vid 

provtagningen av det översta provet.  

Den  stabiliserade torven ser relativt  homogen  ut i  de  upptagna proverna.  Den  är småprickig och 

ser ut  ha  ungefär samma densitet.  

5. 7. 2  Skrymdensitet 

Fasta prover  togs  vid två tillfällen. Vid det första  togs  prov ner till ca  1 m  djup, direkt efter det 

att överlasten hade grävts bort.  En  tub med  en  innerdiameter på ca  20 cm  och längd  70 cm  

trycktes ned i  den  stabiliserade torven med hjälp av  en  grävmaskin. Provtub med prov i grävdes  

sedan  fram och densiteten bestämdes i laboratorium. Proverna  har  utsatts för  en del  vibrationer 

och stötar i samband med transporten  (20 mil)  till laboratoriet. Dessa störningar kan  ha  lett till  en  

viss uppluckring och svällning av  de  upptagna proverna. Densiteten för  de  ytliga proverna  P1  

och  P2, 0  -  0,5 m,  låg på ca  1,20  t/m3, figur  5.5.  Provtuben  P3  gick sönder vid nedpressnings 

arbetet och någon densitetsbestänunng gjordes därför inte på detta prov. Proverna  P4  och  P5  

från nivån  0,5  -  1,0 m,  hade densiteter som låg på ca  1,07  t/m3. Dessa lägre densiteter tyder på 

att vid själva provtagningen  har  nivån  0,5  -  1,0 m  påverkats av grävningsarbetet från nivån  0  -  

0,5 m,  eller att större hålrum fanns i provtubema. Provtagningsmetoden är därför inte lämpad 

för större djup, medan prov från ytnära nivåer kan stansas ut utan någon större uppluckring och 

densitetsminskning.  

En  vecka efter att  den  stabiliserade ytan hade avtäckts, utfördes provtagning m.h.a. 

borrbandvagn. Denna metod  har  brister. Tre hål  har  borrats i området,  men  endast det tredje,  

H3,  innehöll prov från hela profilen. Det första hålet,  HI,  innehöll prov enbart från nivån  0  -  

0,6 m.  Som framgår ur figur  5.5  är provets densitet mycket låg,  0,86  t/m3. Vid  en  studie av 

röntgenbilden från denna nivå, kan sprickor och hålrum ses i provet, figur  5.4  (röntgenbild). 

Bilden ger  en  förklaring till provets beräknade låga densitet.  H2  innehöll prov från nivåerna  0  -  

0,29 m, 1,0  -  1,53 m, 1,53  -  2,02 m  och  2,02  -  2,51 m.  Densiteten på nivåerna  1,0  -  2,02 m  

var mellan  1,08  och  1,12  t/m3.  En del  vatten  har  läckt ut från proverna, vilket medför att  den  

registrerade skrymdensiteten är för låg. Provtagningen utfördes  in  i bottenmoränen som ligger 

på ca  2,1 m.  Av röntgenbilderna från nivån  2,02  -  2,51 m  framgår att tuben inte var helt fyllt 

med prov. Det fanns sprickor och hålrum i tuben. Det fanns  en  skarp gräns mellan  den  

stabiliserade torven och bottenmoränen, figur  5.4  (röntgenbild). Detta förklarar provets 

beräknade förhållandevis låga skrymdensitet på  1,34  t/m3  trots innehåll av bottenmorän. Från 
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borrhål  3, H3  fanns det tre provtuber, med prov från  0,2 m  ner till  1,99 m.  Provernas 

skrymdensitet låg runt  1,15  t/m3. Proverna från borrhål  H3  var  de  minst störda och ger 

trovärdiga värden på densiteten. 

Skrymdensitet [t/m3]  

0,9 	1,0 	1,1 	1,2 	1,3 

	 H1 

H2 

H3 

o 	P1 

—A— P2 

x 	P4 

P5 

Figur 5.5.  Upptagna provers beräknade densitet.  

Den  stabiliserade torvens skrymdensitet påverkades av avlastning från pålagd  last.  Det 

stabiliserade området  har  stått utan  last  i  en  vecka. Avlastningen medförde att  den  stabiliserade 

torven kunde svälla och suga åt sig vatten.  Den  stabiliserade torvens skrymdensitet  har  minskat  

under  denna tid, från ca  1,2  t/m3  till mellan  1,05  och  1,15  t/m3. Detta visar hur ett provs 

beräknade skrymdensitet påverkas av provtagningmetod och provhantering. 

Som jämförelse redovisas i tabell  5.3  erhållna värden för skrymdensitet för några 

laboratorietillverkade prover. Tillsatsmedelsmängden var  100  -  250  kg/m3, med  60  vikt-% 

hyttsten och  40  vikt-%  portlandcement. Den  pålagda  lasten  varierar mellan  20  och  60  kPa. 

Laboratorieresultaten visar att samma slutdensitet kan uppnås med  en  lägre tillsatsmängd  men  

med högre belastning. 

Tabell  5.3  Exempel  pa  laboratoritillverkade provers skrymdensitet  vid  olika  belastning.  

Tillsatsmängd [kg/m3] Belastning [kPa] Densitet [t/m3]  

100 40 1,16 

150 40 1,18 

200 40 1,21 

250 40 1,26 

200 20 1,18 

200 60 1,23 
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5.7.3  Vattenkvot 

Vattenkvot bestämdes för  P5  och  H1  -  H3.  Resultaten redovisas i figur  5.6.  Provtuben  P5 togs  

upp  en  vecka innan  H1 -H3 togs  upp.  Under  denna tid stod  den  stabiliserade torven utan 

belastning. Vattenkvoten i  P5  var lägre än vattenkvoten i  H1  och  H2  från motsvarande djup, 

dvs  0  -  0,6 m.  Vattenkvoten i  P5  hade ett medelvärde på  194  % med  en  standardavvikelse på  11  

%. För nivån  0  -  0,6 m  hade vattenkvoten i  HI  och  H2  ett medelvärde på  226  % med 

standardavvikelsen  33  %. 

Vattenkvoten i  H3  varierade med djupet. Ner till ca  0,5 m  låg vattenkvoten mellan  100  och  210  

%.  De  ytliga provernas låga vattenkvot orsakades av att i  den  stabiliserade torven fanns spår av 

sandmaterial.  De  sandiga proverna hade  en  vattenkvot mellan  100  och  150  %. På nivån  0,5  -  

1,4 m  låg vattenkvoten mellan  200  och  250  %. På nivån  1,4  -  1,99 m  ökade vattenkvoten med 

djupet, från ca  140  % till  230  %.  

100% 	 200% 	 300% 
0 	  e 
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Figur 5.6 Den  stabiliserade torvprofilens vattenkvot. Prov från  HI, H2 H3  och  P5 har  

undersökts.  

5.7.4  Glödgningsförlust 

Glödgningsförlust ger  en  indikation på mängden organiskt material i ett jordprov. I detta  fall  gav  

den en  indirekt indikation på mängden tillsatsmedel som fanns inblandad i torven. Av figur  

5.7a.  framgår att glödgningsförlusten (G) i det stabiliserade området ligger mellan  27  -  43%.  

Det finns  en  viss tendens till att G ökar med djupet. 
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Figur 5.x4 a) Glödgningsförlusten i  den  stabiliserade torvprofilen. 

b) Beräknad mängd tillsatsmedel  per m3  tory  i profilen. 

a b 

Ren tory har en  glödgningsförlust  på  ca  84%,  dvs  100 g tory ger en  glödgningsrest  på 16 g. 

Ren portlandcement ger en  glödgningsförlust  på 3%  och hyttsten  ger ingen  glödgningsförlust.  

Med  antagandet att  en  stabiliserad  torv, bestående av torv,  hyttsten och  portlandcement, har  

motsvarande glödgningsförlust  som de  enskilda  materialen,  kan den  totala mängden 

tillsatsmedel  per kg  TS  torv  räknas fram. I  det  aktuella  fallet  hade  torven  en  vattenkvot  på  ca  

900%.  Torvens kompaktdensitet är ca  1,4  t/m3. Dessa värden  ger en  skrymdensitet  på  torven  på 

1,04  t/m3. Utifrån dessa antaganden redovisas mängden tillsatsmedel  per m3  tory  i  figur 5.7b.  
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Figur 5.8 	Tillsatsmedelsmängdens kumulativa fördelning och tillsatsmedelsmängdens 

frekvens för hela profilen och för profilen ner till  1,5 m  djup. 

Tabell  .5.4 	Statistik  över  kg  tillsatsmängd/  m3  torv.  

0 - 2m 0- 1,5m  

Medelvärde [kg/m3]  211 226 

Standard  avvikelse [kg/m3]  152 166  

Medianvärde [kg/m3]  177 180 

Ur  figur  5.8  och tabell  5.4  framgår det att ner till  1,5 m  djup  har  mer stabiliseringmedel  per m3  

tory  satts till än ner till  2 m.  Detta visar att  den  tillsatta tillsatsmängden på nivån  1,5  -  2 m  är  

mindre  än ner till  1,5m.  Enligt beräkningarna ligger medianvärdet på  177  -  180  kg/m3  för 

profilen. Mängden tillsatsmedel som  har  blåsts  in  i torven ligger  under de 200  kg/m3  som satts 

upp som mål.  

