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FÖRORD

Skador på relativt nya ABS-beläggningar har initierat en undersökning av

borrkärnor från fyra olika vägar. Undersökningen gjordes under hösten 1997 på

VTIs ackrediterade väglaboratoriurn.

Uppdraget har finansierats av Vägverket. Kontaktrnan har varit Hans Stjernberg

på Region Väst, Rolf Lindroth på Region Sydöst och Kurt Edlund på RegionMitt.

Från VTIs sida har Torbjörn Jacobson varit projektledare och ansvarat för
utredningen. Labanalyserna har utförts av Karl-Axel Thörnström.

Linköping i februari 1998,

Torbjörn Jacobson
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Sammanfattning

Slitlager av ABS (asfaltbetong, stenrik) har i ett relativt tidigt skede erhållit

skador, typ sten- och materialsläpp, vilket tyder på bristande beständighet hos

beläggningen. Skadorna hade börjat uppträda successivt efter 2-4 års trafik och

samtliga objekt åtgärdades under 1997. Det handlar om ABSlö med kvartsit (två

fall) eller porfyr (två fall) i grovfraktionerna (ca 70 %). För att försöka utreda

skadeorsakerna togs sommaren och hösten 1997 ett antal borrkärnor på de aktuella

objekten. Borrkärnorna har analyserats på VHS laboratorium och undersökningen

har kompletterats med insamling av data om stenmaterial, massa, beläggning,

proportionering, tillverkning, utläggning, kontroll, läge och trafikförhållanden.

Följande objekt ingår i undersökningen:

0 E6, Skee, Bohuslän

0 E20, Alingsås, Västergötland

0 E4, Mantorp, Östergötland
E4, Hagsta, Gästrikland

Provtagningen av borrkärnor lades upp på så sätt att ett större antal prov togs på en

representativ yta för skadad respektive oskadad beläggning. Utmärkningen av

provsektioner och provtagningen ombesörjdes av vägverket. Det innebär att

labundersökningen är upplagd som en jämförande provning mellan borrkärnor

från skadade och oskadade beläggningsytor.

Borrkärnorna besiktigades och analyserades med avseende på följ ande:

0 skador och lagertj ocklekar

0 bindemedelshalt och kornkurva

0 hålrumshalt

0 beständighet/vidhäftningstal

0 återvinning av bindemedel, bestämning av penetration, mjukpunkt, Fraass,

duktilitet

0 petrografisk bedömning av stenmaterialet

0 permeabilitet

Laboratorieundersökningarna pekar mot att skadorna i ABS-beläggningarna beror

på produktionsrelaterade faktorer, det vill säga separationer av massan och

onormalt stor förstyvning av bindemedlet. I ett fall beror stenlossningen sannolikt

på att bindemedelshalten blivit för låg i massan. Kombinationen låg bitumen- och

fillerhalt samt hög hålrumshalt är inte bra ur hållbarhetssynpunkt.

Signifikant för prov från skadade ytor är låga bindemedelshalter, höga hålrum och

åldrade bindemedel och skillnaden i materialsammansättningen och det gamla

bindemedlets egenskaper är mycket stor mellan prov från skadade och oskadade

ytor. Permeabilitetstesterna visar att när hålrumshalterna närmar sig 5 0/0 börjar

materialet bli vattengenomsläppligt och på så sätt kan fukt tränga in i och bli

stående i beläggningen och risken ökar därmed för stripping och andra typer av

beständighetsskador. -
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I flera fall har återvunnet bindemedel från skadade ytor uppvisat anmärkningsvärt

stor åldring (förstyvning. oxidation) och markant sämre värden än motsvarande

beläggningar från oskadade beläggningar. Detta pekar mot att massans temperatur

kan ha varit hög eller att massan varit uppvärmd under en längre tid. En

bidragande orsak kan också vara att de öppnare beläggningsytorna åldrats

(oxiderats) betydligt mera än de oskadade, tätare ytorna.

De stenmaterial som förekommer i undersökningen är i de grövre fraktionerna

kvartsit och porfyr som blivit det viktigaste ballastmaterialet till slitlager för

högtrafikerade vägar. Enligt den petrografiska bedömningen föreligger ingen

synbar skillnad mellan skadade och oskadade ytor och materialen verkar vara av

normal beskaffenhet. Det är känt att hårda, kvartsrika stenmaterial kan ha sämre

vidhäftningsförmåga till bindemedlet genom att ytorna är glatta och det kan därför

vara befogat med tillsatser av vidhäftningsbefrämjande medel om förhållandena

bedöms som ogynnsamma, till exempel fuktiga lägen eller om stenmaterialet

misstänks ha dåliga vidhäftningsegenskaper.
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Bakgrund och inledning

Slitlager av ABS (asfaltbetong, stenrik) har i ett relativt tidigt skede erhållit

skador, typ sten- och materialsläpp, vilket tyder på dålig beständighet hos

beläggningen. Skadorna hade börjat uppträda successivt efter 2-4 års trafik och

samtliga objekt åtgärdades under 1997. Det handlar om ABSlÖ med kvartsit (två

fall) eller porfyr (två fall) i grovfraktionerna (ca 70 %). För att försöka utreda

skadeorsakerna togs sommaren och hösten 1997 ett antal borrkärnor på de aktuella

objekten. Borrkärnorna har analyserats på VTIs laboratorium och undersökningen

har kompletterats med insamling av data om stenmaterial, massa, beläggning,

proportionering, tillverkning, utläggning, läge och trafikförhållanden.

Enligt uppgift från Vägverket (beställaren) har de aktuella ABS-beläggningarna,

med något undantag, uppfyllt kraven i VÄG 94 enligt de kvalitetskontroller som

gjordes när beläggningarna var nya. Slitlager av ABS har dock förhållandevis vida

gränser för stenmaterialgradering, bindemedelshalt och hålrum enligt

kravspecifikationerna och studier har visat att variationerna för slitstyrka och

stabilitet kan vara stora för den här typen av beläggningar. När det handlar om

ABS-beläggningars känslighet för beständighetsskador (bland annat åldring och

vattenkänslighet) är erfarenheterna mindre, delvis beroende på att det varit svårare

att utveckla relevanta metoder inom detta område. Slitlager av ABS har dock

ansetts ha bra förutsättningar för god beständighet genom ett bindemedelsrikt bruk

och gynnsamt porsystem med enstaka, större men isolerande porer. En

förutsättning är dock en bra materialsammansättning (tätt stenskelett och bra

fyllnadsgrad av bruk) och relativt hög bindemedelshalt. Det ställer stora krav på

proportioneringen av massorna och att de inte separerar vid tillverkning och

utläggning

Beskrivning av ABS

Skelettasfalt är i princip en tvåkomponentsbeläggning med ett grovt stenskelett

fyllt med mastix. Det innebär att korngraderingen är diskontinuerlig med

partikelsprång i findelen. För god funktion krävs att de grövre stenarna kommer i

kontakt med varandra och att fyllnadsgraden av mastix (filler+bindemedel) blir

hög. Den höga stenhalten medför att den här typen av beläggningar får bra

slitstyrka och stabilitet, speciellt om det grövre stenmaterialet utgörs av slitstarkt

material som dessutom har en lämplig kornform (kantiga former och skrovlig yta).

