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Förord
En utredning aV beläggningsskador i Reykjavik har gjorts på uppdrag av HÖFDI

HF. Kontaktmän på Island har varit Halldör Torfason och Valur Gudmundsson.

Från VTIs sida har Peet Höbeda och Torbjörn Jacobson (projektledare)

medverkat. Asfaltprovkropparna har undersökts på Island medan stenmaterialet

analyserats på VTIs laboratorium.

Linköping i augusti 2000,

Torbjörn Jacobson

VTI notat 60-2000





Innehåll

BAKGRUND (DEL 1) .......................................................................................... .. 5

OKULÄR BESIKTNING AV SKADADE BELÄGGNINGAR I REYKJAVIK.. 5

UPPLÄGGNING AV UNDERSÖKNINGEN ..................................................... .. 6

VAL AV VÄGOBJEKT ....................................................................................... .. 7

BESTÄNDIGHETSSKADOR - TÄNKBARA ORSAKER (DEL 2) .................. .. 8

SKADEUTREDNINGAR - TIDIGARE ERFARENHETER (FRÅN SVERIGE) .................. .. 9

ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS I SVERIGE ............................................................. .. 10

UNDERSÖKNING AV PROV FRÅN ISLAND (DEL 3) ................................. .. 12

PROVNING AV STENMATERIAL - SANDEKVIVALENT OCH

METYLENBLÅABSORPTION ............................................................................... .. 12

SLUTSATS ......................................................................................................... .. 14

UNDERSÖKNING AV BORRKÄRNOR ................................................................... .. 14

SAMMANFATTANDE KOMMENTARER OCH REKOMMENDATIONER. 20

LITTERATUR .................................................................................................... .. 24

Bilaga

1. Provtagning, labprovning och kommentarer till Skadeobjekten (HÖFDI)

VTI notat 60-2000





Bakgrund (del 1)

Slitlager av typ skelettasfalt (ABS) och tät asfaltbetong (AB) har i ett relativt

tidigt skede (4-5 år) erhållit skador av typ sten- och materialsläpp samt potthål,

vilket tyder på ofullständig beständighet (resistens mot vatten, vägsalt och frys-tö)

hos beläggningen. Skadorna accelererade under vintern 1999/2000, vilken ansågs

mycket svår på Island. Fler frys-töväxlingar än vanligt förekom och antalet

salttillfällen var också ovanligt många på grund av mycket snö och is.

Mot denna bakgrund initierades en utredning (av Reykjaviks kommun och

HÖFDI Asfalt), dels för att kartlägga orsaken till skadorna, dels för se vilka

förbättrande åtgärder som kan vidtagas på längre sikt. VTI fick i uppdrag att

tillsammans med HÖFDI Asfalt göra en undersökning av de uppkomna skadorna i

Reykjavikområdet. Undersökningen startades i maj 2000 och planerades pågå

under sommaren.

Okulär besiktning av skadade beläggningar i Reykjavik

Vid den rundresa som gjordes i Reykjavik konstaterades, i relativ stor omfattning,

beständighetsrelaterade skador i ytskiktet som tyder på att beläggningen erhållit

alltför svag resistens mot vatten, salt och frys-tö med tanke på de stränga

förhållanden som råder på Island. Skadorna var huvudsakligen lokaliserade till

gator/vägar som saltas. På Vissa objekt var skadorna mest påfallande i

lastbyteszoner som fanns frekvent utmed vägen men skador förekom även på

andra partier. Generellt verkade dock inte beläggningarna vara onormalt

separerade eller inhomogena utan såg i de flesta fall relativt bra ut. I potthålen

(som det fanns gott om) observerades att den underliggande ytan (beläggningen)

verkade vara tät och slät med följd att vatten blivit stående i slitlagret. På så sätt

kan vattnet genom pumpeffekten från trafiken förorsakat stripping och

stenlossning, speciellt i de ytor där vatten kunnat tränga ned i slitlagret (öppnare

partier).Enstaka vittrade stenar kan också lossna i ett tidigt stadium och potthål

bildas med tiden. När vatten kommer in i beläggningen kan det finnas

stenpartiklar som börjar vittra.