5.7.5  Skjuvhällfasthet  

Den  odränerade skjuvhållfastheten, 'Chi, bestämdes dels med konförsök på prov  P1  och dels 

med enaxliga tryckförsök som utfördes på provkroppar från borrhål  H3.  I  den  provpunkten  

togs de  minst störda proverna. 

Resultaten redovisas i figur  5.9.  Vad  man  bör notera är att proverna  har:  
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- undersökts med två mätmetoder, konförsök och enaxligt tryckförsök 

- tagits upp vid olika tillfällen, direkt efter avlastning och  en  vecka efter avlastning 

- tagits upp med olika provtagningsteknik. 

Undersökningar på stabiliserade prover tillverkade på laboratoriet visar att konförsök generellt 

ger ett värde på t som är  2-3 ganger  större än det värde som erhålls vid enaxliga tryckförsök.  

En  förklaring till detta är att vid enaxligt tryckförsök påverkas resultatet av svaghetszoner och 

inhomogeniteter i provet, medans vid ett konförsök denna makrostruktur ej påverkar resultatet 

För att kunna jämföra resultaten från konförsök med  de  från enaxligt tryckförsök  har  i figur  5.x  

resultaten från konförsöken divideras med  2 respektive 3  . Det ger ett  interval]  där det lägre 

värdet är  1/3  och det högre är hälften av tfu  erhållen från konförsök. 

Tfu  [kPa] 
0 20 40 60 	80 100 

0 Ii . 
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värden)  
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1,5 Enaxligt 
tryckförsök  

2 

Figur 5.9 	j, som funktion av djupet enligt konförsök på prov  PI  och enaxliga tryckförsök 

på prov  H3.  

Konförsöken utfördes på ett prov som tagits upp direkt efter det att försöksområdet avlastats.  

De  visar att skjuvhållfastheten är störst högst upp, ca  60  1cPa, och avtar med djupet och är ca  40  

kPa vid  en  halvmeters djup. Det stämmer överens med intrycken, vid bortgrävningen av 

sanden, att  den  stabiliserade torvens överyta var mycket  fast.  
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De  enaxliga tryckförsöken utfördes  på  prover  som  trimmats till  en  höjd  av 20 cm.  Provernas  

diameter var 10 cm, men vid  beräkning  av tf, har en diameter  på9  cm  använts  eftersom  

proverna inte  var helt  intakta  längs  sidorna, utan något ojämna.  

De  enaxliga tryckförsöken utfördes på prover upptagna  en  vecka efter det att provområdet 

avlastats. Det betyder att  den  översta delen hunnit påverkas av det, svällt något och uppluckrats 

pga väder,  t ex  regn.  De  högst belägna, ytnära proverna hade lägst hållfasthetsvärden.  En  

bidragande orsak är även störningar vid själva provtagningen. Provtagningsutrustningen 

fungerade sämst för  de  ytnära proverna, vilka var uppluckrade och blöta. På  0,5 meters  djup 

uppmättes Tfti  till enbart  6  IcPa. På  1,5 meters  djup, där provtagningen fungerade bättre 

uppmättes tft, till drygt  40  kPa.  

5.7.6  Odometer  

Standardödometerförsök utfördes  på  prov från olika nivåer i borrhål  H1  och  H2.  Pga  av  att 

proverna  var  störda och  hade  svällt  gav  försöken inte relevanta  resultat. Vid pålastningen  

noterades att  luft  bubblade ut  ur  proven.  De var  inte längre vattenmättade.  Det var  även 

besvärligt att trimma ut prover till ödometerringarna  med en  höjd  av 2 cm  och horisontella 

ändytor. För att utföra relevanta kompressionsförsök  av  upptagna prover  av  stabiliserad  tory  

behövs bättre provtagningsteknik,  så  att proverna blir störda  så  lite  som  möjligt.  De  ödometrar  

som  standardmässigt används för finkornig  jord  är för  små (h  =  2 cm, d =4 cm)  för att 

användas till stabiliserade torvprover. Här  skulle en  större ödometer behöva tas fram. Tänkbara 

mått  kan  vara  en  höjd  på 4 cm  och  en diameter på 8 cm.  
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6 	TOLKNING  AV  UPPKOMNA RESULTAT 

Vid  fältundersökningen  har  torvens hållfasthet undersökts  med  vingborr och  CPT.  Resultat  från 

vingborr finns bara från veckan  efter stabilisering.  Dessa  resultat går  därför inte att utvärdera.  

CPT-undersökningar utfördes  vid  två tillfällen.  Den  första  en  vecka  efter stabilisering  och  den  

andra ca  7  månader  efter stabilisering.  Pga att  CPT  inte är kalibrerad för stabiliserad  torv,  

begränsas utvärderingsmöjligheten.  Det  enda  som går  att utläsa från resultaten är att 

spetsmotståndet  har  ökat  med 1,5  -  2  ggr.  

Av sättningsmätningen framgår att  den  största kompressionen sker  under den  första veckan,  15  

%.  Kompressionen  fram till  6,5  månader efter stabiliseringen var  18%.  Av resultaten framgår 

att sättningen inte var ayslutad när fältförsöket ayslutades.  

Den  stabiliserade torvens hållfasthet kontrollerades även i laboratoriemiljö. För detta ändamål  

har  prov från  den  blockstabiliserade volymen tagits upp med två olika metoder.  Den  

torvprovtagare (SGI) som  har  använts ger inte ostörda prov. Provtagaren är dessutom inte 

lämpad för provtagning i  den  översta metern. Proverna blir störda och omrörda. Det låga 

hållfasthetsvärdet på 61cPa för ett prov på  0,3 m  ger ett tydligt exempel på detta. Prov ner till ca  

1 m har  tagits upp mha  en  plast tub,  diameter 20 cm.  Plasttuben pressades ner i  den  stabiliserade 

torven och grävdes  sedan  fram. Denna provtagningsmetod är enbart lämpad för att ta prov ner 

till  0,5 -0,7 m. En  bra provtagningsmetod för att ta ostörda stabiliserade torvprover saknas idag. 

På upptagna prov  har  enaxliga tryckförsök och konförsök utförts. På grund av  den  dåliga 

provkvaliten är laboratorieresultaten svårbedömda.  En  försiktig bedömning av  den  stabiliserade 

torvens hållfasthet ger ett uppskattat medelvärde på Tfu  på  40  lcPa.  Den  översta nivån hade  de  

högsta Tfu  värdena. 

Ett  embryo  till kontrollverktyg för att bestämma inblandad mängd stabiliseringsmedel  har  

utarbetats. Mängden tillsatsmedel i profilen ner till  2 m har,  mha detta verktyg, bestämts till  177  

kg/m3. Enligt beräkningarna ligger medianvärdet på  180  kg/m3  för profilen ner till  1,5 m.  Av 

resultaten framgår att mängden tillsatsmedel i det stabiliserade området minskar med djupet för 

djup>  1,5 m.  Enligt dessa beräkningar ligger mängden tillsatsmedel, som  har  blåsts  in  i torven,  

under de 200  kg/m3  som satts upp som mål.  

Den  stabiliserade torven är  homogen,  enligt resultaten från undersökningen med 

genomlysningsröntgen. Det finns några enstaka  mindre  klumpar med stabiliseringsmedel,  men  

dessa inhomogeniteter är sällsynta. 
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De  faktorer som styr det stabiliserade materialets hållfasthetsegenskaper är: 

• torvens kvalitet. I denna  rapport har  enbart  en  torvsort varit föremål för undersökning. Av 

resultaten, från laboratorium och fält, framgår att torvens ursprungliga vattenkvot och dess 

humifieringsgrad är viktiga faktorer som påverkar stabiliseringseffekten. 

• stabiliseringsmedlets lämplighet för  den  jord som skall stabiliseras.  Val  och kontroll av "rätt" 

stabiliseringsmedel sker i laboratorium och i vissa  fall  även vid halvskaleförsök. Både i 

laboratorie- och halvskaleförsök måste jordmaterial användas från  den plats  där ett arbete 

skall utföras. Halvskaleförsök i fält ger viktig  information  om laboratorieresultatens riktighet. 

• stabiliseringsmedlets kvalitet. Stabiliseringsmedlen måste  ha  rätt kornstorleksfördelning och 

låg vattenkvot. För grova korn och för hög vattenkvot kan medföra driftstopp pga 

igensättning i utblåsningsanordningen. Fuktigt stabiliseringsmaterial  har  dessutom  mindre  

stabiliserande effekt. 

• utblandningens homogenitet. Denna beror dels av hur väl invägning av stabiliseringsmedlet  

har  lyckats, dvs tillsatt mängd hyttsten och  portlandcement  måste  ha  samma proportioner  

under  hela inblandningstiden och dels av hur väl tillsatsmedlet  har  blandats i blocket. Det är 

därför av vikt att  ha  kontroll över var inblandningsverktyget befinner sig i cellen. I annat  fall  

saknas det kontroll av utblandningens homogenitet i cellen. 