Eftersom bindemedelshalten är mycket hög i förhållande till den öppna

korngraderingen, krävs någon tillsats för att stabilisera massan när den är varm

(förhindra bindemedelsavrinning) och normalt används fibrer för detta ändamål

(ibland även polymermodifierade bindemedel). Det relativt höga

bindemedelsinnehållet i massan medför att asfaltfilmen på stenmaterialet blir

tjockare jämfört med asfaltbetong (ABT) och bland annat av den anledningen har

Skelettasfalt ansetts ha bra förutsättningar att motstå beständighetsskador. Även

hålrumsstrukturen anses vara gynnsammare för Skelettasfalt jämfört med

asfaltbetong beroende på att porstrukturen ser annorlunda ut. Vad som skiljer sig

åt är främst fördelningen av hålrum och Skelettasfalt med högt filler/bitumen-

förhållande har i allmänhet en större andel grova, isolerade hålrum än
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asfaltbetong, som vid samma hålrumshalt har mer sammanhängande, kapillära

porer.

Om en skelettmassa har felaktig sammansättning eller om blandningstemperaturen

är för hög är risken för bindemedels- och stenmaterialseparationer mycket stor,

vilket de feta fläckar som då och då kan observeras på den här typen av

beläggningar är ett bevis på. För ett bra resultat krävs således en lyckad

proportionering samt en bra kvalitet på tillverkning, transport, utläggning och

packning av massan.

På den svenska marknaden förekommer olika varianter av skelettasfalt (ABS,

Stabinor, Viacotop) och skillnaderna i stenmaterial- sammansättning, typ av filler

och fibrer samt bindemedelshalt kan vara relativt stora. Även

kravspecifikationerna i VÄG 94 har förhållandevis stor spännvidd, vilket innebär

att ABS-beläggningar kan ha mycket varierande sammansättning, karaktär och

egenskaper liksom för övrigt även andra beläggningstyper har.

Slitlager av asfaltbetong, stenrik (ABS)
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Komponenter Viktförhållanden Volymförhållanden

Vikt- % Vol-%

Grovt stenmaterial

4-16 mm ca 72 ca 62

Bruksdel

Finandel, 0,075-4,0 mm ca 12 ca lO

Filler ca 10 ca 9

Fibrer ca 0,3 ca 1

Bindemedel ca 6 ca 14

Hålrum - ca 3-4

Beständighetsskador - tänkbara skadeorsaker

Beständighetsskador på stenrika asfaltlager typ ABS-beläggningar kan medföra

allvarliga konsekvenser för trafikanterna eftersom andelen grov sten är stor och

ofta mycket hård (porfyr, kvartsit). Börjar materialet falla sönder och stenen lossna

blir risken för stenskott från en ABS-beläggning markant större jämfört med tät

asfaltbetong. Om beständigheten inte är fullgod hos ett asfaltlager försämras i
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princip de flesta egenskaperna hos materialet och beläggningen riskerar att få en

förkortad livslängd.

Beständighetsskador (sten- och materialsläpp, tidiga sprickor, anfrätt beläggning)

hos en ABS-beläggning kan bero på brister hos själva materialet/massan eller

dåligt utförande men även på svagheter i underliggande lager. I svårare skadefall

föreligger sannolikt en samverkan av dessa orsaker. Skador som kan relateras till

bristande beständighet hos stenrika slitlager kan bero på följande orsaker eller

snarare en kombination av dessa:

0 låg bindemedelshalt

högt hålrum

fel stenmaterialsammansättning

dåliga vidhäftningsegenskaper mellan stenmaterial och bitumen

olämplig kornform (rundat material)

åldrat bitumen

separerad eller inhomogen massa

inverkan av vattenkänsligt underlag

dålig dränering och tvärfall

fuktigt läge på vägen

Dåliga beständighetsegenskaper hos beläggningen kan också försämra andra

egenskaper, såsom utmattningshållfasthet, stabilitet och bärförmåga.

Hållbarheten hos ett slitlager, och speciellt dess förmåga att bibehålla en god

beständighet, är starktberoende av massans homogenitet, framför allt i fråga om

hålrumsfördelning och bindemedelsinnehåll. Hålrumsrika eller bindemedelsfattiga

partier brukar vara de ytor som först erhåller skador, t ex lastbyteszoner där ofta

asfaltmassan blir separerad vid utläggningen. Separationer hos skelettasfalt kan

vara av följande typer.

stenmaterialseparationer (det grova stenmaterialet)

bruksseparationer (mastix)

bindemedelsseparationer

temperaturseparationer

0 hålrumsseparationer

Skadeobjekt och uppläggning av undersökningen

Följ ande objekt ingår i undersökningen:

E6, Skee, Bohuslän

E20, Alingsås, Västergötland

0 E4, Mantorp, Östergötland

0 E4, Hagsta, Gästrikland
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Uppgifter om beläggning, stenmaterial, väg och trafik -

             

Objekt: E6, Skee E20, Alingsås E4, Mantorp E4, Hagsta

Beläggningsår: 1992 1993 1992 1991

Längd i m: 6200 3500 - -

Beläggnings- 90kg/m2 90kg/m2 90kg/m2 60kg/m2

typ: ABS 16/B85 Viacotop16/B85 Viacotop16/B85 ABS 16/B85
(Heating)

Stenmaterial: kvartsit, Dalsland kvartsit, Dalsland porfyr, Östergötland porfyr, Dalarna

Täkt: Dalbosten, Fröland Råsjö Kisa Älvdalen

ÅDTtotalz 5450 7860 9000 7000
Typ av väg: tvåfältig fyrfältig motorväg breda körfält

  

Provtagning av borrkärnor

Provtagningen av borrkärnor lades upp på så sätt att ett större antal prov togs på en

representativ yta för skadad respektive oskadad beläggning. Utmärkningen av

provsektioner och provtagningen ombesörjdes av Vägverket. I ett fall togs prov

genom slumpmässigt urval på en delsträcka av det aktuella objektet.

Provkropparnas diameter var 100 och 150 mm och ca 20 prov togs vid respektive

sektion.

Det innebär att labundersökningen är upplagd som en jämförande provning mellan

borrkärnor från skadade och oskadade beläggningsytor.

Laboratorieprovning

Borrkärnorna besiktigades och analyserades med avseende på följande provningar:

0 skador, lagertjocklek

0 bindemedelshalt och kornkurva (2 prov, 150 mm)

hålrumshalt, samtliga prov

beständighet/vidhäftningstal (2*5 prov, 100 mm)

återvinning av bindemedel (4 prov slås ihop, 150 mm) och penetration,

mjukpunkt, Fraass, duktilitet

0 petrografisk bedömning av stenmaterialet (4 prov, 150 mm)

0 i några fall permeabilitet (2 prov, 150 mm)

Programmet ovan avser analyser per provsektion för skadad respektive oskadad

beläggning.

