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I

SAMMANFATTNING

Inom området kallblandad asfalt har på senare tid en ny teknik med emulsionsbe- 
läggningar (AEB, AEG) introducerats på marknaden. Nya typer av bitumenemul- 
sioner tillsammans med ny, förfinad blandningsteknik har ökat möjligheterna och 
därmed intresset för asfaltemulsionstekniken. Förfarandet medför att tekniken 
bättre än tidigare kan anpassas efter de förutsättningar som råder, t ex faktorer 
kopplade till klimatet (fukt, temperatur etc) eller variationer hos stenmaterialet.

Kallblandad asfalt är en resurssnål och miljövänlig teknik jämfört med varmblandad 
asfalt. Vid tillverkning av emulsionsbeläggning behöver t ex inte stenmaterialet 
värmas upp. Tekniken är också flexibel (rörlig) vilket minimerar transporterna av 
stenmaterial och asfaltmassa vid produktion. Kallblandad asfalt används 
huvudsakligen på låg- till medeltrafikerade vägar där materialets flexibla egen
skaper bäst kommer till sin rätta.

Föreliggande lägesrapport beskriver två provvägsförsök och ett par observations- 
sträckor med slitlagerbeläggning eller bärlager av asfaltemulsionsbetong resp 
asfaltemulsionsgrus (AEB, AEG). Provvägama utfördes sommaren och hösten 
1993 i Bergslagen medan observationssträckorna är belägna i Ångermanland. 
Bindemedlets hårdhet (viskositeter mellan 2.000 - 60.000 mm^/s) receptur, typ av 
stenmaterial (naturgrus - bergkross) är exempel på parametrar i försöken. Rappor
ten behandlar tillverkning och utläggning av emulsionsbetong samt första tidens 
uppföljningar av vägen.

Provvägama följs långsiktigt upp genom vägytemätningar och besiktningar medan 
materialets tillstånd bedöms genom provning av borrkämor på laboratoriet. Väg- 
ytemätningama omfattar spårbildning, jämnhet och textur medan laboratoriedelen 
är inriktad på materialets (borrkämor) mekaniska egenskaper och beständighet.

Det är i detta skede för tidigt att dra mer långtgående slutsatser av försöken. Utför
andemässigt har tekniken fungerat tillfredsställande. Massorna uppvisade t ex inga 
tendenser till bindemedelsspill eller bindemedelsavrinning vilket tidigare var ett 
stort problem med öppna emulsionsbeläggningar. Vägytemätningama visar hittills 
på bra stabilitet hos beläggningen. Spårbildningen är efter några månaders trafik 
måttlig, endast några millimetrar. Jämnheten, IRI, ligger för de olika objekten 
mellan 1 , 5-2 mm/m. I de flesta fall erhölls hela, provningsbara borrkämor vid den 
första provborrningen hösten 1993. Hålrumshaltema varierar, beroende på objekt,
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sträcka, ålder, läge på vägen, mellan 4 - 2 4  volym-%. Hållfasthetsprovningama ger 
draghållfastheter mellan 40 - 450 kPa. Provningarna visar också att kallblandad 
asfalt är ett "levande" material med egenskaper som förändras med tiden.
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1. BAKGRUND

Utvecklingen av nya bindemedel inom kallsidan har ökat möjligheterna och därmed 
intresset för kallblandade asfaltmassor. De problem med avrinning och spill av 
bindemedel som tidigare förelåg med öppna massor inom bitumenemulsionstek- 
niken anses numera vara avhjälpta genom denna utveckling. Mycket precisa emul
sioner som kan anpassas till stenmaterialet samt förfinad tillverkningsteknik i 
verken har på ett markant sätt ökat möjligheterna för kallblandad asfalt. Numera 
går det t ex att blanda in relativt höga bindemedelshalter i förhållandevis täta 
massor beroende på att emulsionen bryter och fäster på stenmaterialet i ett tidigt 
skede, till viss del redan under blandningsprocessen.

Blandningstekniken i verken har också utvecklats på senare år, dels för satsbland
ning men framför allt för kontinuerlig blandning, där flera olika bindemedel stegvis 
kan blandas in i stenmaterialet. Förfarandet medför att recepten bättre än tidigare 
kan anpassas (skräddarsys) efter de förutsättningar som råder, t ex avseende väder 
och klimat eller efter stenmaterialets egenskaper och sammansättning som varierar 
från objekt till objekt.

Kallblandad asfalt är en resurssnål och miljövänlig teknik. Eftersom stenmaterialet 
inte behöver värmas upp sparas energi (olja) och utsläppen av rökavgaser elimi
neras. Tekniken är mycket flexibel. Mobila blandningsverk och “lokal“ emulsions- 
tillverkning innebär att transportbehovet blir minimalt. Kallteknik lämpar sig också 
bra för glesbygd, långt från stationära asfaltverk. Kallblandade beläggningar 
används idag huvudsakligen på låg- till medeltrafikerade vägar (ÅDT <3000 
fordon/dygn). En fortsatt positiv utveckling, liksom strängare miljökrav på asfalt
beläggningar, kan medföra en expansiv utveckling för kalltekniken i framtiden. 
Kallblandade massor är också normalt billigare än varmblandade massor. På senare 
år har dock de låga priserna inom varmsidan medfört en svårare konkurrens
situation inom hela kallsidan.
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2. INLEDNING

Föreliggande rapport behandlar två provvägsförsök med slitlager av emulsionsbe- 
läggning i Bergslagen. Dessutom ingår några observationssträckor från 
Ångermanland med bär- och slitlager av emulsionsbetong. Försöken utfördes som
maren till hösten 1993. Vägverket, Division Produktion, ansvarade för prov- 
vägarnas uppläggning och genomförande. VTIs uppgifter har varit att dokumen
tera försöken, både utförandet och långsiktigt genom uppföljningar av vägen.

Kallmassoma är av typen tät emulsionsbetong (benämns idag emulsionsbeläggning) 
som under några år testats av Vägverket, Produktionsområde Syd, i Örebro län 
(ÖSV-asfalt). Komgraderingen är av kontinuerlig tät sammansättning och 
massorna kan användas som bär- eller slitlager. Förebilden för recepturen är BYAs 
anvisningar för mjukgjord bitumen (MJAB och MJAG). Emulsionsbeläggningen 
påminner därför mycket om mjukbitumenbeläggning men med den skillnaden att 
stenmaterialet inte behöver värmas upp vid tillverkningen. Basbitumenet i denna 
emulsionsbeläggning utgörs således av mjukgjord bitumen. Bindemedlets viskositet 
(hårdhet) är för övrigt en av de parametrar som behandlas i provägsförsöken.

Gemensamt för de tre objekten i undersökningen är att bindemedlen utgörs av 
mjukbitumen, emulsionerna härstammar från samma koncept och att tillverkningen 
av massorna gjorts enligt samma förfarande. Det innebär vid produktionen en 
tvåstegsblandning i kontinuerlig blandare, tre stenmaterialsorteringar och två olika 
bindemedel (emulsioner).

Syftet med provvägama är i första hand att studera hur bindemedlets hårdhet 
(viskositet) och stenmaterialets egenskaper inverkar på massans egenskaperna, 
både vid tillverkning och utläggning, samt långsiktigt på vägen. Två typer av sten
material testas, krossat åsgrus (Degerfors) och krossat berg (Ställberg). Målet med 
försöken är att fastställa vilka krav (och nivåer) som är relevanta och bör ställas på 
emulsionsbeläggning vid upphandling. Det är viktigt att påpeka att det idag saknas 
anvisningar för beläggningstypen liksom provningsmetoder för att bestämma 
funktionsinriktade egenskaper hos massan, t ex en metodik för proportionering. 
Uppföljningen av vägen kommer också att belysa frågor som berör livslängd, 
kvalitet, hållbarhet, mm hos kallblandad asfalt, mycket viktiga och tidigare 
otillräckligt dokumenterade frågeställningar.
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De vägyteegenskaper som kommer att följas upp är jämnhet, spårbildning (tvärpro
fil och RST), textur och skadeutveckling. För att studera materialets egenskaper 
kommer också borrkämor att tas från vägen, vilka på laboratoriet undersöks med 
avseende på draghållfasthet, stabilitet, flexibilitet, efterpackning och beständighet.