Beläggningen verkade inte vara påtagligt mager (den mörka stenen kan förstärka

intrycket av att beläggningen är fetare än den i själva verket är) men öppnare och

bindemedelsfattigare ytor observerades, framför allt i kombination med stenrikare

partier. Enligt besiktningen verkade skadorna vara kopplade till

slitlagerbeläggningen och bristen på vattenbeständighet och vidhäftning hos

materialet. Skador förekom även i skarvar och fogar som verkade vara

förhållandevis öppna bitvis. Det är viktigt att de tätas ordentligt genom klistring.

Bra beständighet verkar med tanke på klimatet, hög dubbanvändning och mycket

trafik vara av högsta prioritet för beläggningarna i Reykjavik. Det höga

dubbslitaget, som orsakar spår (där vatten kan bli stående) i beläggningen, kräver

också ett slitstarkt stenmaterial. I Sverige har slitstarka stenmaterial ofta sämre

vidhäftningsegenskaper men förhållandena på Island med basiska bergarter (t ex

basalt) är annorlunda och förutsättningarna bör på denna punkt därför vara bättre

på Island. Om stenmaterialet är poröst måste dock detta kompenseras genom
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tillsats av mer bindemedel jämfört med Sverige som har täta, icke

bindemedelssugande, hydrofila bergarter. Material med hög densitet får lägre

bitumenhalt än material med lägre densitet.

Uppläggning av undersökningen

Undersökningen omfattade följ ande steg:

Del 1

0 Besiktning av skadade beläggningar i Reykj avikområdet, maj

0 Planering av ett uppföljningsprogram, maj

0 Val av objekt för uppföljning, maj

Del 2

0 Beständighet hos asfaltbeläggning - allmän orientering

0 Erfarenheter från svenska skadeundersökningar av ABS och ABT

0 Åtgärder som vidtagits i Sverige för att förbättra beständigheten

Del 3

Provtagning av borrkärnor på oskadade och skadade ytor, maj

Bindemedelshalt, kornkurva och hålrumshalt på borrkärnor, maj, juni

Vattenkänslighet hos borrkärnor (vidhäftningstal), maj, juni

Egenskaper på återvunnet bindemedel, juni (har ej gjorts)

Undersökning av stenmaterial och främst de finare fraktionerna, juni

Dokumentation om arbetsrecept, trafik, saltning, utförande mm

Orsak till skador och förslag på förbättringar

Lägesrapport i juni

Slutrapport i augusti

I Sverige har översända prov av finare stenmaterialfraktioner (prov tagna under

försommaren 2000) undersökts med avseende på svällande och vattenhållande

förmåga (sandekvivalent och metylenblåvärde) samt okulär petrografisk

bedömning (Peet Höbeda). Övriga analyser (borrkärnor) har gjorts på Island.

Laboratorieprovningen kompletterades med insamling av data om arbetsrecept,

kvalitetskontroll, typ av stenmaterial och bindemedel, uppgifter från

massatillverkning och utläggning, trafik, typ av väg och beläggningens ålder och

betingelser när beläggningen lades.
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Val av vägobjekt

Efter okulär besiktning av skadade Vägar/gator i Reykjavik valdes fyra vägobjekt

ut för uppföljning, tre med relativt omfattande skador och ett objekt med oskadad

beläggning. På de tre första objekten togs borrkärnor både vid (intill) skadade och

oskadade ytor. Laboratorieundersökningen är på så sätt upplagd som en

jämförande provning mellan skadad och oskadad beläggning med avseende på

materialsammansättning och egenskaper. Följande vägar/gator ingår i under-

sökningen:

1. Austerbergsgatan, ABT11, lagd 1996, prov från både skadade och oskadade

sträckor

2. Busteoevegur, ABT16, lagd 1994, prov från både skadade och oskadade

sträckor

3. Seabraut (öster), ABSIÖ, lagd 1995, prov från både skadade och oskadade

sträckor

4. Seabraut (Väster), ABS 16, lagd 1994, ej skador, prov från oskadade ytor

Vid respektive sektion togs 10 prov med diametern 100 mm och 2 prov med

diametern 150 mm.
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Beständighetsskador -tänkbara orsaker (del 2)