Uppgifter om arbetsrecept och kvalitetskontroll

En del uppgifter om slitlagren och ingående material har erhållits från berörda
regioner. Materialet är inte helt komplett men en sammanställning över de data
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som berör arbetsrecept och kvalitetskontroll ges i bilagorna 1-4. Provningsdata är

från åren 1991-93. Med ett undantag, blev de aktuella slitlagren godkända enligt

kvalitetskontrollerna.

Resultat av labundersökningen

Besiktning av borrkärnor

I tabell 1 ges en sammanställning över besiktningen av borrkärnorna.

Tabell 1 Besiktning av borrkärnor.

                

Objekt Prov- Antal Diameter Kvalitet på borrkärnor

sektion prov mm

E6, Skee oskadad 12 100 bra, täta och hela, ej stensläpp

oskadad 8 150 bra, täta och hela, ej stensläpp

skadad 12 100 hela, omfattande stensläpp

skadad 8 150 delvis trasiga, omfattande stensläpp

E20, Alingsås oskadad 12 100 bra, täta och hela, ej stensläpp

oskadad 8 150 bra, täta och hela, ej stensläpp

skadad 12 100 hela, en del stensläpp

skadad 8 150 hela, en del stensläpp

E4, Mantorp oskadad 12 100 bra, täta och hela, ej stensläpp

oskadad 8 150 bra, täta och hela, ej stensläpp

skadad 12 100 delvis trasiga, omfattande stensläpp

skadad 8 150 delvis trasiga, omfattande stensläpp

E4, Hagsta 1) skadad 12 100 hela, lokala stensläpp

skadad 8 150 hela, lokala stensläpp

      

1) Vid E4, Hagsta utfördes provtagningen endast vid en sektion (skadat parti) och

i riktningen mot Gävle.

Kommentarer

Borrkärnorna från skadade ytor vid Skee och Mantorp var ömtåliga och spröda

med en hel del stensläpp och strippade stenytor. Provkropparna var också delvis

trasiga (framför allt dåliga kanter) och ej alltid provningsbara. Borrkärnorna gick

till exempel lätt att bryta sönder med handen, vilket tyder på mycket dålig

kohesion i materialet (bruket). Proverna från skadade ytor vid Alingsås och Hagsta

var av bättre kvalitet men en del stensläpp förekom. Proven från oskadade ytor var

av betydligt bättre kvalitet och såg täta och fina ut enligt okulär besiktning.

Underliggande lager har ej närmare undersökts men verkade okej (var hela) enligt

borrkärnorna. I flera fall hade vid provborrningen kärnorna brutits i det undre

lagret och därför kan det i dessa fall vara svårt att få en korrekt uppfattning om

underliggande lagers beskaffenhet. I bilaga 5 redovisas fotografier av borrkärnorna

(slitlagren som sågats till). För en helt korrekt och fullständig bedömning av

skador av den här typen bör även några prov från underliggande asfaltlager

analyseras, vilket inte gjorts i denna undersökning. Dålig AG i kombination med
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vatten i underliggande lager kan ge strippingskador i ytlagret genom den

pumpeffekt (porvattentryck) som trafikbelastningen åstadkommer i belåggningen.

Kornstorleksfördelning, bindemedelshalt och hålrum

I figurerna 1-6 och tabell 2 redovisas resultaten från analyser av

kornstorleksfördelning, bindemedels- och hålrumshalter på borrprov från

slitlagret. Innan provningen delades slitlagret (sågades) från underliggande

beläggning.
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Figur 1 Kornkurva på extraherade borrkámor (150 mm). E6, Skee.
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Figur 2 Kornkurva på extraherade borrkämor (150 mm). E20, Alingsås.
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Figur 3 KOrnkLm/a på extraherade borrkämor (150 mm). E4, Mantorp.

 

P
a
s
s
e
r
a
n
d
e
m
ä
n
g
d
,
v
i
k
t
p
r
o
c
e
n
t

 

0,074 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5

Kornstorlek, mm

   

Figur 4 Kornkurva på extraherade borrkämar (150 mm). E4, Hagsta.
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Kommentarer

Kornkurvorna ligger med något undantag inom kravspecifikationerna i VÄG 94.

Fillerhalterna ligger i det lägre registret och under 10 % i samtliga fall. Andelen

material större än 8 mm är ca 70 %, vilket innebär att stenhalten ligger på en hög

nivå. Materialet större än 4 mm (ca 80 %) utgörs av kvartsit eller porfyr och

stenmaterialsammansättningen (hög stenhalt) pekar mot att proportioneringen

prioriterat hög slitstyrka och stabilitet hos massan. Den förhållandevis låga

fillerhalten kan medföra att bruksdelen (mastix) blir låg i massan. Skillnaden i

kornstorleksfördelning mellan skadade och oskadade ytor är relativt liten även om

det finns en tendens att fillerhalten är litet lägre och stenhalten något högre för

skadade ytor, vilket pekar mot att massan separerat vid skadade partier.
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E20, Alingsås E6, Skee E4, Mantorp E4, Hagsta

   

Figur 5 Bindemedelshalter på b0rrkärn0r (150 mm).

Kommentarer

Bindemedelshalterna ligger på en lägre nivå för skadade ytor än för oskadade.

Skillnaden är som störst vid E4, Mantorp (2,1 %), medan skillnaden vid övriga

objekt är mindre, 0,9 och 0,3 %. På oskadade ytor ligger bindemedelshalterna nära

riktvärdena enligt kvalitetskontrollen. Vid E4, Hagsta ligger bindemedelshalten på

5,3 %, vilket stämmer väl överens med kvalitetskontrollen 1991 eftersom

bindemedelshalten hamnade 0,9 % under riktvärdet. På grund av detta förlängdes

garantitiden. De låga bindemedelshalterna i skadade partier tyder på att massorna

separerat vid utläggningen. Stripping och sönderfallande beläggning kan också

förklara den extremt låga bindemedelshalten vid E4, Mantorp.
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E20, Alingsås E6, Skee E4, Mantorp E4, Hagsta

 

Figur 6 Hålramshalter på borrkárnør (100 mm).

Tabell 2 Hålramshalter på borrkc'irnor.

                      

Objekt Prov- Diameter Hålrum, Hålrum

sektion medelvärde stand.av.

mm vol- %

E6, Skee oskadad 100 1,1 0,4

oskadad 1 50 - -

skadad 100 5 ,8 -

skadad 150 - -

E20, Alingsås oskadad 100 1,9 0,3

oskadad 150 1,5 0,5

skadad 100 4,8 1,2

skadad 150 4,1 0,8

E4, Mantorp oskadad 100 1 ,2 0,3

oskadad 150 1,0 0,3

skadad 100 5,6 0,3

skadad 150 6,1 0,5

E4, Hagsta skadad 100 3 ,7 0,7

skadad 150 4,8 0,9

Kommentarer

Hålrumshalterna ligger för skadad beläggning på höga nivåer och mellan 4,1-6,1

vol-%. På oskadad beläggning ligger hålrumshalterna på markant lägre nivåer och

mellan 1,1-1,9 vol-%. De lägre nivåerna tyder på att slitlagret erhållit en del

efterpackning och igensättning av ytliga porer medan de högre pekar mot att

beläggningen på grund av separationer fått en Öppnare sammansättning. Det går

inte heller helt utesluta, speciellt för de mer skadade ytorna, att bitumenstripping
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och materialförluster (bruksförluster) påverkat hel'a'ggningens sammansättning och

därmed nivån på hålrumshalterna.