I följande avsnitt redovisas de olika försöken och objekten var för sig.
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3. VÄG 243, DEGERFORS - MO

3.1 Provsträckor, stenmaterial och recept

Prowägen är belägen på väg 243, mellan Degerfors och Mo (bilaga 1). Vägen 
ligger till större delen i skogsterräng. Vägbredden är ca 6 m och ÅDT ca 1500 for
don. Den gamla beläggningen bestod av IM med omfattande stensläpp. Innan slit
lagret påfördes justerades delar av vägen med emulsionsbeläggning.

Stenmaterialet utgjordes av krossat naturgrus från orten. Materialet var uppdelat 
på tre sorteringar, 0-4, 4-8 och 8-16 mm. Bitumenemulsionema kom från emul- 
sionskvamen i Örebro.

Provvägen består av sex sträckor varav en är referens. Viskositeten hos bindemed
len varierade mellan 2.000 och 60.000 mm^/s (60.000 motsvarar ungefär B 180) 
beroende på sortering och sträcka.

Bindemedelshaltema anpassades efter bindemedlets viskositet såsom för MJAB. I 
princip ökar man bindemedelshalten med viskositeten. Ett par av sträckorna inne
håller dessutom flera olika bindemedelshalter. För att kompensera den “tröghet“ 
som kan uppstå i massan vid kombinationen hög bindemedelshalt och hög visko
sitet tillsattes "smörjmedlet" MaxCoat till vissa sträckor. MaxCoatens uppgift är att 
dels ge massan smidigare läggningsegenskaper, dels medverka till att både mjuk- 
bitumena kan samgå.

Arbetsreceptet, stenmaterialprovningar och petrografi över stenmaterialet redo
visas i bilaga 2. Provsträckornas läge på vägen liksom typ och mängd av binde
medel (emulsionshalt) i de olika sträckorna framgår av figur 1.
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med Maxcoat

Provsträcka 3
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BE 65 M 10 000 
med Maxcoat
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BE 65 M 2 000 / 5 000 
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-3 Degerfors

Figur 1. Provsträckor, väg 243, Degerfors - Mo
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3.2 Tillverkning av emulsionsbeläggning

Tillverkningen av emulsionsbetongen skedde i Vägverkets (VV-Örebro) mobila 
kallblandningsverk (bild 1) som är ett ombyggt och moderniserat oljegrusverk 
framtaget för emulsionsbeläggning, återvinningsmassor och oljegrus. Tillverk
ningen är datastyrd och kapaciteten ligger på 100 - 120 ton per timme. Vid verket 
finns sex tankar för lagring av bindemedel. Blandningen av massan sker kontinu
erligt i en tvångsblandare (längd 2 m) och bindemedlen kan blandas in stegvis.

Blandningen av bindemedel och stenmaterialet skedde stegvis under processen. Vid 
försöket sattes stenmaterialet ihop från tre sorteringar, 0-4,4-8 och 8-16 mm.

Tillverkningen av massorna gick som planerat. Massorna lagrades i en ficka innan 
de tippades på lastbilar och transporterades till asfaltläggaren.

Enligt okulär besiktning upplevdes massorna som relativt homogena och stabila 
direkt efter tillverkningen i verket. Inget spill eller bindemedelsavrinning kunde 
observeras från massorna. Det överskottsvatten som rann av lastbilarna såg helt 
klart ut och verkade inte innehålla bitumen. En del partiklar hade dock ganska dålig 
täckningsgrad, främst mellanfraktionen (2-4 mm) och enstaka grövre partiklar.

Bild 1. Vägverkets mobila asfaltverk för kalla massor. Degerfors. 
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3.3 Utläggning av emulsionsbetong

Massorna, 90 kg/m^, lades ut med en konventionell asfaltläggare, fabrikat 
DEMAG DF130P (bild 2). Asfaltläggaren var något modifierad genom att en om- 
blandningsskruv monterats mellan matarskruven och skriden vars syfte var att för
hindra förstyvning av massan, speciellt vid stillestånd. Kallblandade massor är nor
malt trögare än varmblandade vilket ibland leder till att massan kan vara svår att 
mata ut kontinuerligt genom skriden (ibland rider skriden på massan). Ytan kan av 
den anledningen bli något ojämn (korrugerad). Kalla massor kräver en mer kraftfull 
skrid för att problemet skall lösas. Ett annat sätt att tackla problemet är att försöka 
förbättra massans smidighet.

Massorna packades med en vibrerande stålvalsvält, fabrikat HAMM DV8.21 
(4600/4900=9500 kg, bild 2). Antalet vältöverfarter var 6, varav 4 utan och 2 med 
vibro. Innan massorna lades ut klistrades underlaget med emulsion (BE 50R). Efter 
packningen avsandades den nylagda ytan, dels för att skydda slitlagret, dels för att 
skydda trafikanterna från bindemedelsstänk. Massorna lades i två drag. Trafiken 
hölls avstängd från den nylagda beläggningen i några timmar innan vägen kunde 
trafikeras i full skala. Beläggningen upplevdes generellt som helt stabil ett par 
timmar efter utläggningen. Följande noteringar gjordes för de olika sträckorna:

Bild 2. Utläggning och packning av kallblandade massor, Degerfors.
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Sträcka 1 i2000/2000):

Datum 22/6. Väder: sol, +10°C. Massan upplevdes som smidig och formbar. Stabil 
efter några timmar. Ej spårbildning. Massans konsistens påminner om oljegrus.

Sträcka 2 12000/50001:

Datum 22/6. Väder: sol, +15°C. Massan upplevdes som smidig och formbar. En 
del lokala bollar av finmaterial och bitumen observerades i massan. Stabil efter 
några timmar. Ej spårbildning. Temperatur i nylagd beläggning, ca 20-34°C.

Sträcka 3 (2000/100001:

Datum 23/6. Väder: sol, +11 °C. Massan var fetare och mörkare än tidigare bland
ningar. Stabil efter några timmar. Ej spårbildning. Temperatur i nylagd beläggning, 
ca 20°C.

Sträcka 4 /2000/B1801:

Datum 23/6. Väder: sol, +18°C. Massan fet och mörk. En del bollar av finmaterial 
och bitumen. Stabil efter några timmar. Ej spårbildning. Temperatur i nylagd be
läggning, ca 20°C.

Sträcka 5 15000/200001:

Datum 23/6. Väder: mulet, +15°C. Massan fet och mörk. Emulsionen med visk. 
5000 var av långsambrytande typ (som visk. 2000). En del bollar av fmmaterial och 
bitumen. Stabil efter några timmar. Ej spårbildning. Temperatur i nylagd belägg
ning, ca 20°C.

Sträcka 6 (2000/20000):

Sträcka 6 kan betraktas som referenssträcka med ordinarie beläggningsåtgärd för 
väg 243. Den lades en veckan efter provvägens byggande. VTI deltog dock inte 
vid utförandet.
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3.4 Materialkontroller

Den normala produktions- och kvalitetskontrollen utfördes av Vägverket och be
handlas inte i detta sammanhang. Prov på stenmaterial och bindemedel togs och 
finns förvarade på VTI.

För att få en bild över hur den här typen av massor fungerar vid laboratorieprov- 
ning, bl a i fråga om provpreparering och mekaniska egenskaper togs ett mindre 
antal massaprov från verket och vägen. Vid asfaltverket tillverkades provkroppar 
på nytillverkad massa enligt Kangometoden som innebär att provet packas genom 
vibrering. Provet, med diametern 150 mm, packades i ett lager i 60 sek (4*15 sek, 
provet vrids ca 90° efter varje period). Proven, som direkt efter packningen togs ut 
ur formen, var i de flesta fall hela men samtidigt mjuka och ömtåliga. Efter en tids 
härdning (några timmar) stelnade provkroppama och blev ganska hanterbara 
(fortfarande dock ömtåliga). Proverna testades efter ca 1 månads lagring på 
laboratoriet med avseende på hålrumshalt och stabilitet enligt statisk kryptest vid 
rumstemperatur.

På laboratoriet tillverkades också provkroppar av massaprov från vägen genom 
Marshall och statisk packning (diameter 100 mm). Asfaltmassan förvarades innan 
provningen i plastpåsar i ca 4 dygn. De provkroppar som erhölls var av bra kvalitet 
och testades med avseende på hålrumshalt och draghållfasthet vid 10°C. Prov- 
prepareringen gjordes vid rumstemperatur. I tabell 1 redovisas resultaten i form av 
medelvärden från dubbelprov.