• belastning av det stabiliserade blocket. Här är det viktigt att pålastning sker utan 

tidsfördröjning. Vid laboratorieförsöken bestäms vilken belastning som krävs för att uppnå  

en  tillräcklig stabilitet. 

Utifrån erfarenheter från fält- och laboratorieundersökningen kan det anses att metoden och 

tillsatsmedlet fungerar väl för torvstabilisering. 
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Air Furnace Blast Slag (FB) (fraction 0 -4 mm) and standard Portland Cement (PC) have been 
used to stabilise peat soil under field and laboratory conditions. Considering the inhomogeneity 
of a stabilised peat block it is necessary to improve a combination of different test methods to: 
(1) guide the selection of slag material for specific soils, (2) assure that the mechanical stability 
of the stabilised peat (Peat/Slag/PC) is efficient, (3) control the homogeneity of the stabilised 
peat and (4) assure that the chemical stability of the stabilised peat satisfies foundation and en-
vironmental requirements. 
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1. INTRODUCTION 

Parts of the Swedish road and railway sys-
tems are to be repaired and reconstructed in 
order to achieve a better transportation econ-
omy. When performing this, new sections 
will cross peat areas. In order not to disturb 
the environment and cause stability problems 
of old sections, which have to be in function 
during the whole building period, it is not 
recommended nor permitted to excavate in a 
peat soil. 

Stabilisation of a clayey soil with pouzzo-
lanic additives is a well established method. 
In recent years block stabilisation with pouz-
zolanic materials has been used in peat soils 
as well. As this is a rather new reinforcement 
method for peat soils, field experiences are 
scarce. 

The problems faced here are that cementa-
tion and stabilisation processes are disturbed 
when pouzzolanic materials are used in a soil 
with high contents of organic matter and wa-
ter. A comparatively high pore volume of a 
peat soil causes settlement problems. Labo-
ratory tests are essential in conducting a sta-
bilisation work in field. The development of a 
sampling method and a realistic standard 
laboratory method is needed. 

2. METHODS AND MATERIALS 

2.1 Additives 
Furnace Blast Slag (FB) and Portland Cement 
(PC) have been used as stabilising agents in 
this study. A dried and sieved (<4 mm) FB 
was used in both field and laboratory tests. 
The water content of the FB was 10 weight % 
and it contained 458 mg of Vanadium/kg of 
dry solid. Swedish Maximum Containment 
level I  for V in a soil, where ground water is 
not used as drinking water, is 300 mg/kg of 
dry solid. The stabilised soil in the field test 
was not containing more than 60 weight % of 
FB, and the Swedish Maximum Containment 
level for V was not exceeded. 

2.2 Peat soil 
Peat soil samples were collected and a half 
scale field test was conducted adjoining to a 
new railway section, between Lidlund and  
Jörn,  North West of  Skellefteå,  in Northern 
Sweden. The porosity of the investigated peat 
soil is 90 -95 %. The degree of humufication 
of the peat soil was H5 to H6 according to 
von Post's 2  10 grade scale system. 
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stabilised laboratory samples. 
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2.3 Laboratory investigation 
Stabilised peat samples were packed into 
plastic tubes (height 17 cm and diameter 5 
cm) and they were cured in a special box, de-
scribed in Figure 1. Earlier studies 3  show 
that in order to fill out the pore volume of the 
peat soil, it would be required about 1000 kg 
of additives/m3  of peat soil. This is not realis-
tic by economic reasons. A load of 20, 40 or 
60 kPa applied on the stabilised soil and the 
addition of 300 kg of additives/m3  of peat 
soil were used in this study. Similar condi-
tions are present on a field site, where a road 
or railway embankment compresses the stabi-
lised peat soil. The load of 20 kPa is analo-
gous with 1 m of sand under field conditions. 

The compression of the stabilised peat 
samples was measured during the curing 
time. The laboratory samples were tested after 
specific curing times, Table 1. 

Unconfined compression tests were per-
formed on laboratory samples, in order to 
control how the undrained shear strength, TN, 
depend on (1) the blend of additives, (2) the 
amount of additives, (3) the load applied 
during the curing time and (4) the curing 
time. Curing temperature was set at 20°C. 

Two different approaches were used in 
order to develop a method to control the 
amount and the homogeneity of the additives 
in field samples. Laboratory samples with 50 
to 300 kg of FB60/C40  Im  4  of peat soil were  

used as standards, bold style in Table 1. 
Laboratory samples were leached in order 

to check if percolating water removes addi-
tives from the stabilised monolith and how 
this alters the permeability of the samples and 
its mechanical stability 4. Leachability of V 
was tested at different pH. 

2.4 Field investigation 
120 m of the new railway section at Lidlund-
Jörn will cross an area with peat soil. The 
total volume of the test site was 8  x  5  x  — 3 
in3. The stabilisation work was done in 8 
cells. When one cell was stabilised with the 
acquired amount of additives, the work con-
tinued to the adjoining cell. An excavator 
equipped with a mixer, a compression set and 
two cisterns, one containing PC and one FB 
were used for the stabilisation work. The ad-
ditives were injected with pressurised air and 
the amount was controlled manually. The 
planned amount of the additives were 200 kg 
per m3  of peat soil. The blend of the additives 
were 40 weight-% PC and 60 weight-% FB. 

A  geotextile  (class 3) was placed on the 
stabilised surface after one day, and five level 
rods were installed. The settlement of the sta-
bilised peat surface was controlled during 6,5 
month. 1 m of a sandy moraine was installed 
in two stages on the  geotextile:  in stage 1, 40 
cm, and 20 hours later in stage 2, an addi-
tional 60 cm. 

The in situ permeability of the stabilised 
and the undisturbed peat soils were measured 
6,5 month after that the stabilisation works 
were finished. Pore water samples were taken 
at the same time. 

Before core samples were taken, the mo-
raine soil and the  geotextile  were removed. 
(1) Core samples were taken with plastic 
tubes with a diameter of 0,2 m and a length of 
0,7 m. These were pressed down into the 
stabilised peat block and than excavated. The 
samples were taken from two levels in the 
northern part of the test area, 0 to 0,6 m and 
0,7 to 1,3 m. (2) Core samples were taken 
one week later, with a special peat coring de-
vice. Pore and surface water poured into the 

Table 1 	Test programme for stabilised peat samples made in laboratory. 

Type of peat 	Blends 
jvci Post] 	[weight-7o] 

H2-H3 	FB70/PC30 * 

H5-H6 	FB60/PC40 

H8-H9 	FB50/PC50 

Amount of additives 
[kg/m3] 

50, 100, 150, 

200, 250, 300 

Load during curing time 
[kPa] 

20, 40, 60 

Curing time 
[days]  

7, 15, 

30, 90 

* FB = Furnace Blast Slag, PC = Portland Cement 
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excavated area between the two sampling oc-
casions. With no pressure from an overload, 
the stabilised peat surface swell and its me-
chanical stability became weakened. As a re-
sult of this, core samples from near surface 
levels were easily fractured by mechanical 
abrasion during sampling. 
In situ tests —Vane test was conducted 5 days 
after stabilisation. Cone Penetration Tests 
(CPT) were conducted five days and 6,5 
month after the stabilisation works. Unfortu-
nately CPT is not calibrated for stabilised peat 
soils. The results from the CPT can only be 
evaluated in a qualitative manner. 
Laboratory analyses —Two test methods were 
assembled in order to control the amount of 
additives in a sample, (I) an Inflection Point  
(IP)  titration and (2) Loss of Ignition (L01). 
Laboratory samples, bold style in Table 1, 
were used in both cases as standards. 
(1) The titrand used during the inflection 
point titration was a 1M  HO.  The amount of 
HC1 needed to decrease the pH of the solid 
solution varies depending on the amount of 
additives. The results of  IP  titration tests are 
expressed in  ml  HC1/g of dry samples. 
(2) The loss of ignition (L01) of a sample is 

LOI = (m, - mG)1m, 	(I) 
where ms  is the dry weight of the sample and 
m, is its ignition rest. m, is the sum of the 
ignition rests of the peat material and the ad-
ditives. LOI is correlated to the amount of 
additives in the sample.  

3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1 Mechanical properties 

3.1.1 Deformation properties 
Results from field measurements and position 
of the level rods are shown in Figure 2a. The 
sudden drop of the settlement curves after 20 
hours were caused by the additional load of 
60 cm of sandy moraine. The main part of the 
compression, 78 - 90 % of the compression 
recorded after 6,5 months, took place during 
the first days after that the first load of the 
sandy moraine was placed on the site. The 
decline of the compression curves, shown in 
Figure 2a, suggest a continuing settlement 
process of the test site after 6,5 months. The 
higher compression values of the northern 
part of the test site, at level rod 5, is probably 
caused by a combination of less additives in 
the peat soil and a deeper peat profile than 
measured. 