Ett genomgående mönster för analyserna av materialsammansåttningen år att

borrkårnorna från skadade ytor har markant högre hålrum, lägre bindemedelshalt

och något öppnare gradering 'an oskadade ytor och detta beror sannolikt på att

massorna separerat vid utlåggningen (speciellt vid lastbyteszonerna).

Analyser på återvunnet bindemedel

Bindemedel har återvunnits ur horrkårnorna genom kallextraktion med

diklormetan och rotationsindunstare enligt FAS-metod 419-91. Bindemedels-

återstoden har sedan analyserats enligt följande metoder:

penetration, FAS 337-91

mjukpunkt (kula och ring), FAS 338-91

duktilitet vid 25°C, ASTM D113

Fraass brytpunkt, IP 80

Resultaten framgår av figurerna 7-8 och tabell 3. Enskilda vården redovisas även i

bilaga 6.

Tabell 3 Analyser på återvunnet bindemedel.

         

Objekt Prov- Penetration Mjukpunkt Duktilitet Brytpunkt Provets

sektion vid 25°C, vid 25 0C (Fraass) ålder

0,1 mm OC cm 0C år

E6, Skee oskadad 37 62 48 - 13 5

skadad 23 67 14 -5 5

E20, Alingsås oskadad 71 49 > 100 - 17 4

skadad 57 53 >lOO -13 4

E4, Mantorp oskadad 69 52 > 100 -18 5

skadad 2 1 64 37 - 10 5

E4, Hagsta skadad 44 50 > 100 - 10 6

        

VTI Notat 5- 1998



 

14 
 

t bindemedel från borrkämor..

 
 
 

Figur 7 Penetration

 
 

VTI Notat 5-1998

 



15

Kommentarer

Resultaten från analyserna visar att bindemedlen från framför allt skadade ytor i

flera fall erhållit en betydande åldring och försprödning. Extremt låg penetration

uppvisar de skadade ytorna vid E6, Skee och E4, Mantorp med värden på 23 resp

21. Vid så låga nivåer kan funktionen hos asfaltlagret betraktas som kraftigt

reducerad eller på gränsen till slut. Även mjukpunktsvärdena och duktiliteten

pekar i samma riktning och en sådan beläggning blir mycket känslig för stensläpp

och sprickor. Skillnaden mellan skadade och oskadade ytor är Överlag mycket

tydlig men vissa variationer förekommer.

Vid E6, Skee, uppvisar både oskadade och skadade ytor betydande

bindemedelsåldring, vilket tyder på att massan haft en hög temperatur eller varit

uppvärmd länge. Bindemedlet från skadade ytor erhåller extremt dåliga värden

med penetration på 23 och mjukpunkt på 67. Vid mjukpunkter över 7OOC anses

risken för själv- och temperatursprickor i täta beläggningar som mycket stor. Även

resultaten från duktilitet och brytpunkt visar på markant försämrade egenskaper

hos bindemedlet.

Vid E20, Alingsås, är bindemedlen mindre förstyvande och ligger på mer

normala nivåer. Bindemedlet från skadade ytor erhåller dock sämre värden än

oskadade men skillnaden är ej lika stor som i de andra fallen.

Vid E4, Mantorp, uppvisar bindemedlet från skadade ytor markant sämre

egenskaper jämfört med oskadade ytor. För skadade ytor ligger t ex penetrationen

på 21 mot 69 för oskadade. En sådan stor skillnad bör inte enbart bero på

tillverkningstemperaturen hos massan utan även på att bindemedlet oxiderats

sedan beläggningen lades. Hålrumshalterna var också höga för skadade partier

enligt labprovningarna av borrkärnorna.

Bindemedelsanalyserna från E4, Hagsta, pekar mot att bindemedlet åldrats och

hårdnat något mer än vad som kan anses vara normalt. Beläggningen är också

något äldre (6 år) jämfört med övriga objekt (4-5 år).

Sammanfattningsvis visar analyserna att bindemedlen från skadade ytor vid E6,

Skee och E4, Mantorp i hög grad förstyvats och åldrats, vilket med stor

sannolikhet inverkat på uppkomsten av skadorna och även påskyndat

skadeförloppet. Bindemedlen från E20, Alingsås och E4, Hagsta har inte påverkas

i samma utsträckning och åldringen bedöms i dessa fall som normal även om

skadade ytor från Alingsås uppvisar sämre värden änoskadade.

Mekaniska egenskaper och beständighet

I de fall hela borrkärnor erhölls har de testats med avseende på

pressdraghållfasthet (FAS metod 449) och vattenkänslighet (FAS-metod 446).

Resultaten redovisas i figurerna 9-10 och bilaga 7
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Kommentarer

Vidhäftningstalet är från börjat framtaget för beständighetsprovning av

nytillverkade provkroppar av massa och inte primärt för borrkärnor från äldre

beläggningar. De anvisningar som finns i VAG 94 (> 50 %) avser i praktiken AG-

massa eftersom det är den hålrumsrikaste massatypen per verk, täkt eller objekt

som skall provas. Kraven på vidhäftningstal har dock skärpts på senare år (se

bilaga 6) och för 1998 (Teknisk Beskrivning Väg, 1998) föreskrivs > 70 0/0 enligt

FAS Metod 446-1995 och provningen avser borrkärnor på den beläggning som

per upphandlad grupp eller objekt har det högsta hålrummet. För bindlager gäller

vidhäftningstalet >75 % efter 7 dygns lagring.

Eftersom undersökningen är upplagd som en jämförande provning och skadorna

relaterade till beständighetsbrister hos beläggningen har vidhäftningstalet bestämts

på de borrkärnor som gick att prova. I flera fall erhåller oskadade beläggningar

höga vidhäftningstal, vilket inte är oväntat med tanke på de låga hålrumshalterna

för dessa prov.

Vid E20, Alingsås erhåller både oskadade och skadade ytor förhållandevis låga

vidhäftningstal (55 resp 61%). I båda fallen har vattenmättnadsgraden legat på en

hög nivå (nära 100 %). Att oskadad yta uppvisar något lägre vidhäftningstal än

skadad är förvånande med tanke på att dessa prov erhöll högre bindemedelshalt,

lägre hålrumshalt och fräschare bindemedel. Vid tidigare skadeutredningar av den

här typen (något äldre slitlager) har beständighetsskador observerats vid

vidhäftningstal mellan 50-60 % (Notat 40-1996, skadeutredning Gränna).

Prov från oskadade ytor vid E6, Skee och E4, Mantorp erhåller vidhäftningstal på

70-95 %. Där skadade ytor testats ligger vidhäftningstalet på 35 %, vilket stämmer

väl överens med okulärbesiktningen av borrkärnorna som visade på sköra prov

med omfattande stensläpp.