Tabell 1A. Hålrumshalt, draghållfasthet och statisk kryptest.

Sträcka Viskositet
Bindemedel

Packnings-
metod

Tjock
lek

mm

Hål
rums
halt

vol-%

Draghåll
fasthet

kPa

Brott-
deform.

mm

Statisk kryp 
Töjning 
(max) 

promille
1 2000/2000 Marshall 62 - 63,9 2,0 -

3 2000/10000 Marshall 64 17,4 68,9 2,7 -

1 2000/2000 Statisk 60 - 66,0 2,5 -

3 2000/10000 Statisk 62 15,3 89,3 2,9 -

VTI NOT AT 40-1994



10

Tabell IB. Hålrumshalt, draghållfasthet och statisk kryptest.

Sträcka Viskositet
Bindemedel

Packnings-
metod

Tjock
lek

mm

Hål
rums
halt

vol-%

Draghåll
fasthet

kPa

Brott-
deform.

mm

Statisk kryp 
Töjning 
(max) 

promille

1 2000/2000 Kango 70 19,1 - - 10,4

2 2000/5000 Kango 52 16,2 - - 14,4

3 2000/10000 Kango 60 16,5 - - 13,3

4 2000/B180 Kango 60 17,3 - - 15,3

5 5000/20000 Kango 54 16,1 - - 14,0

3.5 Uppföljning 

Allmänt

Kallblandad asfalt är ett mer levande och flexibelt material än varmblandad bero
ende på mjukare bindemedel, relativt höga hålrum och vatteninnehåll. Det innebär 
också att beläggningens egenskaper i ganska hög grad förändras med tiden, både i 
positiv och negativ riktning. Den första tidens efterpackning från trafiken har oftast 
en positiv inverkan på beläggningen genom den knådning som vägytan erhåller. 
Nylagda beläggningar med bitumenemulsion kräver också en ganska lång tid (helst 
vid varm väderlek) innan materialet härdat ordentligt (torkat ut). Väderlek, 
temperatur, tidpunkt för åtgärd är exempel på faktorer som härvidlag har stor be
tydelse. På längre sikt kan faktorer som är kopplade till hållbarhet och beständighet 
inverka negativt på materialets egenskaper. Mot den bakgrunden kräver den här 
typen av material en kontinuerlig uppföljning.

Den första uppföljningen kommer att ligga till grund för bedömning av kommande 
mätningar och kan på så sätt ses som en nollmätning.
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Provvägen har hittills följts upp genom följande provningar och mätningar hösten 
1993:

spårutveckling, Primal och RST
jämnhet, IRI, RST
textur, RST
borrkärnor
okulär besiktning

Spårutveckling - Primal

Primalen är en utrustning som mäter vägens tvärprofil. Ur tvärprofiler kan t ex 
maximalt spårdjup, spårvidd och tvärfall beräknas. Den första mätningen som gjor
des hösten 1993 visade att det endast lokalt förekom tydliga spår. I övrigt kon
staterades ingen egentlig spårbildning. Ett urval av representativa tvärprofiler från 
september 1993 redovisas i bilaga 3. Av profilerna framgår också att tvärfallet 
verkar vara bra. Mätningen omfattar sex linjer per sträcka och körriktning (totalt 
12 mätlinjer per sträcka).

Laser-RST

Laser-RST mäter bl a spårdjup, jämnhet och vägytans textur. En första mätning 
gjordes i oktober 1993 och omfattar vägens båda körriktningar. Resultatet av 
RST-mätningama framgår av figurerna 2- 4 .
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Figur 2. Spårdjupsdata enligt Laser-RST. Väg 243 Degerfors - Mo. Hösten 
1993.

Figur 3. Jämnhetsdata, IRI, enligt Laser-RST. Väg 243 Degerfors - Mo. Hösten 
1993.
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Figur 4. Makrotextur enligt Laser-RST. Väg 243 Degerfors - Mo. Hösten 
1993.

Kommentarer:

Spårbildningen (figur 2) enligt RST är ringa, ca 1,5 mm. Skillnaden är liten mellan 
de olika provsträckorna. Mätningen är utförd fyra månader efter åtgärd och tyder 
på att beläggningen har en bra stabilitet trots relativt högt hålrum den första tiden. 
Sommaren har dock varit sval, utan riktiga värmeperioder med risk för plastiska 
deformationer.

IRI-värdena (figur 3) varierar mellan 1,7 och 2,3 mm/m beroende på sträcka.

Makrotexturen (ytskrovligheten, figur 4) ligger mellan 0,15 - 0,30 mm, vilket tyder 
på att ytan är ganska slät. Dubbtrafiken kommer sannolikt att rugga upp ytan och 
texturen kommer därför att förändras efter första vintern. Låg makrotextur kan 
eventuellt innebära halkrisk (inte alltid).
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Borrkärnor

För att bedöma materialets tillstånd i vägen togs hösten 1993 ett antal borrkärnor 
för laboratorieprovningar. Provtagningen koncentrerades till ett mindre antal prov
punkter per sträcka men vid varje provpunkt togs istället flera prov (6-12). För att 
få en uppfattning om beläggningens känslighet för efterpackning togs borrkämoma 
både i och mellan hjulspåren.

Hela, provningsbara borrkämor erhölls på sträckorna 1, 3, 4 och 5. På sträcka 2 
erhölls inga hela kärnor och vid sträcka 6 erhölls endast ett par hela kärnor.

Borrkämoma har undersökts med avseende på:

lagertjocklek, mätt på borrkärnor.
skrymdensitet (FAS metod 448-87), kompaktdensitet (FAS metod 425-91) 
och hålrumshalt (FAS metod 413-91). 
draghållfasthet och brottdeformation (FAS metod 449-91). 
vattenkänslighet, vidhäftningstalet. Förhållandet mellan torrlagrade och 
våtlagrade prov i procent. Provet vattenmättas under vakuum (40 mbars 
undertryck) i en timme följt av 23 timmars vattenlagring vid atmosfäriskt 
tryck.

Hålrumshalten har betydelse för hållfasthet, stabilitet och beständighet. Höga hål- 
rum kan medföra sämre hållbarhet, beständighet och betydande efterpackning. 
Låga hålrum kan innebära risk för plastiska deformationer och dålig beständighet 
genom att vattnet stängs in i materialet (risk för stripping). Skillnader i hålrum, t ex 
mellan olika provningstillfällen eller mellan prov tagna i och mellan hjulspåren ger 
information om efterpackningens storlek.

Draghållfastheten kan sägas vara ett mått på materialets hållfasthet och massans 
kohesion. Kopplingar finns till utmattningshållfastheten. Draghållfastheten be
skriver också materialets känslighet för sprickbildning. Beläggningen bör inte vara 
för hård om vägen har dålig bärighet. I de fallen är flexibla egenskaper en fördel.
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Brottdeformationen kan sägas vara ett mått på materialets flexibilitet, också en 
viktig egenskap för beläggningen vid vägar med låg bärighet.
Känsligheten för vatten ividhäftningstalef). ett måste för kallblandad asfalt, ger in
formation om hållbarheten och beständigheten på sikt. Kallblandad asfalt innehåller 
under sin livstid vatten i varierande omfattning som i kombination med "tufft" 
klimat, trafikpåkänningar och bindemedelsåldring med tiden försämrar belägg
ningens egenskaper.

Stabiliteten har inte undersökts på borrkämor eftersom det idag inte finns någon 
lämplig metod för kallblandad asfalt. Statisk eller dynamisk kryptest och 
Marshallstabilitet t ex kräver provkroppar med normerad (given) höjd och passar 
därför inte för borrkämor som ofta har varierande tjocklek. Metodutveckling pågår 
dock inom varmsidan (Said S. skjuvhållfasthet, dynamisk kryp). Stabiliteten hos 
beläggningen fångas dock upp indirekt genom de spårdjupsmätningar som görs på 
vägen (tvärprofiler och RST).

Det är viktigt att påpeka att en del av de provningsmetoder (och egenskaper) som 
här beskrivs från början är framtagna för varmblandade massor med relativt hårda 
bindemedel och därför inte är relevanta för provning av massor typ MJAB/MJAG. 
Ett av syftena med försöken är att undersöka relevansen i de provningsmetoder 
som idag finns på våra asfaltlaboratorier och som kan tänkas komma till 
användning även inom kallsidan.