Figure 2b shows the compression during 
curing time for a laboratory test series (200 
kg/mi), where 20, 40 and 60 kPa were ap-
plied upon the stabilised peat samples. Labo-
ratory samples show similar compression 
pattern as the field site, most of the compres-
sion taking place during the first four to five 
days. For a load of 20 kPa the compression 
after 30 days was about 13 - 17 %, Figure 
2b. Higher loads of 40 and 60 kPa, increased 
the compression after 30 days to 25 -27 % 

Figure 2 a) Compression of the test site,  b)  Compression of stabilised peat samples during a curing period of 
30 days. The samples contained 200 kg/m3  of FB60/C40.  c)  Compression of stabilised peat samples during a 
curing period of 90 days. The applied load was 40 kPa. The samples contained 200 kg/m3  of additives with dif-
ferent bends. 
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Figure 3 a) Undrained shear strength of samples taken up from the test site 6,5 months after stabilisation.  b)  Un- 

drained shear strength according to vane shear tests petfonned at the test site, five days after stabilisation. 

and to 30 - 32 % respectively. The compres-
sion of samples stabilised with FB50/C50 
stopped after a curing time of four to five 
days, probably as a result of cementation 
processes, while samples with less Portland 
Cement did not show the same pattern, Fig-
ure 2c. 

3.1.2 Undrained shear strength and density 
Previous investigations 5 8‘  6  of stabilised soil 
samples show that a cone test gives 2-3 times 
higher Tft, value than received from an uncon-
fined compression test. This is due to the in-
fluence of macrostructural inhomogeneities 
on the undrained shear strength of the sam-
ple. A cone test is carried out on small parts 
of a sample, and it is not influenced by inho-
mogeneities of the macrostructure. 

Results from cone test and unconfined 
compression test conducted on field samples 
are shown in Figure 3a. In order to compare 
the results from these two test methods, rft, 
values received from the cone test were re-
duced 2 and 3 times. The samples taken from 
the upper 0,6 m layer, directly after unloading 
the test site, gave decreasing rf. values with 
depth. The highest r, value was 70 kPa and 
the lowest 30 kPa. Unconfined compression 
test, performed on samples taken a week after 
unloading, gave 2fr  values < 30 kPa for near 
surface samples. This was due to swelling 
and intrusion of water into the stabilised area.  

The mechanical stability of the stabilised peat, 
for depth > 1 m, was not affected to the same 
degree by swelling. Results from conducted 
vane tests show a significant strengthening of 
the peat soil, already after 5 days of curing, 
Figure 3b. A comparison between CPT re-
sults after 5 days and after 6,5 months 
showed a considerable strengthening of the 
stabilised peat. The tip resistance increased to 
the double during this time, from less than 
0,4 - 0,5 MPa to around 0,9 MPa. The re-
sults show that stabilised peat from the profile 
has been reinforced and had an overall rfu 
value of at least 40 kPa 6,5 month after stabi-
lisation. Conclusions drawn from the field 
investigation were that the sampling method 
used, the lapse between unloading and sam-
pling (field conditions) and the lapse between 
sampling and testing are important factors that 
can decrease the shear strength of a sample. 

Unconfined compression tests were con-
ducted on laboratory samples with different 
blends of FB and PC. Each sample was ap-
plied with a load of 20,40 or 60 kPa and was 
tested after different curing times. Results 
presented in Figure 4 show that the quantity of 
cement added to the peat is of interest. The 
results show an increase of the unchained 
shear strength of the samples with more than 
200 kg/m3. As shown in Figure 2c, the com-
pression of samples containing 200 kg/m3  of 
FB50/C50 stopped around 20% after five days 
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of curing. The compression of samples con-
taining less Portland Cement was around 30 % 
after 90 days of curing, and the compression 
was not ended. These results indicate that the 
cementation processes are not active when the 
amount of Portland Cement is less than 100 
kg/m3  of peat. However, the unit expressed in 
kg of additives/m3  of peat should be used care-
fully. Depending on the water content of the 
original peat soil, the amount of kg addi-
tives/kg of peat (dry solid,  DS)  varies signifi-
cantly. The water content of the peat used in 
the laboratory studies varied between 650 and 
940 %. As a consequence of this the amount 
of additives expressed as kg/kg of peat  (DS)  
varied between 145 and 200 weight % of  DS  
for samples stabilised with 200 kg of addi-
tives/m3  of peat soil. The original water con-
tent affects the compression, the shear strength 
and the cementation processes of the stabilised 
peat soil. The resulting densities and water 
contents of the stabilised samples, after curing 
under load, were almost the same for parallel 
samples, though the water content of the peat 
soil varied. 

Although, the peat samples used in the 
laboratory tests were taken at the same site 
and depth, humification degree and water 
content of the peat soil samples varied. This 
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Figure 5 Density of field samples. 

variation can explain the variation of the rf,, 
values of parallel samples. However, under 
field conditions the peat soil is stabilised in 
blocks which are homogenised by a mixing 
action. 

Figure 5 shows the density values of the 
field samples. The first core samples were 
collected, directly after that the overburden 
was excavated. Density measurements show 
that these samples, P1 - P2, had densities 
between 1,18 and 1,21 ton/m3. One week 
later, core samples were taken with a special 
peat coring device, samples H2 - H3. These 
were taken down to the level of the underly-
ing moraine. The density of the samples var-
ied between 1,05 and 1,16 ton/m3. According 
to X-ray radiographic pictures the quality of 
these samples were often poor. Calculated 
densities were often low caused by fractured 
samples, with the exception of H3. 

The density of a stabilised peat decreases if 
the sampling action is done some time after 
the excavation of the overburden. With no 
weight of the embankment on the stabilised 
peat material, it can swell and increase its 
water content. The results, Figure 5, show a 
higher density of surface samples taken di-
rectly after excavation, P1 and P2 than a 
week later, H2 and H3. According to the 
swelling action mentioned, the density of the 
samples decreased from around 1,2 ton/m3  to 
less than 1,15 ton/m3. 

With a higher pressure from the applied 
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Table 2 Data for peat samples stabilised with 200 kg/m3  of additives and after a curing time of 30 days. 
Load during curing time Compression Bulk density 	 te„  [kPa]  

[kPa] 	 F91 	[ton/m31 	FB50/PC50 
	

FB60/PC40 
	

FB70/PC30 

20 13 - 17 1,16 - 	1,18 25 - 28 9-11 10- 12 

40 20- 35 1,19 - 1,22 56 - 65 31 -65 20 - 23 

60 30 - 35 1,22- 1,24 116- 125 70 42 - 47 
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Figure 6 Leachability of Vat different pH values. 

overburden, the densities of the stabilised 
peat samples increased. This led to an in-
crease of the shear strength of the samples, 
Table 2. Laboratory samples of peat stabilised 
with 200 kg of additives/m3  of peat soil and 
applied with a pressure of 20 kPa, gave the 
same density values, 1,18 ton/m3, as the peat 
stabilised in field under similar conditions. 

3.3 Permeability and leachability 

Permeability of the stabilised peat is 20 times 
lower than the permeability of the surround-
ing peat soil. The permeabilie of the stabi-
lised peat block was 8,2 • 10 m/s. The sur-
rounding peat soil have a permeability of 1,4 
10-7  m/s.  Although, a low permeability of the 
stabilised peat will limit leaching processes, 
fine material and dissolved elements will be 
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transported out of the block during the first 
four to five days, while the volume of the 
block decreases between 15 to 25 volume-%, 
caused by settlement. Laboratory tests indi-
cate that T values of laboratory samples are 
not affected by an extensive leaching. Al-
though water volume equivalent to 10 times 
the pore volume of the sample was flushed 
through the sample, its mechanical stability 
was unaltered. 

Field and laboratory measurements 
showed that pH was between 11 and 12, and 
the conductivity is 15 - 16 mS/cm in a stabi-
lised sample. The conductivity of the pore 
water in the surrounding peat soil was 100 
times lower than the conductivity in the stabi-
lised peat. Leaching due to a high concentra-
tion gradient will be present. The pH of an 
unaltered peat soil is 5,6. As shown in Figure 
6, the leachability of V will not exceed 20 
mg/I under such conditions. 

3.4 Control of the amount of the ad-
ditives 

3.4.1 Inflection point titration 
An inflection point titration test, was con-
ducted on laboratory standard samples. The 
results from the  IP  tests, Figure 7a, show 
variation even for samples prepared with the 
same standard. As the size of the FB particles 
was up to 4 mm, the rate of dissolution from 
the surfaces of the particles was slower than 
the addition of the acid. This resulted in a 
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Figure 7 a) Titration results from laboratory standard samples of 50 to 300 kg/m3, with the blend FB60/PC40,  

b)  LOI of laboratory standard samples and calculated LOI values of field samples. 
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Figures 8 a) The distribution of the amount of additives in the profile.  b)  The frequency and cumulative 
frequency of kg of additives/m3  of peat soil. 

drop of pH below the end point of the IF 
method, although FB particles were left in the 
samples. Naturally, the rate of the addition of 
the acid can be decreased to suit the specific 
dissolution rate from the FB, but this would 
slow down the time effectiveness of the test 
method, and titration time over several hours 
would be required. However, this control 
method should bee tested in stabilised soils, 
where the fraction of the additives are < 1 
mm, and the amount of the additives are less. 