Proven från E4, Hagsta ligger på 71 %, en något oväntad hög nivå med tanke på

de relativt höga hålrumshalterna och framför allt låga bindemedelshalterna.

Pressdraghållfastheten ligger mellan 1500-2000 kPa, det vill säga på en normal

nivå för täta slitlager med hårdare bindemedel (B85).

Vattengenomsläpplighet

I några fall testades permeabiliteten (vattengenomsläppligheten) på borrkärnor.

Asfaltbeläggningar med lågt hålrum anses i allmänhet som täta om inte sprickor

förekommer. Vid högre hålrumshalter kan vatten tränga in i och igenom slitlager

och ge upphov till skador om inte vidhäftningen mellan stenmaterialet och

bindemedlet är fullgod. Risken för fuktrelaterade skador, såsom stripping,

stenlossning och dålig kohesion i bruket, föreligger främst om vattnet blir stående

i beläggningen och detta gäller såväl för slitlager som underliggande lager.
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Den utrustning som använts vid testet kallas Concell-permeameter och är från

början framtagen för permeabilitetsmätningar av obundna material (enligt ASTM

D 5084-90). Enligt tillverkaren skall utrustningen även klara av mätningar av

asfaltprovkroppar och nyligen har ett examensarbete (permeabilitetsbestämning på

asfaltbeläggning, Linköpings Universitet, Fredrik Hornwall) visat att utrustningen

går att använda på asfaltprov. Principen vid permeabilitetsmätningar är att få en

vätska (eller gas) att flöda genom ett material (prov). För att få ett mätbart flöde

genom materialet måste ett tryck skapas för den vätska som passera provet och det

kan göras genom att bygga upp en tryckskillnad mellan provets över- och

undersida (med över- eller undertryck). Mätutrustningen framgår av figur ll

medan provningsresultaten redovisas i_ tabell 4.

 

Figur 11 Utrustning för permeabilitetsprovning (Concell-permeameter).

Tabell 4 Resultat av permeabilitet.

           

Objekt Prov- Hålrums- Permeabilitet

sektion halt vid 20°C

vol- % m/s

E20, Alingsås oskadad 1,7 tät

skadad 4,2 1,6*10'8

E4, Mantorp oskadad 1,2 tät

skadad 5,1 1,2*10'8

Kommentarer

Proven från oskadad beläggning, som har lågt hålrum, är täta enligt testet medan

proven från skadade beläggningar har en viss vattengenomsläpplighet (även om

nivån är låg). Den lägsta permeabilitet som utrustningen hittills visat sig klara av

att mäta på asfaltprov ligger på ca 5* 10'10 m/s. Som jämförelse kan nämnas att en
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sandig morän ligger i intervallet 10'6-10'8 m/s och siltig morän som är tätare ligger

mellan 10'7-10'9 m/s. Vid undersökningen testades de prov som hade minst skador

eftersom skadade kanter med mera kan störa provningen genom att sidorna i

behållaren inte blir helt täta.

Petrografisk bedömning av stenmaterialet (ballasten)

Den mineralogiska sammansättning har bestämts på det grövre materialet (>8

mm) från extraherade borrkärnor (av geolog) och gav följande resultat:

E6, Skee

Materialen bestod i huvudsak av ljus, tät kvartsit och resterande del av röd,

finkorning, massformig granit. Ingen skillnad förelåg mellan prov från skadade

eller oskadade sektioner med avseende på kornform, ytstruktur eller mineralogisk

sammansättning.

E20, Alingsås
Materialen bestod till 99 % av ljus, tät kvartsit. Resterande del var gråröd,

finkornig gnejs. Ingen skillnad förelåg mellan prov från skadade eller oskadade

sektioner.

E4, Mantorp
Materialen bestod i huvudsak av rödaktig, finkornig till tät massformig leptit

(benämnd Kisaporfyr). Ingen skillnad förelåg mellan prov från skadade eller

oskadade sektioner.

E4, Hagsta
Provet bestod huvudsakligen av röd, tät (bitvis finkornig), massformig

fältspatsporfyr (96 vikt-%). Resterande del bestod av grå medelkornig gnejs, mörk

finkornig grönsten och kvartsit.

De kvartsiter och porfyrer som förekommer i denna utredning är mycket vanligt

förekommande som ballast (grövre fraktionerna) till slitlagerbeläggningar (främst

ABS) på det högtrafikerade vägnätet. Den här typen av stenmaterial karakteriseras

av extremt bra slitstyrka, vilket innebär att de är mycket finkorniga och har hårda

mineraler (kvarts). Kvartsit är en sur bergart med hårda, släta ytor, ibland litet feta,

som i vissa fall uppvisat vidhäftningsproblem (främst i dränbeläggning). I

sydvästra Sverige dominerar kvartsit medan porfyr är vanligare i övriga Sverige.

Porfyren från Hagsta utgörs av krossat åsgrus från Älvdalen medan den andra

porfyren (egentligen leptit) och kvartsiterna är helkrossat bergmaterial.

Kornformen har inte bestämts på proverna men ingenting från okulärbesiktningen

tydde på att materialet i detta avseende skiljer sig från normalt ballastmaterial

eller mellan skadade och oskadade prov. En hypotes som framförts är att alltför

överdriven krossning (kubisering) försämrar stenmaterialets vidhäftningsförmåga

till bitumen (även sämre stabilitet) genom att partiklarna blir mer rundade och

släta. Det är dock viktigt att påpeka att porfyrer och kvartsiter vid all typ av

krossning erhåller förhållandevis släta och glatta sidor genom att materialet är så
finkornigt.
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Sammanfattande kommentarer och slutsatser

Laboratorieundersökningen pekar mot att skadorna i ABS-beläggningarna beror

på produktionsrelaterade faktorer, det vill säga .reparationer av massan (främst

avseende bindemedel och bruk) och onormalt storförstyvning av bindemedlet. För

låg halt fibrer eller dåligt homogeniserad fiberinblandning kan också ha bidragit

till att massorna blivit separationsbenägna men detta har inte närmare undersökts i

denna utredning. I ett fall beror stenlossningen sannolikt på att bindemedelshalten

blivit för låg i massan. De höga hålrumshalterna kan också bero på dålig

packningsgrad i samband med vältningen av massan. Kombinationen låg bitumen-

och fillerhalt samt hög hålrumshalt är inte bra ur hållbarhetssynpunkt. Porfyrer

och kvartsiter har också glatta sidor, vilket kan ge sämre inre friktion i

stenskelettet och även inverka negativt på hållbarhetsegenskaper.

Skadorna har enligt uppgift börjat uppträda efter ett par års trafik och företrädesvis

under vinterhalvåret. I de flesta fall har beläggningarna åtgärdats under 1996-97

med nytt slitlager eller försegling. Det innebär att livslängden blivit mellan 4-6 år,

en alldeles för kort livslängd för ABSlö med hög andel specialsten. Enligt VTIs

uppföljning av provsträckor bör den här typen av beläggningar (porfyr, kvartsit,

ABS) åtminstone klara 10 år (sannolikt mera) på högtrafikerade vägar (om inte

trafikvolymen är extremt hög). Vid tidigare utredningar av det här slaget har

orsaken till skadorna varit låg bindemedelshalt, höga hålrum, omfattande

lastbytesseparationer, bra tillgång till fukt eller dåliga material under slitlagret

(eller asfaltlagren) och ofta en kombination av dessa faktorer.