I figurerna 5 - 8  redovisas laboratorieprovningen (medelvärden) av borrkärnoma. 
Enskilda provningsresultat framgår av bilaga 4.
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Figur 5. Hålrumshalt, borrkärnor. Väg 243, Degerfors - Mo. Provtagning 
hösten 1993. Prov tagna i och mellan hjulspåren. Prov lagrade i 
drygt 1 månad.

Figur 6. Draghållfasthet, borrkämor. Väg 243, Degerfors - Mo. Provtagning
hösten 1993. Prov tagna i och mellan hjulspåren. Prov lagrade i drygt 1

månad.
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Figur 7. Draghållfasthet, borrkämor. Väg 243, Degerfors - Mo. Provtagning 
hösten 1993. Prov lagrade i 5 månader.

Figur 8. Brottdeformation, borrkämor. Väg 243, Degerfors - Mo. Provtagning 
hösten 1993. Prov tagna i och mellan hjulspåren. Prov lagrade i drygt 1 
månad.
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Kommentarer:

Borrkämorna har torrlagrats vid rumstemperatur i drygt en månad innan prov
ningen. Ca två veckor innan provningen delades (sågades) borrkämorna vilket 
medförde att de blev ytfuktiga. Vatteninnehållet i provet var vid provningstillfället 
enligt stickprov lågt (< 0,1 %). Det är viktigt att vatteninnehållet i materialet be
aktas vid testningen av mekaniska egenskaper på nytagna borrkärnor. De bör helst 
lagras en längre tid eller vid förhöjd temperatur för att vattnet skall hinna avdunsta. 
Som jämförelse lagrades också ett antal prov i fem månader innan de provades.

Vill man testa prov innehållande vatten (efterlikna verkligheten) bör proven först 
torrlagras innan de vattenlagras före provningen, ungefär på samma sätt som vid 
beständighetsprovningen. Att bara testa borrkämor utan hänsyn till ålder och 
vatteninnehåll är meningslöst inom kallsidan. Annars är det svårt att jämföra olika 
prov med varandra.

Hålrumshalten (figur 5) är generellt lägre för borrkämor tagna i hjulspåren jämfört 
med de tagna mellan spåren. Det tyder på en ganska betydande efterpackning från 
trafiken. Det bör samtidigt noteras att spårbildningen under samma tid varit an
märkningsvärt ringa, endast någon millimeter. Hålrumshaltema i hjulspåren är 
också ganska låga, 4 - 9  vol-%, med tanke på att det rör sig om kallblandad asfalt. 
En fortsatt efterpackning nästa sommar kan inte heller uteslutas.

Draghållfastheten (figur 6) är högre för borrkämorna från hjulspåren jämfört med 
de som tagits mellan hjulspåren. De högsta värdena erhåller sträckorna 4 och 5, ca 
250 kPa. De sträckorna innehåller de hårdaste bindemedlen. Skillnaden mellan de 
olika sträckorna är ca 100 kPa.

Draghållfastheten påverkas också av hur länge borrkämorna lagrats innan prov
ningen (figur 7). Efter fem månaders lagring vid rumstemperatur ökar draghållfast
heten, ibland markant, i jämförelse med drygt en månads lagring. Det visar hur 
vanskligt det kan vara att prova kallblandad asfalt. Materialets egenskaper för
ändrar sig med tiden, tydligen även vid konstanta förhållanden på laboratoriet, 
vilket måste beaktas vid provningen. För att samtidigt studera vattenkänsligheten 
hos materialet vattenmättades provkroppama innan draghållfastheten bestämdes. 
Tanken var från början att bestämma vidhäftningstalet men eftersom draghållfast
heten hade förändrats med tiden var detta inte möjligt. Skall våt- och torrlagrade
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prov jämföras sinsemellan måste de ha ungefär samma ålder vid provning. Resul
taten tyder dock på att materialen inte har påverkas negativt av vattenpåkänningen.

Att materialets egenskaper i detta fall förändrats med tiden är i sig själv inte så 
konstigt. Tanken med ett hårt resp. mjukt bindemedel är att de med tiden skall gå 
samman vilket kan ha skett vid lagringen på laboratoriet.

Bindemedlets hårdhet, bindemedelshalten och hålrumshalten är parametrar som för 
alla typer av asfalt brukar ha stor inverkan på de mekaniska egenskaperna. Drag
hållfastheten ligger för kall asfalt på en betydligt lägre nivå jämfört med varm 
asfalt, till stor del beroende på mjukare bindemedel och sämre packning. Vid andra 
liknande kalla eller halvvarma tekniker uppvisar kall återvinning draghållfastheter 
omkring 400 - 800 kPa och mjukbitumen mellan 150 - 1000 kPa beroende på bl a 
bindemedlets viskositet. Jämförelser mellan varm och kall asfalt är dock vanskligt 
eftersom det handlar om två helt olika typer av asfalt med skilda an
vändningsområden.

Brottdeformationen (figur 8) ligger mellan 2 - 4  mm (ungefär som MAB).

Okulär besiktning

I samband med mätningarna besiktigades vägen. Följande iakttagelser gjordes 
hösten 1993.

Sträcka 1: en mindre yta med stensläpp, övrigt bra, bild 4
Sträcka 2: inga skador
Sträcka 3: inga skador, bild 5
Sträcka 4: inga skador, ytan delvis mörk, bild 6
Sträcka 5: inga skador
Sträcka 6: inga skador, bild 7

Besiktningen ger ett positivt intryck av vägen. Enligt bedömning från vägytan 
verkar materialet vara homogent blandat. Ytans ljushet och färg varierar en del 
mellan de olika sträckorna.
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Bild 4. Besiktning hösten 1993. Degerfors - Mo, sträcka 1.

Bild 5. Besiktning hösten 1993. Degerfors - Mo, sträcka 3.
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Bild 6. Besiktning hösten 1993. Degerfors - Mo, sträcka 4.

Bild 7. Besiktning hösten 1993. Degerfors - Mo, sträcka 6.
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4. VÄG 792, STÄLLBERG - STÄLLDALEN

4.1 Provsträckor, stenmaterial och recept

Provvägen är belägen på väg 792, mellan Ställberg och Ställdalen i Bergslagen och 
ingick i ett större beläggningsobjekt med samma typ av åtgärder (bilaga 5). Vägen 
ligger till större delen i skogsterräng. Vägbredden är ca 6,8 m. ÅDT ca 1000 
fordon. Innan slitlagret påfördes justerades delar av vägen med emulsionsbe- 
läggning.

Försöket lades upp på samma sätt som vid Degerfors, dock med ett viktigt undan
tag. Stenmaterialet vid Ställberg utgörs av helkrossat bergmaterial. Helkrossat 
bergmaterial ger beläggningen bättra stabilitet än naturgrus som är mer rundat.

Stenmaterialet utgjordes således av krossat berg från orten (gruvmaterial). Mate
rialet var uppdelat på tre sorteringar, 0-4, 4-8 och 8-16 mm. Bitumenemulsionema 
kom från kvarnen i Örebro.

Provvägen består av sex sträckor varav en är referens. Viskositeten hos binde
medlen varierade mellan 2.000 och 60.000 mra^/s. I princip är recept och binde- 
medelskombinationema detsamma som vid Degerfors. På ett par sträckor in
blandades också Maxcoat.

Arbetsreceptet samt stenmaterialprovningar redovisas i bilaga 6. Provsträckomas 
läge liksom typ och mängd av bindemedel (emulsionshalt) framgår av figur 9.
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4.2 Tillverkning och utläggning av emulsionsbetong

Tillverkningen av emulsionsbetongen skedde i Vägverkets (VV-Örebro) mobila 
kallblandningsverk (bild 1), samma verk som användes i Degerfors.

Massan blandades också på samma sätt som vid Degerfors, dvs genom stegvis in
blandning av bindemedel och stenmaterial. Vatten behövdes inte tillsättas stenmate
rialet pga tillräckligt högt vatteninnehåll i upplagen.

Tillverkningen av massorna gick som planerat och utan störningar.