3.4.2 Loss of ignition 
Loss of ignition of samples with 50 to 300 kg 
of FB60/PC40/m3  of peat soil are presented 
in Figure 7b. Field samples had LOI values 
ranging between 23 and 45 %. According to 
the LOI results from the laboratory standard 
samples, this would indicate a considerably 
higher amount of additives in the field sam-
ples than used in the actual field site. The 
amount of additives corresponding to a LOI 
of 23 % would be well over 300 kg/m3, Fig-
ure 6b. In a separate ignition test the LOI val-
ues of the three separate components, peat, 
FB and PC were determined. Pure peat sam-
ples from the investigated area have an igni-
tion loss of 84 %. Pure PC has an ignition 
loss of 3 % and FB has no ignition loss. The 
sum of the LOI from the three components, 
for a given standard sample is less than the 
LOI of the corresponding standard sample. 
This difference is more significant the more 
PC is present in the sample. The difference in  

LOI between laboratory and field samples are 
probably initiated by the difference in curing 
environment, like temperature, water satura-
tion etc. Laboratory samples were cemented 
and hard to break after being dried, at 105 cr 
during 24  h.  Field samples on the other hand 
were soft, with no strength at all. This differ-
ence between laboratory and field samples 
should be investigated. In this study the 
amount of additives in the field samples were 
calculated using the LOI values of the three 
separate components. Equation II gives a 
measure of the amount of additives in kg per 
kg of peat soil. 

M A 	LOP>  — LO! 
s 

LO/ LorA  

where in': is the dry solid mass of the addi- 

tives, insPis the dry solid mass of the peat,  
LO!"  is the loss of ignition of the peat and  
LO/A  is the loss of ignition of the additives. 
The studied peat soil has an average water 

content, w, of 900 %. The bulk density  p  of 
the peat is 1.04 ton/m3. These evaluations 
were used in equation  ffi  to get the amount of 
additives in a peat sample expressed in kg/m'. 

2 

kg of additives 	 p 	 m 

 s

2,1 

ni 3 of peat soil 	1 + w m," 
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There is a tendency of decreasing amount 
of additives in the deeper sections, Figure 8a. 
According to the control tests the planned 200 
kg/m3  was overestimated during the field 
works. For the whole profile the median 
value of the additives was 186 kg/m3. The 
same value for the upper 1,5 m of the profile 
was 192 kg/m3, Figure 8b. 

4 CONCLUSIONS 

The results from the laboratory tests reveal 
several alternative ways to increase the 
strengthening of a peat soil with the additives 
of Air Furnace Blast Slag (FB) and Portland 
Cement (PC). 
• An increase of the cement content up to 50 

weight-%, FB50/PC50, increases the 
strength of the stabilised peat soil. 

• 200 kg/m3  of the additives is necessary to 
get a sufficient strengthening of the actual 
peat soil. 

• A load applied to the stabilised peat will 
increase the bulk density and the strength 
of the stabilised block. In the current case 
an applied load of at least 40 kPa will be 
needed to get a satisfactory strengthening 
of the peat soil. 

Factors controlling the strength of stabilised 
peat soil are: 
• the quality of the peat soil. Some of the 

differences of the strength of parallel sam-
ples could be explained by the differences 
in peat quality, such as degree of humifi-
cation and water content. 

• the quality of the additives, e.g. water 
content and particle sizes are of impor-
tance. 

• the applied load on the stabilised peat soil. 
The load should be applied directly after 
stabilisation on the stabilised peat surface. 

Important factors that can decrease the shear 
strength of stabilised samples taken up from 
field are: 
• the sampling method used 
• the lapse between unloading of the stabi-

lised area and sampling 
• the lapse between sampling and testing of 

the samples.  

After stabilisation the pore volume of the sta-
bilised block is filled with pouzzolanic mate-
rial, water and some trapped air. An over 
burden, which is necessary to get the first 
settlement, will press out water and air from 
the stabilised block. The removed water can 
transport fine grained and dissolved material 
out of the stabilised block. In this case the 
usage of an extremely active stabilising agent 
should not be recommended as some dis-
solved  Na,  K,  Ca, Mg etc. which are active 
in the stabilising processes will be removed 
from the block. During the mixing action sta-
bilised "nuggets" of stabilising agents can 
generate, leaving the surrounding soil unsta-
bilised. This "nugget" effect could not be ob-
served in the field samples. The stabilised 
peat soil consist of soft organic matter, water 
and additives. This study shows that the 
strength of the stabilised peat depends on soil 
like structure of the mixture and on cementa-
tion processes. In order to achieve the former 
at least 200 kg/m3  of the additives and an ap-
plied load of 40 Oa is needed. 

Sufficient stabilisation is possible with the 
method, however its long time stability is not 
investigated. 
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Uppföljning av  en  masstabiliserad vägsträcka mellan 
Hemmingsmark och Jävre i norra  Sverige  

K. Pousette, J. Mäcsik och  A.  Jacobsson 
Luleå Tekniska Universitet, avd.  for  Geoteknik,  Sverige  

R. Granberg 
Vägverket  Region  Norr  

SYNOPSIS:  I samband med att allt hårdare miljögeoteknislca krav ställs på vägbyggnadsprojekt, 
får inte urgrävning och borttransport av  t ex tory  och sulfidjord ske hur som helst.  Man  kan då välja 
att utföra någon  form  av masstabilisering. För detta ändamål krävs speciell maskinell utrustning, 
stabiliseringsmaterial och laborativa såväl som fältmässiga undersökningar.  En  annan viktig fråga 
är också om restprodukter ifrån industrier kan utnyttjas och därmed också förbilliga processen. I 
detta arbete  har en  vägsträcka emellan Hemmingsmark och Jävre valts för masstabilisering och 
därmed också försöksområde för några olika stabiliseringsmedel. Mätningar pågår av temperatur, 
portryck,  konduktivitet, pH  och sättningsförlopp. Resultaten tyder på att det går bra att utnyttja 
vissa restprodukter (i detta  fall  hyttsten) som  en del  i det tillförda stabiliseringsmaterialet och 
därmed kan också kostnaderna sänkas.  

1 INLEDNING 

På väg  501  mellan Jävre och Hemmingsmark, som  har  varit i mycket dåligt skick, utfördes  under  
hösten  98 reparations-  och förbättringsarbeten.  En  ca  1 km  lång sträcka av vägen går över ett torv-
område. Här fanns två alternativa förslag för att förstärka undergrunden och förbättra vägkvalitén. 
Det ena var urgrävning ner till  fast  morän, ca  4 m,  och återfyllning med morän och det andra var 
masstabilisering. Åtgärden  skulle  vidtas i området längs utmed vägens sidor och undergrunden  
skulle  lämnas orörd  under  vägens mittdel,  se  figur  1.  

Vägverket  Region  Norr var intresserat av att masstabilisera  den  aktuella vägsträckningen och att 
använda ett stabiliseringsmedel bestående av  en  blandning av  cement  och hyttsten (masugnsslagg). 
För att kontrollera och dimensionera mängden tillsatsmedel för  den  aktuella jorden utfördes 
laboratorieförsök. Dessa utfördes vid Luleå tekniska universitet, avd för geoteknik,  under  våren och  

BAT- 
spetsar 

temperatur- 
stavar pegel 

stabiliserat 
område  

mätpunkter 

Figur 1.  Tvärsektion på vägen som visar  de  områden som  har  stabiliserats och  de  
instrumenteringar som  har  gjorts. 
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sommaren  98.  Resultaten var tillfredsställande och masstabilisering valdes som förstärkningsmetod 
för  den  aktuella vägsträckan. Förutom det föreslagna stabiliseringsmedlet,  har  även tre andra stabi-
liseringsmedel använts i syfte att erhålla  en  jämförelse emellan olika tillsatsmedel. För att kunna 
följa upp resultatet av  den  utförda masstabiliseringen i fält utförs fältmätningar i fyra sektioner,  en  
för varje tillsatsmedel. Sektionerna är instrumenterade för mätning av sättningar, temperatur och 
portryck och för vattenprovtagning. Mätningarna  har nu  pågått i drygt ett år och det är planerat att  
de  ska fortsätta några år till.  Under  hösten  99 har  vägsträckan asfalterats och det blir intressant att  
se  hur  den  klarar  den  kommande vintern. 

I projektet medverkar Vägverket  Region  Norr, SBUF, Norrbottens Forskningsråd och Lulefrakt  
AB. 