Orsaken till stenlossningen och i vissa fall sönderfallande beläggning torde enligt

denna utredning bero på låga bindemedelshalter i kombination med höga hålrum

och alltför förstyvat bindemedel. Skillnaden i materialsammansättning och det

gamla bindemedlets egenskaper är stor eller mycket stor mellan prov från skadade

och oskadade ytor. VTI har inte besiktigat de skadade vägarna utan endast kommit

i kontakt med borrkärnorna men enligt uppgift från Vägverket har skadorna haft

stor utbredning över berörda vägobjekt. Som tidigare nämnts beror

materialsläppen sannolikt på att massan separerat och därigenom erhållit en

olämplig materialsammansättning med följd att beläggningen blivit relativt öppen

och bindemedelsfattig. Permeabilitetstesterna visar att när hålrumshalterna närmar

sig 5 % börjar materialet bli vattengenomsläppligt och på så sätt kan fukt tränga in

i och bli stående i beläggningen och risken ökar därmed för stripping och andra

typer av beständighetsskador.

I flera fall har återvunnet bindemedel från skadade ytor uppvisat anmärkningsvärd

stor åldring (förstyvning, oxidation) och markant sämre värden än motsvarande

bindemedel från oskadade beläggningar. Detta pekar mot att massans temperatur

kan ha varit hög eller att massan varit uppvärmd under en längre tid. En

bidragande orsak kan också vara att de öppnare beläggningsytorna åldrats

(oxiderats) betydligt mera än de oskadade, tätare ytorna. Erfarenheterna från äldre

dränbeläggningar är att bindemedlet förändrades både vid massaproduktionen och
på vägen genom det öppna porsystemet som ger god tillgång till bland annat luft

(syre). En inventering av dränasfalt från mitten av 90-talet visade att livslängder
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på 5 år var vanligt och den vanligaste skadeorsaken var dålig beständighet på

grund av bindemedlets åldring.

De stenmaterial som förekommer i undersökningen är i de grövre fraktionerna

kvartsit och porfyr som blivit det viktigaste ballastmaterialet till slitlager för

högtrafikerade väger. Enligt den petrografiska bedömningen föreligger ingen

synbar skillnad mellan skadade och oskadade ytor och materialen verkar vara av

normal beskaffenhet. Det är känt att hårda, kvartsrika stenmaterial kan ha sämre

vidhäftningsförmåga mot bindemedlet och det kan därför vara befogat med

tillsatser av vidhäftningsbefrämjande medel om förhållandena bedöms som

ogynnsamma (t ex fuktiga lägen). Det finns även många exempel på att både

kvartsit och porfyr fungerat bra ur vidhäfningssynpunkt och de viktigaste enskilda

faktorerna för ett lyckat resultat är en bra materialsammansättning och ett bra

utförande.

Enligt undersökningen av borrkärnorna uppvisar de olika ABS-beläggningarna ett

tydligt mönster när det gäller materialsammansättning och skadebild men det finns

ända vissa skillnader och mot den bakgrunden ges en slutkommentar för varje

objekt var för sig:

E6, Skee

Provfrån oskadade ytor

0 borrkärnorna såg bra ut och var oskadade

0 ej fel på kornkurvan, låg fillerhalt

0 högre bindemedelshalt (6,0 %)

0 markant lägre hålrumshalt (l,l %)

0 bra vidhäftningstal (95 %)

0 betydande bindemedelsåldring (penetration 3 7)

Provfrån skadade ytor

0 borrkärnorna uppvisade omfattande stensläpp samt var delvis trasiga

0 ej fel på kornkurvan, låg fillerhalt

0 lägre bindemedelshalt (5,7 %)

0 högre hålrumshalt (5,8 0/0)

0 betydande bindemedelsåldring (penetration 23)

Återvinningsanalyserna av gammalt bitumen visar att beläggningen från både

skadade och oskadade ytor erhållit omfattande bindemedelsförstyvning med de

sämsta värdena för skadade ytor. Detta tillsammans med relativt höga hålrum och

något lågt bindemedelsinnehåll förklarar de uppkomna skadorna som sannolikt är
koncentrerade till separerade ytor.

E20, Alingsås

Provfrån oskadade ytor

0 borrkärnorna såg bra ut och var oskadade
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0 ej fel på kornkurvan, låg fillerhalt

0 högre bindemedelshalt (6,3 0/0)

0 markant lägre hålrumshalt (1,5 %)

0 låga vidhäftningstal (55 %)

0 måttlig bindemedelsåldring (penetration 71)

Prov från skadade ytor

0 borrkärnorna uppvisade en del stensläpp men var hela

ej fel på kornkurvan, låg fillerhalt

markant lägre bindemedelshalt (5,4 %)

högre hålrumshalt (4,5 %)

låga vidhäftningstal (61 070)

måttlig bindemedelsåldring (penetration 57)

I detta fall är bindemedelsåldringen måttlig och på normala nivåer för slitlager

med B85. Den stora skillnaden mellan oskadade och skadade ytor ligger i

bindemedelshalten (0,9 %-enheter) och hålrumshalten (3,0 %-enheter), vilket

pekar mot att orsaken huvudsakligen beror på separationer. Borrkärnorna var

också mindre skadade än de från E6, Skee och E4, Mantorp.

E4, Mantorp

Prov från oskadade ytor

0 borrkärnorna såg bra ut och var oskadade

0 ej fel på kornkurvan, låg fillerhalt

0 högre bindemedelshalt (6,3 %)

0 lägre hålrumshalt (1,2 0/0)

0 förhållandevis bra vidhäftningstal (70 %)

0 måttlig bindemedelsåldring (penetration 69)

Prov från skadadeytor

borrkärnorna uppvisade omfattande stensläpp och var delvis trasiga

ej fel på kornkurvan, låg fillerhalt

markant lägre bindemedelshalt (4,2 %)

markant högre hålrumshalt (5,9 0/0)

lågt vidhäftningstal (35 0/0)

betydande bindemedelsåldring (penetration 21)

Skadade ytor uppvisar rejält förstyvat bindemedel och markant sämre än oskadade

ytor. Den stora skillnaden i bindemedelsåldring mellan ytorna kan inte enbart

förklaras av separationer utan även av att massans temperatur eller lagringstid

måste ha varierat kraftigt inom objektet. Även bindemedels- och hålrumshalterna

skiljer sig markant mellan skadade och oskadade ytor och pekar mot att massan

separerat. De låga bindemedelshalterna på skadade ytor förklaras sannolikt också

av att bindemedlet strippat och av bruksförluster. Borrkärnornas kvalitet var
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mycket dålig och proven höll knappt ihop, vilket förklarar de dåliga

vidhäftningstalet (35 %).