Enligt okulär besiktning upplevdes massorna som relativt homogena och stabila 
direkt efter tillverkningen i verket. Inget spill eller bindemedelsavrinning kunde 
observeras från massorna vid hanteringen och transporten av massorna till 
läggaren. En del partiklar hade ganska dålig täckningsgrad, främst mellanfraktionen 
(2-4 mm) och enstaka grövre partiklar. Ytorna upplevdes generellt som ganska 
mörka.

Massorna, 95 kg/m^, lades ut och packades med samma maskiner som vid försöket 
i Degerfors. Asfaltläggaren var således monterad med en omrömingsskruv mellan 
matarskruven och skriden.

Följande noteringar gjordes för de olika sträckorna:

Sträcka 1 12000/20001:

Datum 6/9. Väder: sol, +10°C. Massan upplevdes som smidig och formbar. Stabil 
efter några timmar. Ej spårbildning.

Sträcka 2 12000/50001:

Datum 6/9. Väder: sol, +10°C. Massan upplevdes som smidig och formbar. Ej 
spårbildning.
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Sträcka 3 12000/10000):

Datum 6/9. Väder: växlande molnighet, +10°C. Massan var fetare och mörkare än 
tidigare. Stabil efter några timmar. Ej spårbildning. Temperatur i ny lagd beläggning 
ca 20°C.

Sträcka 4 15000/200001:

Datum 7/9. Väder: sol, +8°C. Massan fet och mörk. En del bollar av finmaterial 
och bitumen. Stabil efter några timmar. Ej spårbildning.

Sträcka 5 ('2000/200001:

Datum 7/9. Väder: sol, +10°C. Ej spårbildning. Referenssträcka, ordinarie belägg
ning.

Sträcka 6 f2000/B 1801:

Datum 7/9. Väder: sol, +10°C. Ej spårbildning.

Den normala produktions- och kvalitetskontrollen utfördes av Vägverket och be
handlas inte i detta sammanhang. I övrigt gjordes inga speciella materialkontroller 
vid verket förutom okulär bedömning av täckningsgraden. Prov på stenmaterial 
och bindemedel togs och finns förvarade på VTI.

4.3 Uppföljning

Provvägen har hittills följts upp genom följande mätningar och provningar:

spårutveckling, Primal och RST
jämnhet, IRI, RST
textur, RST
borrkärnor
okulär besiktning
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Spårutveckling - Primal

Vid den första Primalmätningen uppvisade tvärprofilema inga tydliga, distinkta 
spår. Ett urval av representativa tvärprofiler från oktober 1993 redovisas i bilaga 7. 
Av profilerna framgår också att tvärfallet verkar vara bra. Mätningen omfattar sex 
linjer per sträcka och körriktning (totalt 12 mätlinjer per sträcka).

Laser-RST

Laser-RST mäter bl a spårdjup, jämnhet och vägytans textur. En första mätning 
gjordes i oktober 1993 och omfattar vägens båda körriktningar. Resultatet av 
RST-mätningama framgår av figurerna 10 - 12.

Figur 10. Spårdjupsdata enligt Laser-RST. Väg 792, Ställberg - Ställdalen. 
Hösten 1993.
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Figur 11. Jämnhetsdata, IRI, enligt Laser-RST. Väg 792, Ställberg - Ställdalen. 
Hösten 1993.

Figur 12. Makrotextur enligt Laser-RST. Väg 792, Ställberg - Ställdalen. 
Hösten 1993.
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Kommentarer:

Spårbildningen (figur 10) enligt RST är för de flesta sträckorna, ca 1,5 mm. Skill
naden är liten mellan de olika provsträckorna. Sträcka 2 uppvisar dock lite mer 
spår, drygt 2 mm. Mätningen är utförd två månader efter åtgärd och omfattar 
hösten 1993.

IRI-värdena (figur 11) varierar mellan 1,8 och 2,3 mm/m beroende på sträcka. 
Värdena ligger i nivå med Degerfors.

Makrotexturen (ytskrovligheten, figur 12) ligger kring 0,5 mm vilket tyder på att 
ytan har en viss skrovlighet. Makrotexturen är jämfört med Degerfors betydligt 
högre vid Ställberg. Dubbtrafiken kommer också förändra texturen i framtiden.

Borrkärnor

För att bedöma materialets tillstånd i vägen togs hösten 1993 ett antal borrkärnor 
för laboratorieprovningar. Provtagningen koncentrerades till ett mindre antal prov
punkter per sträcka men vid varje provpunkt togs istället flera prov (6-12). För att 
få en uppfattning om beläggningens känslighet för efterpackning togs borrkärnor 
både i och mellan hjulspåren.

Hela, provningsbara borrkämor erhölls på samtliga sträckor men de var ganska 
ömtåliga. I några enstaka fall erhölls också trasiga kärnor. Borrningen visade också 
på dålig vidhäftning mellan slitlager och underlaget, främst på sträcka 3 och 4.

Efter sågning undersöktes borrkärnoma med avseende på tjocklek, skrymdensitet, 
kompaktdensitet, hålrumshalt, draghållfasthet, brottdeformation och vattenkänslig
het. Innan provningen torrlagrades proverna drygt en månad vid rumstemperatur. 
Resultaten redovisas i figurerna 13 - 16 (medelvärden) medan enskilda resultat 
framgår av bilaga 6.
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Figur 13. Hålrumshalt, borrkämor. Väg 792, Ställberg - Ställdalen. Provtagning 
hösten 1993. Prov tagna i och mellan hjulspåren.

Figur 14. Draghållfasthet, borrkämor. Väg 792, Ställberg - Ställdalen. Provtag 
ning hösten 1993. Prov tagna i och mellan hjulspåren.
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Figur 15. Brottdeformation, borrkärnor. Väg 792, Ställberg - Ställdalen. Prov 
tagning hösten 1993. Prov tagna i och mellan hjulspåren.

Figur 16. Beständighet, borrkärnor. Väg 792, Ställberg - Ställdalen. Provtagning 
hösten 1993. Prov tagna i och mellan hjulspåren.
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Kommentarer:

Hålrumshalten (figur 13) ligger mellan 14 och 23 vol-% beroende på provsträcka. 
Skillnaden mellan prov tagna i hjulspåren och mellan spåren är liten vilket tyder på 
att efterpackningen från trafiken under hösten varit ganska liten. Provtagningen är 
utförd ca 7 veckor efter det vägen åtgärdades. Hålrumshalten verkar i detta skede, 
åtminstone till en viss del, vara beroende av bindemedelsinnehållet i materialet. 
Kallblandade beläggningar erhåller till en böijan höga hålrum vilka med tiden under 
inverkan av värme och trafik brukar minska betydligt. Det är viktigt att komma 
ihåg att både provvägen och provtagningen är utförda under hösten 1993 som var 
kylig vilket innebär att de yttre förutsättningarna hittills inte varit så gynnsamma.

Draghållfastheten (figur 14) är högre för borrkämoma från hjulspåren jämfört med 
de som tagits mellan hjulspåren. Proven från hjulspåren uppvisar draghållfastheter 
mellan 80 - 140 kPa med de högsta värdet för sträcka 4 (viskositet 5.000/20.000). 
Sträcka 4 innehåller också ett av de hårdare bindemedelsvariantema inom prov
vägen. Resultaten tyder på att trafiken trots allt haft en inverkan på beläggningens 
egenskaper utan att hålrummet påverkats i så stor grad och bekräftar att kall- 
blandad asfalt är ett levande, föränderligt material.

Brottdeformationen (figur 15) hamnar mellan 3 - 5  mm och visar på flexibla egen
skaper hos materialet.

Beständighetsprovningen (figur 16) tyder på att materialen inte är speciellt vatten
känsliga. Vidhäftningstalet är överlag bättre än 70 % och i flera fall nära 100 %.

Okulär besiktning

I samband med höstens mätningar besiktigades också vägen. Besiktningen gav ett 
positivt intryck av vägen. Inga skador eller mer omfattande stensläpp observerades. 
Lokala stensläpp förekommer dock. Materialet såg homogent ut. Enstaka stenar 
med dålig täckningsgrad förekommer dock. Några foton från besiktningen redo
visas.
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Bild 8. Besiktning hösten 1993. Ställberg - Ställdalen, sträcka 5.

