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1. Inledning
I månadsskiftet augusti/september 1994 genomfördes på väg 86 i Y-län ett försök

där förbehandlat stenmaterialet i samband med en ytbehandling provades. Syftet

med försöket var att se om man genom att förbehandla stenmaterialet kunde få

stenmaterialet att nypa fast bättre och snabbare. Skulle dessa egenskaper fram-

träda skulle ytbehandlingar i framtiden dels kunna utföras på ett säkrare sätt
gentemot trañkanten dels skulle man kanske kunna förlänga ytbehandlings-

säsongen något. Förberedelsearbete och utläggningsförfarande beskrivs i VTI

notat 3-1995.

2. Beskrivning av provytorna
I försöket prövades tre olika sätt att behandla stenmaterialet; med värme, med

bitumenemulsion och med ren bitumen. I anslutning till ytorna lades referensytor

utförda som vanlig ytbehandling. Stenmaterialet man använde sig av var
Klövsjökvartsit. '

Försöket med det varma stenmaterialet gav upphov till utförandetekniska

problem, stenmaterialet uppträdde inte som förväntat. Istället för att nypa fast

snabbt tog det lång tid och stenmaterialet vände runt i samband med vältningen.

Försöket med förbehandlad sten med B180 gav även det upphov till utförande-

tekniska problem. I det här fallet var det problem att få ut det förbehandlade
stenmaterialet ur läggarskriden. Man kunde också lägga märke till en ojämn för-

delning av B 180 på stenmaterialet.
Försöket med stenmaterial behandlat med bitumenemulsion gav inte upphov

till några problem i samband med utförandet.

3. Beskrivning av vägen
Väg 86 i Y-län är en ca 6,5 meter bred väg där årsmedeldygntrañken, ÅDT, är ca

850 fordon. På sträckan framförs relativt stor mängd tung trafik

(timmertransporter). Timmertransporter går för det mesta fullastade i riktning mot

Sundsvall, men tomma i motsatt riktning.

4. Besiktning våren 1995
I månadsskiftet maj/juni 1995 företogs en besiktning av väg 86 och dess provytor.

Besiktningen gjordes av representanter från VTI och Vägverket. Syftet med be-

siktningen var att se hur de olika ytbehandlingssträckoma klarat vintern. Allmänt

kan man säga att ytorna under vintern skadats i olika grad. Skadorna som upp-

kommit under vintern kan bero på ett antal faktorer, men flertalet av de skador

som uppkommit kan med största sannolikhet hänföras till snöröjningsfordonen

som i samband med plogning skalat av stenmaterialet på vissa områden. Avskal-

ningen hör givetvis ihop med stenmaterialets vidhäftningsförmåga mot underlaget,

och med det som utgångspunkt anser vi oss kunna göra en bedömning av de olika

förbehandlingsmomenten.
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4.1 Referensytor
Referensytorna motsvarade en normal ytbehandling i regionen. Det enda som

skilde sig var tidpunkten för utförandet, i normala fall utför man inga ytbehand-

lingar så här sent på säsongen. På referensytoma kunde stora partier med avska-

lade ytor upptäckas. Ytterligare en iakttagelse som gjordes var att stenmaterialet

var svartprickigt av bitumen. En trolig förklaring till detta kan vara att bindemedel

fastnar på däcken när trafiken passerar de områden där inget stenmaterial finns.

Detta smetar i sin tur av sig på stenen när däcken kommer in på detta område. Bild

1 och 2.

  

Bild 1 Parti av referenssträckan där stenmaterialet skalats av.

  

Bild 2 Stenmaterialet på referenssträckoma är svartprickigt av bitumen.
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4.2 Stenmaterial + värme

Några större partier med avskalad sten förekom inte på denna provsträcka, där-

emot hade enstaka stenar i partier mellan hjulspåren lossnat. I hjulspåren har

förmodligen stenmaterialet vältats in i befintlig beläggning. Tittade man noggrant

på ytan såg man att stentäcket var glest. Glesheten uppkom redan vid utförandet.

På grund av vissa problem i samband med utförandet avsandades ytan ganska

kraftigt, men av detta kunde nu inget märkas. Man kunde ju annars tänka sig att

sanden skulle ha kunnat bygga upp något sorts kitt mellan stenarna vilket skulle

ge dem stadga.

  

Bild 3 Det högra körfältet är utfört med varmt stenmaterial. Lägg märke till
glesheten av stenmaterial mellan hjulspåren.