2 MARK-  OCH GRUNDVAnt,NFÖRHÅLLANDEN  

Den  masstabiliserade vägsträckan  ligger  mellan  sektion 10/400  (längst  söderut) och  11/300. Tor-
yens  mäktighet  på  sträckan är  0,8-1,3 m.  Torven underlagras  av  leSi och  Si,  vilken är gyttjig när-
mast torven. Djupet till moränen är ca  4 m  längs  hela sträckan. Torven är överlag föga till dåligt 
humifierad  (H3-H4 enligt von  Post's  humifieringsskala)  med  inslag  av  väl humifierad  eller  dyartad  
tory (H8-H9).  Söder  om sektion 10/400  finns ett höjdparti där  en  sasiMn  går  upp i markytan. Norr  
om sektion 11/300  slutar torvmarken och  jorden består av Si  och siSa ända upp till markytan. 

Grundvattennivån är hög inom torvområdet och markytan lutar något, ca  0,15%  mot norr. Lut-
ningen ayspeglar  sig  i grundvattenytans  läge  som ligger  ca  1 m under  terrassytan  vid sektion 
10/400  och i nivå  med  terrassytan i  sektion 11/000. 

3 MASSTAB1LISERINGSARBETET 

3.1  Stabiliseringsmedel 

Fyra olika stabiliseringsmedel  har  använts  vid  stabiliseringsarbetet, nämligen: 
• standard  Portland  cement, (PC)  
• EMC,  vilken utgörs  av standard  Portland  cement  mald  med kvartssand (0-1 mm) enligt en  spe-

ciell  teknik  för energimodifierad  cement  (EMC).  
• en  blandning  av 50  vikt-%  PC  och  50  vikt-% hyttsten  (0-4 mm),  (PC/HS(4)) 
• en  blandning  av 50  vikt-%  PC  och  50  vikt-% hyttsten  (0-2 mm),  (PC/HS(2)). 
Hyttsten är  en biprodukt  från SSAB:s stålverk i Luleå och  kan fås  i olika  fraktioner. 

Totalt  stabiliserades  en  sträcka  på 1 800 m  längs  med  vägens två sidor. Tillsatsmängden  var 200  
kg/m' och för  den  stabiliserade vägsträckan åtgick  2 160 ton  stabiliseringsmedel.  

En  fördel  med  att använda hyttsten i stabiliseringsmedlet är att  det  blir billigare än att använda 
enbart  cement.  Kostnaden för stabiliseringsmedlet  kan  nästan halveras  vid  ett blandningsförhållan- 
de  enligt  ovan.  

3.2 Uerande  

Masstabilisering  av undergrunden  utfördes i  området  längs  med  vägens båda sidor,  se figur 1. Om-
rådet som  stabiliserades  var 3 m  brett och  2 m  djupt. Stabiliseringsarbetet skedde  längs  ena väg-
sidan åt gången och  totalt  stabiliserades  en  sträcka  på 1800 m. Av  dessa stabiliserades  790 m med 
PC, 63 m med  EMC,  105 m med  PC/HS(4) och  840 m med  PC/HS(2).Arbetsgången  var som  följer: 
• befintlig vägbank grävdes  bort  
• undergrunden  stabiliserades i "block"  om 30 m3, med  arean  3 x 5 m2  och ner till djupet  2 m. Till  

varje block tillsattes  6 ton  stabiliseringsmedel. Stabiliseringsmedlet blåstes  in  i  "blocket"  under 
samtidig  omrörning,  med det  propellerliknande verktyg  som  används  vid  masstabilise-ring 

• en  geotextil  lades  ut över  det  stabiliserade  området  
• vägbanken, altemativt nytt material,  lades  tillbaka ovanpå  geotextilen  till  en  höjd  av 1 m.  Detta 

skedde i två etapper.  
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Sektion 
10/900 
10/900 
10/900 
10/900 
11/260 
10/900 

10/900+ 11/260 
10/900 
10/900  

Jordprov*  
T2 
Ti 
T3 

T2 + T3 
14+ T5 

T2 + leSi(1) 
T2 + leSi(2) 

T2 + T3 + leSi(3) 
leSi(1)  

10/775 	 T6 
10/775 	T6 + leSi(4) 
10/775 	 leSi(4) 

Masstabiliseringsarbetet utfördes av Viatek/YIT Bygg  AB.  Lulefrakt/NTG levererade stabilise-
ringsmedel och stod för  den  blandningsvagn där stabiliseringsmedlet blandades. Enligt planerna  
skulle 80  -  100 m  väg stabiliseras  per  dag och arbetet ta drygt  1  månad. Pga av komplikationer och 
driftproblem kom arbetet att ta  2  månader. Kornen i hyttsten är kantiga och vassa, vilket ställde till  
problem  pga av nötning i rörkrökar. Andra  problem  var igensättning av utbläsningssystemet i 
blandningsvagnen. Här är det viktigt att stabiliseringsmedlet inte är för fuktigt och att utblåset är 
rätt konstruerat. Dessa driftproblem orsakade flera dagars stillestånd och  en  åtgärd som vidtogs var 
att minska kornstorleken för hyttstenen till  0-2 mm.  När stabiliseringsarbetet fungerade bra stabi-
liserades  50-60 m per  dag. I medeltal för  de  olika stabiliseringsmedlen stabiliserades  40 m per  dag 
och som mest  80 m  på  en  dag.  

4  UTFÖRDA LABORATORIEFÖRSÖK OCH FÄLTMÄTNINGAR  

4.1  Laboratorieförsök 

Laboratorieförsök  har  utförts på: 
• stabiliserade provkroppar tillblandade och tillverkade på laboratoriet 
• laboratorietillverkade provkroppar, tillverkade av fältstabiliserad jord upptagen direkt efter det 

att jorden  har  stabiliserats i fält. Jorden  togs  upp genom att plaströr (d  =19 cm  och h =  70 cm)  
trycktes ner i  den  stabiliserade jorden med hjälp av  en  grävmaskin. Med denna teknik  togs  
prover upp från  2  nivåer, ner till ett djup av  1,4 m  

• prov upptagna ett år efter det att stabiliseringsarbetet  har  ayslutats. 
Proverna  har  undersökts med ayseende på vattenkvot, skrymdensitet, glödgningsförlust och 
(enaxliga tryckförsök). Även några standardödometerförsök  har  utförts.  

De  stabiliserade provkropparna tillverkades enligt  den  metod som finns beskriven i Pousette  et 
al (1999).  Metoden liknar i stort  den  "referensmetod" som används av Viatek och SGI,  men  med 
följande skillnader: 
• provtuber med diametern  5 cm  används istället för  tuber  med diametern  6,8 cm  
• inblandningstiden är  2  minuter istället för  5  
• vid inpackningen i provtub belastas varje inpackat  lager  i  10  sek med  en  stång (motsvarande ca  

40  kPa) med räfflad ändyta, istället för att provet bara packas  in  för  hand  
• belastningen  under  härdningstiden valdes till  40  lcPa istället för18. 
Vid masstabilisering sker  en  viss blandning av jord från närliggande nivåer. För att  se  hur det på-
verkar stabiliseringseffekten tillverkades prover även av blandningar av  tory  och underliggande 
leSi.  Sex  provgropar grävdes längs stabiliseringssträckan och från tre av dessa  togs  jordprover upp 
från olika nivåer, ner till  3,5 m.  I  en  första omgång tillverkades och undersöktes prov av  10  olika 
jordar och blandningar av olika jordar,  se  tabell  1.  När det blev  klart  att olika stabiliseringsmedel  
skulle  användas kompletterades laboratorieundersökningarna med tre olika jordar vilka stabilise-
rades med tre olika stabiliseringsmedel,  se  tabell  1.  

Tabell!. Provplan för prov blandade och 
 
tillverkade på laboratoriet. 

Djup Enaxliga tryckförsök  Stabiliseringsmedel 
0,5 14, 28, 83 PC/HS(4) 
1,0 14, 28, 83 PC/HS(4) 
1,0 14, 54-57 PC/HS(4) 

0,5 + 1,0 14, 54-57 PC/HS(4) 
0,5 + 1,0 13, 53-56 PC/HS(4) 
0,5 + 2,25 14,28, 83 PC/HS(4) 
0,5 + 1,2 14,28, 83 PC/HS(4) 

0,5 + 1,0 + 1,5 13, 53-56 PC/HS(4) 
2,25 14, 28, 83-84 PC/HS(4) 
1,2 14, 28, 84  PC/HS(4)  
0,5 28 PC, EMC, PC/HS(4) 

0,5 + 1,2 28 PC, EMC, PC/HS(4) 
1,2 28 PC, EMC, PC/HS(4) 

* TI -15 = Tory  med  olika  förmultningsgrad, Ti (H8), T2 (H3), T3 (H9), T4 (H3)  och  T5 (H4).  
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4.2  Fältmätningar 

Fyra  sektioner  instrumenterades för att mäta sättningar,  temperatur  och portryck och för att ta 
grundvattenprover,  se figur 1.  Sektionerna  som  instrumenterades  var 10/400  (EMC),  10/775 (PC), 
10/900  (PC/HS(4)) och  11/000  (PC/HS(2)). För att mäta sättningar placerades peglar  direkt  ovanpå  
den  stabiliserade  undergrunden.  Två portrycksmätare,  BAT-spetsar, installerades  på  två djup,  en  i 
nederkanten  av det  stabiliserade  området (z  =  1,75 m)  och  en  strax  under det  stabiliserade  området 
(z  =  2,25 m). BAT-spetsarna används också för att ta porvattenprov och mäta  permeabilitet.  För att 
mäta temperaturprofilen installerades temperatursonder  med termoelement på  olika nivåer.  