Bild 9. Besiktning hösten 1993. Ställberg - Ställdalen, sträcka 6.
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5. VÄG 718, HÄRNÖSAND

5.1 Provsträckor, stenmaterial och recept

I samband med förstärkningsarbeten på väg Y 718, mellan Härnösand och Viksjö i 
Ångermanland, har ett par observationssträckor valts ut för långsiktig uppföljning 
av emulsionsbeläggning. Sträckorna ligger till större delen i öppen, kuperad ter
räng. Vägbredden är 7,5 -8  m. ÅDT ca 1500 fordon.

Den gamla vägen åtgärdades med bärlager och slitlager av emulsionsbeläggning. 
Innan den nya beläggningen lades frästes befintligt oljegrus ner i bärlagergruset och 
även nytt bärlagergrus påfördes. Som jämförelse lades också en mindre sträcka 
med varmblandad AG tillsammans med slitlager av emulsionsbeläggning (referens). 
Sträckorna framgår av bilaga 7.

Stenmaterialet utgjordes av krossad storsten sorterat från naturgrus (ortens mate
rial). Det innebär att stenmaterialet liknar helkrossat berg (krossytegrad 100). 
Materialet var uppdelat på sorteringarna, 0-8, 8-12 och 12-25 mm för bärlager och 
sorteringarna 0-4, 4-8 och 8-12 mm för slitlager. De två emulsionerna som an
vändes var gjorda på bitumen med viskositeten 2.000 resp. viskositeten motsvar
ande B 180 (60.000) och kom från emulsionsfabriken i Ånge.

Som bärlager lades 110 kg AEB 25 (motsvarar MJAG 25) med 4,2 % i restbitu- 
menhalt. Slitlagret utgjordes av 70 kg AEB 12 (motsvarar MJAB12) med restbitu- 
menhalten 4,6 %.

Underlaget till komkurvoma samt stenmaterialprovningen redovisas i bilaga 8. 
Recepten bygger på MJAB12 och MJAG25.

5.2 Tillverkning och utläggning av emulsionsbetong

Tillverkningen av emulsionsbetongen skedde i Vägverkets, Produktionsområde 
Norr, mobila nya blandningsverk för kallblandade massor, bild 10. Asfaltverket är 
en kopia av det som användes i Degerfors och Ställberg och bygger på kontinuerlig 
stegvis inblandning av bindemedel och stenmaterial.
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Blandningsprincipen var densamma som för de andra två objekten. En mindre 
mängd vatten tillsattes också materialet.

Massorna lades ut med en konventionell asfaltläggare fabrikat Dynapac, typ 1200 
R och packades med en stålvalsvält fabrikat HAM, typ DV8. Antalet vältöverfarter 
var 6 varav den första gjordes utan vibro och följande med vibro. Ytorna sandades 
av innan trafiken släpptes på.

Foto 10. Vägverkets (region norr) kallblandningsverk för emulsionsbetong, väg 
Y718, Härnösand.

5.3 Uppföljning

De två observationssträckoma har hittills följts upp genom Laser-RST, borrkärnor 
och besiktning.
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Laser-RST

RST-mätningen som utfördes av Vägverket i augusti 1993 redovisas i tabell 2. De 
RST-data som redovisas är en uppskattning av medelvärden för IRI och spårdjup 
och har hämtats från en sammanställning med grafiska kurvor (ej siffervärden, 
Vägverket, region Mitt).

Tabell 2. RST-mätning på väg Y718, Härnösand.

Sträcka Spårdjup-RST
mm

Jämnhet-IRI
mm/m

Referens ca 2,5 ca 1,5 - 2

Obs.sträcka ca 2,5 ca 1,5 - 2

Borrkärnor

I september 1993 togs ett antal borrkämor på väg 718. Provtagningen koncentre
rades till tre provpunkter och vid varje provpunkt togs 6 -8  prov. Borrningen gjor
des både i och mellan hjulspåren.

Hela, provningsbara borrkämor av slitlager (AEB 12) erhölls vid samtliga borr
ningar. Däremot erhölls inga hela borrkämor av bärlagret med emulsionsbe- 
läggning. De provkroppama höll bara delvis ihop men inte tillräckligt för labora- 
torieprovning.

På laboratoriet undersöktes borrkämomas skrymdensitet, kompaktdensitet, hål- 
rumshalt, draghållfasthet och brottdeformation. Innan provningen torrlagrades 
proverna ca två månader vid rumstemperatur. Resultaten redovisas i figurerna 17 - 
19 (medelvärden) medan enskilda resultat framgår av bilaga 9.
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Figur 17. Hålrumshalt, borrkärnor. Väg 718, Härnösand. Provtagning hösten 
1993. Prov tagna i och mellan hjulspåren.

Figur 18. Draghållfasthet, borrkämor. Väg 718, Härnösand. Provtagning hösten 
1993. Prov tagna i och mellan hjulspåren.
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Figur 19. Brottdeformation, borrkärnor. Väg 718, Härnösand. Provtagning 
hösten 1993. Prov tagna i och mellan hjulspåren.

Kommentarer:

Hålrumshalten (figur 17) ligger mellan 12 och 14 vol-%.. Skillnaden mellan prov 
tagna i och mellan hjulspåren är liten. Detta tyder på att efterpackningen från tra
fiken hittills haft en ganska ringa effekt på hålrummet. Slitlagret utfördes i augusti 
1993, ca en månad innan provborrningen. Den måttliga efterpackningen kan också 
bero på att stenmaterialet består av helkrossat bergmaterial. Den vidare spårut
vecklingen kommer dock att ge svar på den frågan.

Draghållfastheten (figur 18) ligger omkring 200 kPa och är något högre för borr- 
kämoma från hjulspåren jämfört med de som togs mellan spåren.

Brottdeformationen (figur 15) ligger mellan 2,5 - 3 mm.

VTI NOTAT 40-1994
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Okulär besiktning

I samband med provborrningen hösten 1993 besiktigades också vägen. Belägg
ningen var bitvis ganska ojämn (korrugerad), speciellt i början (i riktningen mot 
Härnösand). Ytan bedömdes som relativ homogen utan större separationer. En del 
grövre partiklar med dålig täckningsgrad och även lokala stensläpp observerades. 
Däremot förekom ingen tendens till spårbildning eller andra typer skador (sprickor, 
slaghål). Beläggningen gav ett stabilt intryck.

Foto 11. Besiktning väg 718, Härnösand. September 1993. 

VTINOTAT 40-1994



39

Foto 12. Besiktning väg 718, Härnösand. September 1993.
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6. SAMMANFATTANDE KOMMENTARER

Provvägsförsöken visar att emulsionsbeläggning (AEB) enligt det nya konceptet i 
dessa fall hittills fungerat bra. De problem med bindemedelsavrinning, som tidigare 
störde och till slut nästan stoppade tekniken med öppen emulsionsbetong, verkar 
vara avhjälpta genom bättre anpassade emulsioner och förfinad blandningsteknik. 
De emulsioner som ingått i provvägama baseras i de flesta fall på mjukgjord 
bitumen. Tekniken med AEB påminner till stora delar om den för mjukbitumen 
(MJAB, MJAG), t ex i fråga om materialsammansättning och bindemedelshalt. 
Fördelen med AEB är att stenmaterialet inte behöver värmas upp vilket ger 
tekniken en bra miljöprofil och förenklar produktionen.

Resultaten från vägen tyder på att AEB inte är speciellt känsligt för spårbildning. 
Även vid de mjukaste bindemedelsvariantema som ingått i provvägama är spårbild
ningen måttlig, endast någon millimeter i efterpackning initialt. ( 2 - 3  månaders 
trafik). Ett bra exempel på detta är provvägen vid Degerfors. Trots ett stenmate
rialet av krossat naturgrus, bindemedel med låg viskositet (visk. 2000), ganska 
spårbunden trafik och inte minst två sommarmånaders efterpackning uppmättes 
hösten 1993 spårdjup på endast ca 1,5 mm.

Ojämnheten, uttryckt i IRI (mm/m), är generellt relativt hög, 1,5 - 2,3. En orsak till 
detta är att konventionella asfaltläggare inte klarar av att lägga kallblandad asfalt 
på ett helt acceptabelt sätt. Trögheten hos massan leder ibland till att skriden i as- 
faltläggaren fördelar ut massan ojämnt. Även de sträckor som innehåller Maxcoat, 
ett motmedel för styvare massor och vars uppgift är att göra massan smidigare, 
uppvisar ungefär samma jämnhet som motsvarande sträckor utan Maxcoat. 
Liknande problem med jämnheten föreligger också inom andra områden, t ex kall 
återvinning av asfaltmaterial. Problemet kan lösas genom bättre läggare eller 
genom smidigare massor. Ojämnt underlag hos befintlig väg kan också bidra till 
höga IRI-värden hos nylagd beläggning. Inom varmsidan förekommer ibland IRI- 
värden över 1,5 på nylagd beläggning, exempelvis skelettasfalter.