Beständighetsskador såsom sten- och materialsläpp, tidiga sprickor, anfrätt

beläggning, potthål med mera kan för asfaltbetong (AB och ABS) 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 följ ande orsaker eller snarare en kombination av dessa:

låg bindemedelshalt

högt hålrum

fel stenmaterialsammansättning

dåliga vidhäftningsegenskaper mellan stenmaterial och bitumen

olämplig kornform (rundat material)

vattenkänsligt finmaterial

åldrat bitumen

separerad eller inhomogen massa

dålig packning

inverkan av vattenkänsligt underlag

dålig dränering och tvärfall

fuktigt läge på vägen

god tillgång till vatten, salt, frys-tö

Skelettasfalt kräver för ett bra resultat särskild noggrann proportionering samtidigt

som utförandet (blandning, utläggning och packning) måste hålla god kvalitet.

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

beständighet, är starkt beroende 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 följ ande typer.

0 stenmaterialseparationer (det grova stenmaterialet)

0 bruksseparationer (mastix), särskilt förekommande i ABS

0 bindemedelsseparationer (för hög temperatur eller brist på fibrer)

Separationerna medför också variationer i temperatur (massa med alltför låg

temperatur ger högt hålrum och dålig packning) och hålrum hos den nylagda

massan.

Om beständigheten inte är fullgod hos ett asfaltlager försämras i princip de flesta

egenskaperna hos materialet och beläggningen riskerar att få en förkortad

livslängd. Egenskaper som påverkas är framför allt resistensen mot vatten och

utmattningshållfastheten men även stabiliteten och bärförmågan kan försämras.

Vid svårare förhållanden krävs sannolikt vidhäftningsbefrämjande tillsatser,

såsom amin, kalkhydrat eller cement. Den här typen avtillsatser kan även göra

nytta vid basiska bergarter. En beläggnings förmåga att motstå vatten och
omväxlande milda och kalla perioder på Vintern är också starkt avhängig av
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bindemedels- och hålrumshalten. Bindemedelsrika och täta beläggningar klarar de

yttre miljöpåkänningarna betydligt bättre än magra eller öppnare massor.

Skadeutredningar - tidigare erfarenheter (från Sverige)

På senare år har skador på huvudsakligen skelettasfalt men även tät asfaltbetong

(AB) uppmärksammats och VTI har gjort ett stort antal skadeutredningar (främst

ABSlÖ men även ABT16). Skadorna har varit av typen materialsläpp (både sten-

och brukslossning samt potthål) och i några fall sprickbildning (utmattning) som
uppkommit efter några års trafik.

När ABS-beläggningarna introducerades på 80-talet ansågs de ha bra slitstyrka,

stabilitet och beständighet beroende på hög halt av grovt stenmaterial, mycket

bindemedel, isolerade porer och tjocka bitumenhinnor. En förutsättning var dock

att massan var proportionerad på bästa sätt och att utförandet var bra. Det

ensartade stenmaterialskelettet skulle ha en bra mättnadsgrad av asfaltbruk

(mastix = bindemedel + filler) för att beläggningen skulle bli tät och beständig.
Det ursprungliga konceptet kom från Tyskland och innebär bland annat en

bitumenhalt över 7,0 % och modifierat bindemedel. Inblandning av fibrer var

nödvändigt för den höga bindemedelshaltens skull. Rädsla för plastiska

deformationer och något skärpta krav på hålrumshalt och framför allt införandet

av krav på bitumenfyllt hålrum medförde att bindemedelshalterna tenderat minska

under 90-talet. En orsak till utvecklingen kan vara de generösa och vida gränserna

för bindemedelshalten i VÄG 94 där t eX ABS 16/385 vid proportioneringen får

innehålla ned mot 5,7 % bitumen ( max 7,2 %). Med de avvikelser som tolereras

vid massatillverkningen och utläggningen på vägen (de fabrikationsfel som tillåts)

kan relativt magra massor klara kraven i anvisningarna. Därför är det mycket

viktigt att både beställaren och utföraren förstår hur en asfaltbeläggning påverkas i
olika riktningar av dess sammansättning och därför där kraven på beständigheten

är stor väljer en fetare och tätare massa, (eventuellt) förbättrad genom tillsatser.
Risken för plastiska deformationer måste dock beaktas.