5  RESULTAT OCH DISKUSSION  

5.1  Prover blandade och tillverkade på laboratoriet  

Figur 2 a)  visar resultat från enaxliga tryckförsök utförda på fem olika torvprover vilka stabiliserats 
på laboratoriet. Samtliga prover  har  stabiliserats med PC/HS(4) och  en  tillsatsmängd motsvarande  
200  kg/ne.  De  stabiliserade provkropparna undersöktes efter  14, 28, 54  och  84  dygn. Noterbart är 
att hållfasthetstillväxten som sker efter det att provet härdat i  14  dygn verkar vara marginell.  Den  
odränerade skjuvhållfastheten för  de  stabiliserade torvproverna varierar från ca  30  kPa till ca  130  
kPa. Det som skiljer proverna åt är torvkvalitén.  Tory  kan karakteriseras med avseende på humifie-
ringsgrad, vattenkvot, skrymdensitet, glödgningsförlust,  mm. De  lägsta skjuvhållfastheterna  har  i 
detta  fall  erhållits för torv med hög humifieringsgrad,  H8 respektive H9,  medan torv med  en  humi-
fieringsgrad på  H3-H4  ger Tf.-värden på över  100  kPa. Intressant är att notera, att när två torvsorter 
med olika humifieringsgrad blandades,  50  vikt-%  T2 (H3)  +  50  vikt-%  T3 (H9),  erhölls också ett 
;-värde på över  100  kPa. I figur  2  b)  har  t ritats upp som funktion av vattenkvoten på  de  stabili-
serade provkropparna. Här är det svårt att  se  något entydigt samband.  En  tendens till ökande  'r  med 
ökande vattenkvot fås om  Ti,  som gav det lägsta  'ç-värdet, utesluts. Resultaten visar att stabilise-
ringseffekten som fås för olika torvsorter kan variera mycket och beror på torvens sammansättning, 
där bl  a  humifieringsgrad och vattenkvot är två viktiga faktorer. 

Stabiliserade prover av torv + leSi gav ;-värden mellan  50  och  120  kPa och för prov av enbart 
leSi låg  'ç-värdena från  100  till drygt  200  kPa. I båda  fallen  stabiliserades proverna med PC/HS(4) 
och tillsatsmängden  200  kg/m'.  

Ti 	T3 T4/T5 T2/T3 T2 
Tory 

a) 

150 

100 

50 

0 
0 	100 	200  

Vattenkvot [%] 

b) 

300  

o T1 (H8) 

• T2 (H3) 

n T3 (H9) 

X T2/T3 (H3+H9) 

• T41T5 (H3+H4) ceo  

Figur 2.  Tr.  bestämd  med  enaxliga tryckförsök  på  olika torvprover  som har  stabiliserats  på laboratoriet med  
PC/HS(4) och tillsatsmängden  200  kg/m3.  a)  Staplarnas färg motsvarar provernas härdningstid, där vit =  14  
dygn, ljusgrå =  28  dygn, mörkgrå =  54  dygn och  svart  =  84  dygn.  b)  -rsom  funktion av de  undersökta stabi-
liserade provkropparnas vattenkvot.  
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Undersökningar  som  utfördes för att studera skillnader i  stabiliseringseffekt  för olika stabilise-
ringsmedel  (PC,  EMC  och PC/HS(4)) visade att: 
• för  en  torvblandning (H3+H4)  kunde  inga skillnader i  stabiliseringseffekt  registreras mellan  de  

olika stabiliseringsmedlen 
• för  en  lerig  silt  (leSi)  var  skillnaderna mellan stabiliseringsmedlen mycket stora.  EMC  gav Tf.-

värden  på  ca  1000  kPa,  PC  T-värden  på  ca  730  kPa och PC/HS(4) rb,-värden  på  ca  75  kPa 
• för  en  blandning  av tory  + leSi  var tendensen  densamma  som  för  en  lerig  silt,  men  skillnaderna 

mellan  de  olika stabiliseringsmedlen  var mindre.  tjvärden  på 200, 140 respektive 100  kPa 
mättes upp för prover stabiliserade  med  EMC,  PC respektive  PC/HS(4).  

Resultaten  visar att för  den tory som  här undersöktes  gav de tre  stabiliseringsmedlen likvärdig  sta-
biliseringseffekt.  Däremot för  den  leriga silten är  EMC  och  PC  betydligt effektivare än PC/HS(4). 
För blandningen  tory  + leSi  ger  PC/HS(4) visserligen sämre  stabiliseringseffekt  än  EMC  och  PC, 
men  ändock ett  'ç-värde kring  100  kPa vilket är fullt tillräckligt.  

5.2 	Prover tillverkade på laboratoriet av jord stabiliserad i fält 

Syftet  med  att undersöka  jord, som har  stabiliserats i fält,  var  att kontrollera  hur  väl inblandningen  
av  stabiliseringsmedlet fungerade och att söka  få en  uppfattning  om  hur  mycket  jord  från närliggan-
de nivåer  har  blandats. Stabiliserad  jord togs  upp ifrån  de  olika sektionerna  som har  instrumenterats 
och  som har  stabiliserats  med  olika stabiliseringsmedel. Provkroppar tillverkades  av  stabiliserat 
material från olika djup och för proverna bestämdes  med  hjälp  av  ena;diga tryckförsök  efter en  
härdningstid  på 52-54  dygn.  Figur 3  visar  t som funktion av  djupet för  de  fyra sektionerna och 
stabiliseringsmedlen. För  EMC  togs  endast stabiliserad  jord  upp från ett djup, ca  0,5 m. En  okulär  
granskning av  proverna visar att  de  ytligaste  består av  enbart  torv,  därefter ökar inslaget  av  leSi och  
de  djupaste  består av  leSi  med  ett litet inslag  av torv.  Detta visar att  det sker en  viss blandning  av 
jord  från närliggande nivåer. Jordförhållandena skiljer  sig  något åt mellan  de  olika sektionerna.  
sektion 10/775  är torvlagrets mäktighet  mindre  än för  sektion 10/900 respektive 11/000,  ca  0,5  
jämfört  med  ca  1 m.  För torven  ligger  Tft  mellan  50  och  100  kPa för alla stabiliseringsmedel utom 
PC/HS(2), där  T„, ligger  mellan  40  och  60  kPa. I  sektion 10/775 som har  stabiliserats  med PC består 
den  stabiliserade  jorden  från  1 m av  leSi  med  ett litet inslag  av torv.  Här  har de  högsta Tjvärdena 
uppmätts,  400  kPa.  Det  stämmer bra överens  med  resultaten för  de  laboratorieblandade proverna, 
vilka visade att för leSi är  PC  ett mycket effektivare stabiliseringsmedel än PC/HS(4). 

För PC/HS(2)  har stabiliseringen  inte fungerat för  jorden  från nivå  1,3  till  1,6 m. Jorden består  
här i huvudsak  av  leSi  med  sulfidinslag och ett litet inslag  av torv. De  tillverkade provkropparna  
var  svarta  på  ytan,  med  stråk  av svart  i provkropparna, vilket  tyder på  sulfidjordsbildning.  Sektion 
11/000 som  stabiliserats  med  PC/HS(2)  ligger  i  en  lågpunkt  på  vägsträckan och  har  högst grundvat-
tenyta, i nivå  med den  stabiliserade  jordens  överyta. Att  stabiliseringen  fungerat dåligt  kan bero på 

Figur 3. 2:,  bestämd med enaxliga tryckförsök, som funktion av provtagningsdjup,  for  provkroppar 
tillverkade på laboratoriet av jord stabiliserad i fält. 
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att stabiliseringsmedlet fungerar sämre för sulfidhaltig leSi eller att inblandningsmängden för den-
na punkt blivit  mindre  än  de  föreskrivna  200  kg/m3.  Analyser  på det porvatten som tagits upp med 
hjälp av installerade  BAT-spetsar tyder på att tillsatsmängden är  mindre  i denna punkt än för  de  
övriga sektionerna. pH-mätningar utförda på porvattenprover visar att för sektion  11/000  är  pH 9,3  
nederst i  den  stabiliserade zonen, medan  pH  för övriga sektioner ligger kring  12,3,  tabell  2.  Även  
konduktiviteten  skiljer sig åt, för sektion  11/000  är  konduktiviteten 0,94  mS/m, medan övriga 
sektioner  har  konduktivitetsvärden över  4  mS/m, tabell  2.  Lägre  pH  och  konduktivitet  visar att 
mängden stabiliseringsmedel är  mindre.  