4.3 Stenmaterial behandlat med emulsion

Denna kombination, med emulsionsbehandlat stenmaterial, var vid utförandetill-

fället det som verkade vara mest intressant. Inte minst genom reducerad

dammning vid spridningen, som annars är ett stort problem. Man kan konstatera

att kombinationen även klarat första vintern på ett hyggligt sätt. Helt utan skador

är inte ytan, men jämfört med referensytoma har denna sträcka klarat sig mycket

bra.

Man kunde bland annat upptäcka en del skador i skarven mellan de båda kör-
fälten. Ett problem man har oavsett vilket Stenmaterial som används. Även på

dessa sträckor, liksom sträckan med varmt stenmaterial, är det partierna mellan

hjulspåren som tagit skada. Där trafiken gått fram har stenmaterialet pressats ned

så att man fått en stabil ytbehandlingsyta. Helt klart är att den underliggande be-

läggningen är mycket viktig för att få en lyckad ytbehandling. Det behövs en yta

som ej är allt för styv. Det är med anledning av detta som man i vanliga fall ej

ytbehandlar på sensommaren/hösten. Även om det vid utförandetillfallet är lämp-

liga väderförhållanden, krävs det med dagens teknik en längre tid med relativt

varmt väder efter utförandet för att stenmaterialet skall kunna arbetas in ordentligt.
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Hittills har man nöjt sig med att könstatera att så är fallet, utan att därefter försökafinna några lösningar på problemet. Vi tror dock att man kan utföra ytbehandlingarvid denna tidpunkt på året om man använder sig av ett stenmaterial som förbe-handlats med emulsion samtidigt som man förstärker vältinsatsen.

  

Bild 4 En provsträcka, stenmaterial behandlat med emulsion, som ser mycket
bra ut.

  

Bild 5 Ett av de fåtal partier med stenslá'pp på provytan med emulsionsbe-
handlat stenmaterial
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4.3 Stenmaterial behandlat med B 180

Den yta som vid utläggningstillfället gav upphov till störst problem såg nu efter en

vintersäsong bäst ut av de ytor som testades. Ytan hade efter en vintersäsong med

dubbdäckstrañk blivit ljusare eftersom bindemedelshinnan på stenens ovansida

slitits bort. En noggrann studie av ytan visar att det mosaikmönster man önskar

vid en ytbehandling inte direkt framträder här. Den troliga förklaringen till att

sträckan klarat sig så bra är stenmaterialets drapering med B 180. Man kan tydligt
se stenar som spruckit men ej lossnat ur ytbehandlingen.

  

Bild 6 I det vänstra körfältet är stenmaterialet behandlat med B 180.
Sträckan ser mycket bra ut.

5. Besiktning hösten 1995
I oktober 1995 genomfördes ytterligare en besiktning för att se om de skador som

uppkommit under vintern förvärrats eller om man efter sommaren fått nya skador.

Sommaren verkade dock enbart ha haft positiv effekt på de olika ytorna. Värmen

hade medfört att stenmaterialet kunnat pressats ned i befintlig beläggning vilket i

sin tur gett ytbehandlingen en stabilare struktur. Den yta man möjligen kunde ha

fått problem med under sommaren var ytan där stenmaterialet behandlats med B

180. Det fanns en viss risk för blödning på grund av bindemedelsöverskottet i

ytan, men det har hittills inte inträffat. Samtliga ytor hade därmed klarat somma-

ren mycket bra, och någon framtida expansion av skadorna är inte att räkna med.

6. Sammanfattning
Försöket hade i syfte att studera om ett förbehandlat stenmaterial bättre kunde stå

emot yttre påfrestningar vid ytbehandlingar som genomförs sent på året. Redan

vid utförandetillfället kunde vi konstatera att några av de försök som genomfördes

hade sina brister. Ett varmt stenmaterial var, visade det sig, mycket olämpligt.
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Stenmaterial behandlat med B 180 gav problem vid läggaren, ett problem som

troligen går att lösa om man väljer att gå Vidare med konceptet. Sammanfattar

man erfarenheterna från tidpunkten vid utförandet till besiktningarna gjorda vår
och höst året därpå kan man konstatera att sträckor utförda med emulsionsbehand-

lat stenmaterial klarat sig bäst. Men man kan också konstatera att även detta ut-

förandekoncept har sina brister. För att utföra en lyckad ytbehandling sent på

säsongen krävs troligen mer än bara ett förbehandlat stenmaterial. Det man först

kommer att tänka på efter att ha besiktigat dessa olika ytor är en ökad Vältinsats.
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