VTIs skadeutredningar av ABS- och ABT-beläggningar har visat en stark
koppling mellan bindemedelshalt, hålrum, bindemedelsåldring för uppkomsten av

tidiga skador typ materialsläpp och sprickor. Kombinationen av lågt
bindemedelsinnehåll, relativt hög hålrumshalt och alltför mycket åldring av

bindemedlet har visat sig mycket kritiskt ur sprick- beständighetssynpunkt.
Orsaken till att beläggningen blivit dålig har dels varit proportioneringen - en

relativt mager massa har eftersträvats - men också på separationer i beläggningen
eller dålig packning. Framför allt i lastbyteszoner eller på separerade ytor har
skadorna haft sin största utbredning. Skadade ytor har i jämförelse med oskadade

ytor från samma objekt uppvisat signifikant skillnad med avseende på:

markant lägre bindemedelshalt

högre hålrumshalt

mer åldrat bindemedel

lägre fillerhalt

Permeabilitetstester på laboratoriet visade att när hålrumshalterna närmade sig 4-5

vol-% börjar materialet bli mer vattengenomsläppligt och på så sätt kan fukt
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tränga in i och bli stående i beläggningen och risken ökar därmed för stripping och

andra typer av beständighetsskador. ABS har också visat sig kunna bli mer Öppna

än ABT (vid samma bindemedelshalt).

Åtgärder som vidtagits i Sverige
En rad åtgärder för att förbättra homogeniteten och vidhäftningen hos

asfaltmassor har vidtagits på senare år. Exempel är:

Produktionsmetoder

0 rundbottnade lastbilar - reducerar risken för separationer

0 blandningskassett monterade på läggaren - blandar om massorna och

förhindrar separationer

Mätmetoder kopplade till produktion av massa

0 DDR-mätare - kontinuerlig mätning av skrymdensitet - kontrollerar

homogeniteten och packningen av massan

0 värmekamera - kontrollerar temperaturen vid läggningen - används som

styrmedel vid utlastning, transport, läggning och packning - bonus ges om

värmeseparationerna i utlagd massa är liten

0 Georadar - kontinuerlig tjockleksmätning av asfaltlager

Labmetoder

0 längre lagringstider vid bestämning av vidhäftningstal, 7 eller 14 dygn (normalt

3 dygn) - strängare provning

0 osmotisk konditionering (salt + vatten + frys-tö) - strängare provning som
visat relevans med milda vinterförhållanden

0 för att metoden skall bli mer utslagsgivande tillverkas och konditioneras prov

med högre hålrumshalter än normalt (efterliknar separationer) - strängare

provning

0 mer av funktionsinriktade labprovning (pressdraghållfasthet, styvhetsmodul,

Prall, Cantabrian mm)

Vidháftningshojande åtgärder

0 krav på tillsats av kalkhydrat, portlandcement (lämplig tillsats tas fram genom

labprovning)

krav på tillsats av aminer

krav på högre bindemedelshalt

krav på lägre hålrumshalt

modifierade bindemedel

skärpta krav på vidhäftningstal

Den här typen av åtgärder och skärpta krav ställs när förhållandena är svåra, t ex

mycket trafik förekommer, vid lådfräsning eller om stenmaterialet har sämre

vidhäftningsegenskaper.
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Val av nya beläggningstyper som anses ha bra beståndighet

0 tunnskiktsbeläggningar- får bra vidhäftning genom innehåll av vidhäftnings-

medel, modifierade bindemedel och genom att emulsionen tränger upp i den

tunna massabeläggningen, ett stort antal varianter finns

0 Överlag val av beläggningar med lägre maximal stenstorlek (<16 mm) - de är
mindre separationsbenägna

Preventiva åtgärder av skadade beläggningar

0 bindemedelsförsegling av skadade ytor, snabellagare, HP-maskiner - bör dock

användas med försiktighet på högtrafikerade ytor

0 slamförsegling (slurry) på ytor med stensläpp

0 värmebeläggningar - Heating av underlaget - nytt och gammalt asfaltmaterial

smälter samman, kan ge lägre hålrum - möjliggör läggning senare på hösten

och ibland under vintern

0 tätning av skarvar och fogar
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Undersökning av prov från Island (del 3)

Stenmaterialfraktioner på ballastmaterial som används till asfaltbeläggningar i

Reykjavik har undersökts på VTls laboratorium. Proven togs av HÖFDI Asfalt

och skickades till VTI under försommaren 2000. Provtagningen och

labprovningen av asfaltprov (borrkärnor) från skadade och oskadade beläggningar

har gjorts av HÖFDI Asfalt (se bilaga 1). I följande avsnitt redovisas resultaten

och kommentarer ges.