E4, Hagsta

Prov från skadade ytor

0 borrkärnorna uppvisade lokala stensläpp men var annars av bra kvalitet

0 ej fel på kornkurvan, låg fillerhalt

0 Överlag mycket låga bindemedelshalter (5,3 0/0)

0 överlag höga hålrumshalter (5,7 0/0)

0 förhållandevis bra vidhäftningstal (71 0/0)

0 bindemedelsåldringen ligger på en mellannivå (pen. 44)

Enligt uppgift har stenlossning förekommit under de senaste vintrarna men i övrigt

har beläggningen klarat sig bra. Borrkärnorna såg något bättre ut än de från

skadade sektioner vid de andra objekten. Bindemedelshalten är låg (5,3 %), vilket

stämmer väl överens med arbetsreceptet (5,4 %). Borrkärnorna uppvisar också

överlag höga hålrumshalter som tillsammans med de låga bindemedelsinnehållet

är en bra grogrund för sämre hållbarhet och risk för stensläpp. Det gamla

bindemedlet är åldrat i en normal omfattning med tanke på att beläggningen är sex

år gammal.

Rekommendationer

Undersökningen visar på ett mycket tydligt sätt kopplingen mellan bristfällig

produktions- och utförandekvalitet och risken för tidiga och omfattande

beläggningsskador. Mot bakgrund av att ABS-beläggningar med högkvalitativa

stenmaterial riktar sig mot det högtrafikerade vägnätet är det allvarligt med den

här typen av skador som dessutom brukar accelerera mycket snabbt och därför ofta

kräver omedelbara och kostsamma åtgärder. Slitlager av ABS är en känslig

beläggningstyp (med många fördelar) som kräver fullgod proportionering,

tillverkning, utläggning och packning för bra hållbarhet och funktion och därför

måste både beställare och entreprenörer kraftfullt arbeta mot att kvalitetssäkra

denna produkt och bland annat minimera risken för separationer.

Hålrumshalten får inte heller ligga på en för hög nivå (sannolikt högst 3,5 % på

borrkärnor) och det innebär att de högre tillåtna hålrumskraven i VÄG 94 för

proportionering av ABS-massa bör användas med försiktighet. En tydlig trend

under senare år har varit att öppna upp ABS-massorna något (proportionera

massorna till ett högre hålrum), bland annat för att reducera risken för plastiska

deformationer men denna åtgärd kan samtidigt ha medfört att risken för

beständighetsrelaterade skador ökat.
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Bilaga 1

Uppgifter om arbetsrecept och kvalitetskontroll

E6, Skee

Arbetsrecept:

Bindemedelshalt: 6,3 %

Hålrumshalt enligt Marshall: ca 4,2 %

Passerande mängd i Vikt-% Vid sikt:

0,075 2,0 4,0 8,0 mm

10,0 21,0 28,0 35,0

Sprödhet: 42-50

Flisighet: l,25-l,45

Slipvärde: l,l-l,4

Kvalitetskontroll:
Enligt beställaren var samtliga prover godkända.

Bindemedelshalt: 6,1-6,6 %

Hålrumshalt enligt Marshall: ca 2,3-5,5 med ett medelvärde av 4,5 %





Bilaga 2

Uppgifter om arbetsrecept och kvalitetskontroll

E20, Alingsås

Arbetsrecept:

Bindemedelshalt: 6,5 %

Hålrumshalt enligt Marshall: 3,5 %

Passerande mängd i vikt-% vid sikt:

0,075 2,0 4,0 11,3 mm

9,5 19,0 21,0 36,0

Kulkvarn: 5,1

Flisighet: 1,36

Sprödhet: 45

0 Halt kvartsit: 75 %

0 Fibrer: 0,3 % Arbocell

Kvalitetskontroll (Vägverkets kontroll):

Enligt beställaren var samtliga prover godkända och kontroll av hålrums- och

bindemedelshalt gav följ ande resultat (Vägverkets kontroll):

0 Bindemedelshalt: 6,1-6,8 % med ett medelvärde av 6,5 %.

0 Hålrumshalt enligt Marshall: 1,9-5 ,2 med ett medelvärde av 3,5 %.
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Uppgifter om arbetsrecept och kvalitetskontroll

E4, Mantorp

Arbetsrecept:

Bindemedelshalt: 6,5 %

Hålrumshalt enligt Marshall: ca 3,0 %

Passerande mängd i Vikt-% Vid sikt:

0,075 2,0 4,0 11,2 mm

9,0 21,0 24,0 37,0

Halt porfyr: 75 0/0

Kvalitetskontroll:
Enligt beställaren var samtliga prover godkända.
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Uppgifter om arbetsrecept och kvalitetskontroll

E4, Hagsta

Arbetsrecept:

Bindemedelshalt: 5,4 0/0

Hålrumshalt enligt Marshall: 2,8 0/0

Passerande mängd i vikt-% vid sikt:

0,075 2,0 4,0 8,0 mm

10,0 27,0 34,0 41,0

Kvalitetskontroll:
På grund av låga bindemedels- och hålrumshalter beslutades om

värdeminskningsavdrag och förlängd garantitid. Enligt kvalitetskontrollen på

borrkärnor hamnade hålrumshalterna på följ ande nivåer:

0 medelvärde: 2,2 %

0 standav.: 1,0

0- max: 3,9 %

0 min: 1,1 %

Det verkar märkligtatt hålrumsnivåerna ligger på en så pass låg nivå med tanke på

det relativt låga bindemedelsinnehållet i massorna (kornkurvan är dock

förhållandevis tät). Orsaken kan bero på delvis rundat stenmaterial som lagrat sig

tätt.



Bilaga 5
Besiktning av borrk'arnor

Eé Skcc:

 

Bild 2 Borrkärna från oskadad sektion. E6, Skee.
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Bild 3 Borrka'rnorfrån skadad sektion. E20, Alingsås.

 

Bild 4 Barrka'morfrån skadad sektion. E4, Mantorp.
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Besiktning av borrkarnor 

Bild 5 Borrkämafrån skadad sektion. E4, Mantorp.

Bild 6 Borrkämafrån E4, Hagsta.
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Analyser av återvunnet bindemedel

Provmärkning

97-684-1 E20- Alingsås, bra sektion

97-684-2 E20- Alingsås, dålig sektion
97-684-3 E6- Skee, bra sektion

97-684-4 E6- Skee, dålig sektion
97-684-6 E4- Gävle, dålig sektion
97-684-7 E4- Mantorp, bra sektion

          

97-684-8 E4- Mantorp, dålig sektion

 

FAS Metod 337 Penetration vid 25° C ( 0,1 mm)

              

Prov-nr Temp vattenbad A B C Mv

97-684-1 25,0 72 72 70 71
97-684-2 25,0 58 55 57 57

97-684-3 25,0 37 37 37 37

97-684-4 25,0 23 24 23 23

97-684-6 25,0 44 44 43 44

97-684-7 25,0 70 69 68 69

97-684-8 ' 25,0 21 21 21 21

  

FAS Metod 338 Mjukpunkt KoFl (° C)

   

 

 

                   