Hålrumshaltema varierar en del mellan de olika objekten. Provvägen vid Degerfors 
uppvisar inte oväntat de lägsta hålrummen, mellan 4 och 14 volym-%, de lägsta 
värdena för prov som tagits i hjulspåret. Skillnaden är i detta fall betydande mellan 
prov tagna i och mellan hjulspåren. Vägen byggdes under sommaren och har därför 
hunnit erhålla en hel del efterpackning vilket också resultaten bekräftar. Vid övriga 
objekt, som byggdes senare på sommaren eller tidigt på hösten, ligger
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hålrumshaltema mellan 1 2 - 2 4  volym-%. Sannolikt kommer hålrummen, genom 
trafikens inverkan, minska markant följande sommar.

Draghållfasthetema varierar mellan de olika objekten. Vid Degerfors erhålls värden 
på 150 - 250 kPa i hjulspår medan vid Ställberg ligger de hittills betydligt lägre, 80 
- 140 kPa. Vid Härnösand ligger draghållfastheten omkring 200 kPa. Värdena är 
överlag något högre för prov tagna i hjulspåren jämfört med motsvarande prov 
tagna mellan spåren. Brottdeformationen tyder på ganska bra flexibilitet hos 
materialet (något bättre än MAB). Beständigheten mot vatten verkar enligt prov
ningarna av borrkämor vara bra (Ställberg).

Provvägama visar att kallblandad asfalt är ett "levande" material med föränderliga 
egenskaper. Materialet förändras på vägen genom inverkan av trafiken och klimatet 
men även borrkämor lagrade på laboratoriet under normala förhållanden uppvisar 
markant föränderliga egenskaper, bl a i fråga om hållfasthet. I detta fall har också 
två olika bindemedel använts vilka med tiden går samman och på så sätt förändrar 
egenskaperna hos beläggningen. Det visar att provningar av den här typen av 
material kan vara ganska komplicerat. Ett precist provningsförfarande där t ex 
ålder, konditionering, temperaturer mm beaktas är nödvändigt både vid provning 
av borrkämor eller annan typ av provningar (t ex proportioneringen). Labora- 
torieprovning av kallblandad asfalt finns ganska grundligt undersökt inom kall åter
vinning av asfalt (VTI Notat 31-1994, V211 och V168). Det har vid den tekniken 
visat sig komplicerat, men möjligt, att på ett relevant sätt testa kallblandade 
material. Speciellt för de nya emulsionsbeläggningama är att tillverkningen vid 
verket sker i flera steg (fast kontinuerligt) och att emulsionernas sammansättning 
och egenskaper lätt kan varieras. Bristen på standardemulsioner kan samtidigt för
svåra förprovningar. Det är dock angeläget och nödvändigt att recepten tas fram 
genom ett proportioneringsförfarande så att massan erhåller optimala egenskaper 
och uppfyller vissa fastställda kriterier (t ex stabilitet, kohesion och beständighet).

Uppföljningen av provvägama omfattar hittills bara en kortare tid efter utförandet 
varför det i detta skede är för tidigt att dra mer långtgående slutsatser. De mät
ningar som gjorts har karaktären av sk nollmätningar vilka ligger till grund för den 
fortsatta uppföljningen. Eftersom kallblandad asfalt med tiden erhåller föränderliga 
egenskaper krävs en längre tids uppföljning innan slutgiltiga bedömningar kan 
göras.
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MJAB16
STENMATERIAL

Bilaga 2 
Sid 1 (2) 

Arbetsrecept Degerfors - Mo

Kvalitetsparametrar Trafik ÅDTt 
<1000 1.000-3,000

Flisighetstal Högst 1,55 1,55
Sprödhetstal Högst 60 60
Slipvärde Högst - 3,2
Krossytegrad Lägst/Högst 20/40 20/40

Invägningsrecept

0 , 0 6 0 , 02 0 , 6

0-4mm 52%
4-8mm 12%
8-16mm 36%

20 60

0 , 0 7 4  0 , 1 2 5  0 , 2 5 0,  5 4 5 , 6  8 1 1 , 2  16 25 32 50
Kornstorlek, mm

Sikt mm 0,074 0,125 0,25 0,5 l 2 4 5,6 8 11.3 16 20

Max % 7 11 19 28 36 46 58 64 74 88 100 100
Min % 4 5 9 13 18 26 39 46 57 70 95 100

BINDEMEDEL*
B-halt

♦Riktvärde vid Halt (0,074/tot) = 4 vikt-% och komdensiteten 2,66 g/cm3 hos sten
materialet



VTI
Torbjörn Jacobson

Bilaga 2
Sid 2 (2)

Arbetsrecept och stenmaterial, väg 243, Degerfors

Bindemedelshaltema framgår av figur 1 (emulsionshalter).

Stenmaterial: Krossat naturgrus 
Stenmaterialkvalitet, sortering 8 - 16  mm.

Fraktion Komdensitet Flisighetstal Sprödhetstal Krossytegrad
8-11,2 mm 2,67 1,36 43 62/12

Petrografi:
Provet (8-16mm) består till största delen (ca 85%) av gråröd grovt medelkomig granit. 
Dessutom fmns i provet inslag av amfibolit, fmkomig granit och leptit. Amfiboliten som är 
mörk och fmkomig utgör 5-10% av provet. Den finkomiga graniten som är ljusröd och 
massformig utgör ca 5% av provet medan den grå finkomiga leptiten utgör mindre än 5%.



Bilaga 3
Sid 1 (4)

Tvärprofiler Degerfors



Bilaga 3
Sid 2 (4)

Tväprofiler Degerfors



Bilaga 3
Sid 3 (4)

Tvärprofiler Degerfors



Bilaga 3
Sid 4 (4)

Tvärprofiler Degerfors



Bilaga 4
Sid I (2)

Väg 243 Degerfors-Mo Borrkärnor Degerfors 
Lagring drygt 1 månad__________________________
Provnr
(MJAB)

Lager
Bk/slitlager

Hålrum
(%)

Draghållfasthet
(kPa)

Brottdeformation
(mm)

1,1 103/43 8,7 150 2,1
1,2 102/45 9 160 2,5
1,5 95/38 11,5 60 3
1,6 94/36 10,9 80 1,5

Inga användbara pk. från sträcka 2

3,1 100/45 3,8 180 3,5
3,2 100/43 4,5 180 3,1
3,5 85/36 8,6 130 2,1
3,6 88/36 7,6 140 1,8

4,1 105/40 7,2 220 2,4
4,2 103/41 4,7 230 2,5
4,5 104/43 12,6 140 2,8
4,6 96/40 5,1 210 1,9
4.7 96/40 5,5 190 2,3
4,8 100/45 9,4 170 2,9

4,11 100/38 11,9 160 2
4,12 100/38 11,8 120 2,2

5,1 105/42 7,4 270 2,5
5,2 105/42 6,4 250 2,5
5,5 100/41 7,1 180 3,9
5,6 100/41 7,5 170 3,5

6,5 105/43 14,6 130 3
6,6 110/40 14,4 140 3

Vattenkvot provnr 6,2 , 6,3 <0,1 %

Sida 1



Bilaga 4
Sid 2 (2)

Vág 243 Degerfors-Mo Borrkárnor Degerfors 
Lagring 5 mánad______________________________
Provnr
1MJAB)

Lager
Bk/slitlager

Hálrum
(%)

Draghállfasthet
(kPal

Brottdeformation
(mm)

Vattenmáttnads- 
grad (% )

1,3 100/45 15,1 100 2,1 60
1,4 102/45 10,6 260 2 73

3,3 103/43 6,6 270 3,3 54
3,4 99/44 7,8 270 3 55

4,9 95/39 6,4 390 2 48
4,10 92/37 2,9 350 2,9 98

5,3 108/43 9 460 2,3 74
5,4 105/42 9,8 460 2,5 74

6,7 /50 11,2 280 2,8 93
6,8 /47 11,6 290 2,3 89

Sida 1
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MJABK
STENMATERIAL

Arbetsrecept Ställberg - Ställdalen

Bilaga 6
Sid 1 (Z)