Tabell  2. pH  och kondukru  ret  mätt  på  porvattenprover upptagna  med  hjälp  av BAT-spetsar  den 16/12 1998.  
Sektion 	Stabili 	.agsmedel Djup  [m  frän  stab.  yta]  pH Konduktivitet  [mS/m]  
10/400  EMC  1,75 12,3  -  
10/775 PC 1,5 12,4 4,7 

2,0 11,3 
10/900 PC/HS(4) 1,75 12,2 4,2 

2,25 9,8 0,61 
11/000 PC/HS(2) 1,75 9,3 0,94 

2,25 6,8 0,78 

5.3  Fältmätningar  

5.3.1  Sättningar 
Peglarna avvägdes  direkt  efter det  att  den  första  delen av  vägbanken lagts ut över  det  stabiliserade  
området.  Uppfyllningen  av  vägbanken  var  ca  50-60 cm.  När stabiliseringsarbetet ayslutats  lades  
ytterligare  40 cm  ut. För  sektion 10/900  (PC/HS(4)) och  11/000  (PC/HS(2)) saknas tyvärr  den  
första mätningen, nollmätningen. I  sektion 10/400  (EMC)  och  10/775 (PC) har  sättningar  på  mellan  
7  och  9 cm  uppmätts för  det  första  året.  Sättningarna utbildas snabbast i början.  Efter 16  dygn  har  
ca  70% av  totala sättningen  efter 1 år  utbildats.  Om man  antar att samma tidsförlopp gäller för  
sektion 10/900  och  11/000, fås  för dessa  sektioner en total  sättning  efter lår på 12-16 cm.  

I februari -  april kan en  höjning  av  peglarnas nivå  med  ca  2 cm  noteras för  sektion 10/400  och  
10/775.  Orsaken till detta torde vara tjällyftning.  Den effekten kan ej  noteras för  sektion 10/900  och  
11/000.  Studeras temperaturprofilerna för  de  olika sektionerna  kan man se  att för  de sektioner  där 
tjällyftning registrerats är  det en temperatur på 0°C eller under,  ca  25 cm  ner i  det  stabiliserade  
materialet.  I  de sektioner  där  ingen  tjällyftning registrerats  har heller  inte  temperaturen  i  det  stabili-
serade  materialet  varit  under 0°C. 

5.3.2 Temperatur 
Figur 4  visar resultat från temperaturmätningar som  har  utförts i sektion  10/900  som  har  stabilise-
rats med PC/H(4). Angiven  0-nivå är överytan på det stabiliserade området. Mätningarna utfördes 
tätare i början för att  sedan  göras ungefär varannan månad. Högst temperatur uppmättes i  mitten, 1 
m  ner i  den  stabiliserade jorden. Fem dagar efter det att stabiliseringen utförts, uppmättes  en  tempe-
ratur på  22°C. Under  vinterns gång  har  temperaturen successivt sjunkit och efter ca  6  månader var 
temperaturen densamma som i  den  omgivande jorden.  

Figur 5  visar hur temperaturen  1 meter  ner i  den  stabiliserade jorden  har  sjunkit i  de  olika 
sektionerna som instrumenterades. Referenstemperaturen är mätt i orörd  mark  några  meter  från 
vägen vid sektion  11/000.  Temperatursonden för referenstemperaturen installerades i samband med 
att  den  sista sektionen,  11/000,  installerades.  Den  temperaturhöjning som erhållits när stabilise-
ringsmedlet  har  tillsats och börjat härda, kan uppskattas till  15-20°C.  För PC/H(2) verkar tempe-
raturhöjningen vara lägre. Det kan  ha  flera förklaringar. Sektionen stabiliserades i början av 
november när utetemperaturen var lägre än vad som var fallet för  de  övriga sektionerna. Det kan 
även bero på att stabiliseringsmängden varit lägre än  den  aysedda. Det senare antyder även resulta-
ten från  pH  och konduktivitetsmätningarna och  'ç-värden som uppmätts på provkroppar tillverkade 
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Figur 4.  Temperaturer uppmätta i sektion  10/900 under  det första året. Det stabiliserade området ligger 
mellan nivå  0  och  2 m.  

Figur 5.  Uppmätt temperatur i  mitten  av det stabiliserade området i  de  olika sektionerna,  samt  referens-
temperatur i ostörd  tory  på samma djup. 
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av jord  stabiliserad i fält. 
Temperaturhöjningen  som  härdningsprocesserna bidragit  med har  hindrat tjälen från att tränga 

ner i  det  stabiliserade  området. Det  är enbart i  sektion 10/400  och  10/775 som det har  varit  tempe-
raturer på 0°C eller  lägre, ca  25 cm  ner i  det  stabiliserade  området.  Här registrerades också  en  
antydan till tjällyftning.  

Det kommer  att bli intressant att följa tjälnedträngningen och tjällyftningen  den  kommande 
vintern, när  den  inte  kommer  att bromsas upp  av en  förhöjd  temperatur.  Även jämförelsen mellan  
stabilise-rad tory  och ostörd  tory  är intressant.  

5.3.3  Provtagning  av  stabiliserat material  efter 1 år  
I slutet  av september 99 gjordes en  sista  justering av  vägen, väghyvling, och därefter asfalterades  
den.  Innan vägen asfalterades  togs  prover upp  på  stabiliserad  tory vid de  fyra instrumenterade sek-
tionerna  med  hjälp  av en  grävmaskin. Vägbanken grävdes  bort  i  kanten av  vägbanken ca  5-10 m  
från  de  instrumenterade sektionerna.  Geotextilen  som ligger  ovanpå  den  stabiliserade torven skars 
upp och veks åt sidan. För provtagning användes stora plaströr  med  vässad  egg  (d  =  19 cm, 1  =  70 
cm) som  grävmaskinisten  med  hjälp  av  grävskopan tryckte ner i  den  stabiliserade torven. Prov  togs  
ner till  0,5-0,6 m. Vid sektion 10/775, som har  stabiliserats  med PC, var det  svårt att trycka ner 
röret,  det  demolerades och provet  blev  stört  och  av  sämre kvalité.  Vid sektion 10/900, som har  sta-
biliserats  med  PC/HS(4), gick  det  också rätt trögt att  få ned  röret och provet  blev  lite ihoptryckt,  
ovalt. Vid sektion 10/400  och  11/000 var det  inga  problem med  att trycka ner rören. 

Stora enaxliga tryckförsök utfördes  på. de  upptagna proverna, utom från  sektion 10/775  där 
provet  var  stört.  Provernas  diameter var 18,6 cm  och  de  kapades till höjden  37,2 cm.  Deforma-
tionshastigheten  vid  försöken  sattes  till  1,5% per minut.  Utvärderade -c-värden  blev 28  kPa för 
PC/HS(4),  18  kPa för PC/HS(2) och  9  kPa för  EMC.  Det  är lägre än  de  uppmätta  'ç-värden  som  
uppmätts  på  laboratorietillverkade prov. Orsakerna till detta är flera, bl  a  att: 
• proverna  kan ha  blivit störda  vid  provtagningen  så  att svaghetszoner, begynnande sprickor, 

bildats i provet 
• en  skalfaktor gör att större prov  ger  lägre hållfasthet 
• belastningen  i fält  har  varit  20  kPa jämfört  med 40  kPa  på laboratoriet.  
Intressant är jämförelsen mellan proverna där PS/HS(4)  gav  högst värde och  EMC  lägst värde  på  
ta,. Fler försök behövs för att klargöra  hur  mycket  de  lokala förhållandena påverkat resulaten.  

6 SLUTSATSER 

• Laboratorieundersökningen visade att det går att stabilisera  den  aktuella torven med  en  bland-
ning av  50  vikt-%  Portland  Cement  och  50  vikt-% hyttsten  (0-4 mm)  med goda resultat. För 
laboratorietillverkade prov uppmättes tu-värden, med enaxliga tryckförsök, mellan  30  och  135  
kPa för olika torvsorter från vägsträckan. Resultaten tyder på att höghumifierad  tory (H8-H9)  
stabiliseras sämre än låghumifierad. 

• Vid stabiliseringsarbete är det viktigt att utrustningen är anpassad och utprovad för det stabili-
seringsmedel som ska användas. Det är också viktigt att stabiliseringsmedlet inte  har  för hög 
vattenkvot så att det stockar sig i ledningar. 

• pH  och konduktivitetsmätningar på ett porvatten från  en  stabiliserade jord kan användas för att 
indikera mängden tillsatt stabiliseringsmedel. 

• Den  temperaturhöjning, upp till  22°C  efter  5  dagar, som erhölls i  den  stabiliserade jorden pga 
härdning, förhindrade nästan helt tjälen att tränga ner i det stabiliserade området. Det  tog  ca  6  
månader innan temperaturen sjunkit ned till  den  omgivande jordens temperatur. 

• Vägen  har  fungerat väl det första året,  men  uppföljning behövs några år framåt för att bl  a  stu-
dera hur vägen påverkas av ett antal fryscykler, dvs vintrar. 
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Sammanfattning 
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stabiliseringsmedel och utförande. 

• En  studie  har  koncentrerats kring  den  metodik som används för att tillverka stabiliserade 
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