Prov-nr Temp. i kylskåp, ° C A B Mv

97-684-1 5,0 48,5 48,7 48,6

97-684-2 5,0 52,7 52,9 52,8

97-684-3 5,0 61,6 61,7 61,7

97-684-4 5,0 67,5 67,5 67,5

97-684-6 5,0 50,5 50,0 50,3

97-684-7 5,0 51,7 51,2 51,5

97-684-8 5,0 64,4 64,2 64,3

ASTM D 113 Duktilitet vid 25° C (om)

Provnr Avlåst vattentemp. A B Mv

97-684-1 25 >100 >100 >100

97-684-2 25 >100 >100 >100

97-684-3 25 43 52 47,5

97-684-4 25 13 14 13,5

97-684-6 25 >100 >100 >100

97-684-7 25 >100 >100 >100

97-684-8 25 28 46 37

 

 

     
Sida 1
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E6, Skee

Sektion 3 ("Dålig" yta)

Sektion 4 ("Bra" yta)

Sektion 3 : Sneda,trasiga pk.(endast hålrumshalt)

Hålrum: 4,9 - 7,1 Mv: 5,8

Sektion 4:

Prov Hålrum Draghållf.(kPa) Brottdef. VATTEN (°/o)
% torr våt (mm) A M
1,6 1994 2,5 i A: absorption
1,4 1773 0,4 78 M: mättnadsgrad

     

nr
4 1
2
3
4 i 1,0 2037 2,7 0,3 75 Vidhäftningstal: 95

5 0,9 1961
6 0,9 2002 2,2 0,3 67
7 1,2 1988
8 :

9
10
11

4 12

    

1,2 1909

            

0,8 2042 2,3 0,3 71

1,1 120191 1908] 2,4 i 0,3 | 73 i

  

 

sid 1



E20, Alingsås

Sektion 1 (Bra yta)
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Prov Hålrum Draghållf.(kPa) Brottdef. VATTEN (°/o)
nr % torr våt (mm) A M
1.1 1,8

2 2,0 883 2,7 0,8 100

3 1,4

4 1,7 1655 3,2

5 1,9 1725 2,2

6 2,7 866 2,1 1,3 100

7 1,8 1566 2,9

8 2,2 1634 3,0

9 1,5

10 2,2 947 2,7 1,1 100

11 1,7

1.12 1,9

1,9 1 1645 | 899 2,7 | 1,1 i 100

Sektion 2 (dålig yta)

2 1 6,6 722 1,7 2,9 100

2 4,5

3 5,0 915 1,8 2,1 108

4 4,5 1804 2,5 1,9 98

5 4,9

6 4,7

7 5,0 1471 3,2

8 5,1

9 5,0 1459 1,8

10 4,4 1460 2,2

11 3,9

212 3,8 1181 1,7

4,8 i 1549 i 939 2,1 1 2,3 i 100 I

Hålrumshalt ø 150 mm

Prov Hålrum Prov Hålrum

1.13 1,5 2.13 4,3

14 0,9 14 5,4

15 0,7 15 3,1

16 1,1 16 3,1

17 0,8 17 3,7

18 0,9 18 3,3

19 1,3 19 5

1.20 1,7 2.20 4,5

  

sid 2

A: absorption

M: mättnadsgrad

Vidhäftningstal: 55

Vidhäftningstal: 61



E4, Mantorp

Sektion A: (Bra yta)
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Prov Hålrum Draghållf.(kPa) Brottdef. VATTEN(%)
nr % torr våt (mm) A M

A1 1,4 1187 1,8 0,7 100
2 1,4 1093 1,5 0,8 100
3 1257 2,8 0,8 100

4 1360 2,5 0,9 100
5 1110 1,7 0,6 100

6 1373 2,8

7 1894 2,1
8 1861 2,9

1879 2,7

1620 2,2

| 1725 [1201 2,3 i 0,7 | 100

(Dålig yta)

6,1 697 1,5 2,9 100
5,5 669 1,5 2,3 100
5,8 290 1,5 3,3 100
5,4 1288 1,5
5,2 1692 1,5
5,6 1780 1,5

5,5 i 1587 | 552 1,5 i 2,8 i 100

Hålrumshalt ø 150 mm

Prov Hålrum Prov Hålrum
A2 0,8 82 6,6
A5 1,2 BS 6,6
A7 0,9 84 6,3

BS 5,9

87 5,4
B8 5,9

     
sid 3

A: absorption

M= mättnadsgrad

Vidhäftningstal: 70

Vidhäftningstal: 35-
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E4, Hagsta

Prov Hålrum Draghållf.(kPa) Brottdef. VATTEN (%)
nr % torr våt (mm) A M

1 3,5 A= absorption

2 3,2 1247 1,7 1,6 112 M: mättnadsgrad

4 3,6

5 2,8 1599 1,9 1,0 73 Vidhäftningstal: 71

6 4,0 912 2,5 2,2 100

8 3,4 1374 2,0 1,4 98

9 3,1 1905 1,7

11 3,9 1840 2,2

12 4,2

13 4,4 1733 1,7

5,4

3,5 1725 2,3

3,4

    

  

    

 

3,7 [ 1800 ]1283| 2,0 I 1,6 | 96 1

 

  

 

  

 

ø 150 mm

3 4,5

7 3,1

10 4,2

14 4,7

15 5,6

18 5,8

20 5,4

   

 

 

sid 4
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MATERIAL

Stenmaterial

Krav på stenmaterial

Provning avseende vidhäftningstal utföres på den beläggningstyp i upphandlad
beläggningsgrupp eller upphandlat objekt som' normalt har den högsta
hålrumshalten. All provning skall utföras på borrk'ärnor. FAS Metod 446-1995
skall användas. Vidhäftningstalet skall vara > 70. Vid bindlager dock > 75 med 7
dygns vattenlagring.

Vid beläggningsmassor och ytbehandlingar med max stenstorlek l 1 mm skall
provning av kulkvarnsvärde utföras på fraktion 8-1 1,2 mm enligt tillägg till FAS
Metod 259. Om erhållet kulkvamsvärde därvid hamnar utanför tidigare uppnådd
kvalitetsnivå i samma täkt erhållet vid provning på fraktion l 1,2-16 mm,
accepteras att provningen under 1998 utförs på fraktion l 1,2-16 mm.

Tillsatsmedel

Tillsatsmedel av fibertyp, 0,3-l,5 vikt-%, skall tillsättasABS-massa. Typ och
mängd av använda tillsatsmedel skall anges i arbetsrecept.

UTFÖRANDE AV BITUMINÖSA LAGER

Massabeläggning

Varm återvinning vid verk

För nytillverkning av massabeläggningar accepteras en inblandning av
asfaltgranulat på:

I max 20 % för slitlager
I max 30 % för bind- och bärlager.

För speciella objekt kan andra inblandningsmängder av anvisat material
överenskommas. Ingående stenmaterial skall klara uppställda materialkrav om
inte annat anges. Mjukpunkt och penetration i extraherat bindemedel från använt
asfaltgranulat skall redovisas i arbetsreceptet liksom mängd inblandat granulat.
För att få användas vid varm återvinning skall:

I mjukpunkten vara < 60 ° C
I penetrationen vara > 35.