Kvalitetsparametrar Trafik ÅDTt 
<1000 1.000-3.000

Flisighetstal Högst 1,55 1,55
Sprödhetstal Högst 60 60
Slipvärde Högst - 3,2
Krossytegrad Lägst/Högst 20/40 20/40

0 , 0 6 0 , 0 2 0 , 6 20 60

0 , 0 7 4  0 , 1 2 5  0 , 2 5 0 , 5 4 5 , 6  8 1 1 , 2  16 25 32 50
Kornstorlek, mm

Sikt mm 0,074 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5,6 8 11,3 16 20

M ax % 7 11 19 28 36 46 58 64 74 88 100 100
Min % 4 5 9 13 18 26 39 46 57 70 95 100

BINDEMEDEL*
B-halt

*Riktvärde vid Halt (0,074/tot) = 4 vikt-% och komdensiteten 2,66 g/cm3 hos sten
materialet



VTI
Torbjörn Jacobson

Bilaga 6
Sid 2 (2)

Arbetsrecept och stenmaterial, väg 792, Ställberg.

Bindemedelshaltema framgår av figur 9 (emulsionshalter).

Stenmaterial: Bergkross 
Stenmaterialkvalitet, sortering 8 - 16 mm.

Fraktion Komdensitet Flisighetstal Sprödhetstal Slipvärde
8-11,2 mm 2,95 1,33 47 2,59

Petrografi:
(Mörk)grå finkomig leptit med inslag av finkomig svart amfibolit (ca 15%). Leptiten innehåller 
bitvis kalksten. I ca 15% av provet är leptiten blandad med kalcit. Det förekommer också 
granater i provet.



Bilaga 7
Sid 1 (2)

Tvärprofiler Ställberg



Bilaga 7
Sid 2 (2)

Tvärprofiler Ställberg



Borrkärnor, hösten 1993
Väg 792, S tä llb e rg -S tä lld a le n _______

Bilaga 8

Sträcka 1 Pressdrag Brottdeform. Hålrum Vidhäftningstal Anm.

1 110 2,5 13,4 Hjulspår
2 100 3,0 16,3
3 79 Mv (2st. pk.)
4
5 70 4,0 14,2 Mellan
6 70 4,3 14,8

Sträcka 2
1 130 2,8 13,2 Hjulspår
2 100 3,0 16,1
3 100
4
5 60 3,5 15,4 Mellan
6 70 4,0 13,3

Sträcka 3
1 90 3,5 19,1 Hjulspår
2 90 4,0 17,7
3 86
4
5 60 4,5 20,8 Mellan
6 60 5,5 18,7

Sträcka 4
1 130 3,8 19,3 Hjulspår
2 150 3,9 21,2
3 76
4
5 1 1 0  _ 4,5 20,1 Mellan
6 80 5,2 17,1

Sträcka 5
1 60 5,5 22,8 Hjulspår
2 100 4,5 19,6
3 100
4
5 trasig Mellan
6 90 3,8 22,2

Sträcka 6
1 120 4,0 17,1 Hjulspår
2 110 3,5 17,4
3 100
4
5 trasig Mellan
6 40 4,5 24,2

Dessutom finns några prov med diametern 150 mm för statisk kryptest vid 
rumstemperatur.
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Y T I Bilaga 10

Torbjörn Jacobson ^  ̂   ̂ ^

Arbetsrecept och stenmaterial, väg Y718, Härnösand.

Arbetsrecept: Bindemedelshaltema framgår av avsnitt 5.1. Komkurvoma som ligger till grund 
för arbetsreceptet framgår av följande sidor.

Stennmaterial: Krossad storsten (liknar bergkross) 
Stenmaterialkvalitet, sortering 8 - 16 mm._______

Fraktion Komdensitet Flisighetstal Sprödhetstal Slip värde
8-11,2 mm 2,95 1,33 47 2,59
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MJAJfLZ

STENMATERIAL
Bilaga 10
Sid 2 (4)

Kvalitetsparametrar Trafik ÅDTt 
<1000 1.000-3.000

Flisighetstal Högst 1,55 1,55
Sprödhetstal Högst 60 60
Slipvärde Högst - 3,2
Krossytegrad Lägst/Högst 20/40 20/40

o,  06 0 , 02 0, 6 20 60

0 , 0 7 4  0 , 1 2 5  0 , 2 5 0 , 5 4 5,  6 8 1 1 , 2  16 25 32 5 0
Kornstorlek, mm

Sikt mm 0,074 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5,6 8 11,3 16

M ax % 7 14 22 31 42 52 66 75 88 100 100
Min % 4 7 11 16 23 33 48 57 70 90 100

BINDEMEDEL*
B-halt

*Riktvärde vid Halt (0,074/tot) = 4 vikt-% och komdensiteten 2,66 g/cm3 hos sten
materialet
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MJAG25
STENMATERIAL

Bilaga 10
Sid 3 (4)

Kvali tetsparametrar Trafikklass 
_ L J  4

Flisighetstal Högst
Sprödhetstal Högst
Krössytegrad_____ Lägst/Högst

1,60
70
20/40

145
60
20/40

0 , 0 6 0 , 02 0 , 6 20 60

0 , 0 7 4  0 , 1 2 5  0 , 2 5 0 , 5 4 5 , 6  8 1 1 , 2  16 25 32 50
Kornstorlek, mm

Sikt m m 0,074 0,125 0.25 0,5 1 5,6 8 11,3 16 20 25

Max % 
Min %

6 9 14 22 30 40 51 57 66 74 88 100 100
2 4 7 10 15 20 29 35 42 51 63 71 83

BINDEMEDEL*
B-halt

*Riktvärde vid Halt (0,074/tot) = 4 vikt-% och komdensiteten 2,66 g/cm3 hos sten
materialet
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VÄSVERKET i DALARNA ASFALTMASSA /BELÄGGNING

Objekt : 3 V  Å K t 9 l '* U  l-  T*'RA Lin t Vägnr t ^

Provpl./sek s A £  &

Beställare : Provt agare i Provt.dat;

Entrepenär t Leverantör;

fiei.typ i Märkning i WL nr i

Enkelvärden Medelvärde Enl. recept Skrymdans.enl.Marshall t g/u*1

Bindemedelshalt i M f Ql T Z Z Kompaktdensitet t g/ca*

Fillerhalt ) Z z Z Hilrua enl.Marshall : z

Vattenhalt t Z z Ane i

Analysvikt 0.074 0.125 0.25 0.5 1 2 4 5.6 B 11.2 16 20 25 31.5 45

9

9

Medelvärde

Vägmateriilläboråtariet i Filun / VflL -  U

• 9V ̂  ¿7? /  jO */cs  ' - d SsC y

Sign,:.........

f t - s w A ? , * /  c /c, t y y  . ^
/



Borrkärnor, väg 718 Härnösand

Bilaga 11

KALLTEKNIK
Väg 718 Härnösand |

| I
Provmärkning ! Lagertjocklek Hålrum Draghållfasthet ! Brottdeformation

(MJAB) (mm) .. (%) (kPa) (mm)

1:1 38 12,6 230 2,1
1:2 35 10,8 220 2,4
1:3 33
1;4 33
1:5 40 13,1 190 2,5
1:6 41 12,8 170 2,8

2:1 32 15,6 210 3
2;2 27 13,7 190 3
2:3 28
2;4 29
2:5 30 14 150 3,1
2;6 30 13,3 200 2,6

3:1 32 15,2 200 2,3
3;2 22 13,7 210 2,6
3;3 25
3:4 30
3:5 27 14,4 190 2,7
3;6 30 12 230 2,5



m s
Väg- och transport- 

'forskningsinstitutet
Forskar för ett liv i rörelse.

Statens väg- och transportforsknmgsinsti har
kompetens och laboratorier för kvalificerade forsknings
uppdrag inom transporter och samhällsekonomi, 
trafiksäkerhet, fordon, miljö samt för byggande, drift och 
underhåll av vägar och järnvägar.

Adress Telefon Fax Telex
581 95 Linköping 013 -  20 40 00 013 -  14 14 36 50 125 VTISGI S