Provning av stenmaterial - sandekvivalent och metylenblåabsorption

Eftersom basiska vulkaniska bergarter lätt omvandlas till sekundära mineral

(lermineral mm) har en specialstudie gjorts av finmaterialkvalitet hos proven av

sand eller stenmjöl enligt sandekvivalent SE (EN 933-8) och

metylenblåabsorption MB (EN 933-9). Dessa provningar utförs på analysfraktion

0-2 mm. I preliminär produktstandard för stenmaterial till asfaltbeläggning (prEN

13243) provas dock i stället analysfraktion 0,125 mm (då benämnd MBD enligt

Annex A i EN 933-9. Följ ande kategorier ges:

MBf -värde g/kg I Kategori MBf

< 1O fa

<25 Mbe

Inga krav MBfnr

Inga krav på SE eller MB (d v s på fraktion 0-2 mm) ställs i preliminära

europeiska produktstandarder av den första generationen. För att få så fullständig

information som möjligt har SE samt både MB och MBf undersökts på de material

där provningen gått att utföra. Resultaten framgår av tabellerna 1-3.

Tabell 1 Sandekvivalentvärden
Sandekvivalent enl. prEN 933-8

Datum: 00-06-14
Provens fraktion: 0-2 mm

 

del-

   

PrOV Vikt h1 hg hzl h1 *
prov

NR 2 61 131,9 12,2 7,1 53,2

Finsand, naturlig 59,3

sand b 133,7 12,4 7,5 60,5

NR a 149,7 12,4 10,5 84,7

3 84,3

 

Nupar, naturlig sand
b 148,6 12,4 10,4 33,9

              

NR 4 3 136,9 11,1 10,5 94,6

Bjorgun sand, 94,6

naturlig sand b 137,2 11,1 10,5 94,6

NR 5 a 149,5 14,6 9,0 61,6

Seljadalur, krossat 62,0

berg 5 149,6 14,6 9,1 62,3

a 146,2 13,8 6,6 62,3
NR 8

Bjorgun, krossat 62,7

naturgrus (från havet) b 146,8 138 8,7 63,0
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Tabell 2 Blåvärden bestämda påfrakti0n0-0,125 mm
Blåvärde enl. SS-EN 933-9

Datum: 00-04-10

Provens fraktion: O-O.125 mm

  

0;' L ,Provq ' : v a , v ' r , u r " .r i' v > . .' <' 1- ' ars/113:" » "' w. _ M* dkM -I I _ _ _Mängdrm '6:13:91 (ml). /Blávärde Mängd (9) 1651173941113!) : Blávärde I Medelvärde

 

NR 1
Filler (egenfiller) 30-0 10 30 10

 

NR2

Finsand (naturlig sand) 30'0 12 30 12 :0, '

 

NR 3

Nupar Naturlig sand
30,0 7 '7701:2331 30 7 e 23'?! I'

 

NR4 ,< ' ' ' r r , . r r .

Biorgun sand naturlig 27,6 10 , 27,6 10 *JJÖ 3,62 j - 3,6

 

NR 5
Seliadalur krossat berg

30,0 17 [7__.57,67. g 30 17 '5,671 7' , 15,7, '

 

NR8

naturgrus

        

Bjorgun krossat 30,0 10 13.33. , 30 10 V 3,33 ' ' ' 0 '113,3

  

Test av metylenblåabsorption har utförts Enligt SS-EN 933-9 på analysfraktion O-O.125 mm.
Följande klassificering av MBf:
< 10 g/kg kategori MBf 10

< 25 g/kg kategori MBf 25

Inga krav Kategori MBfnr

Tabell 3 Blåvärden bestämda påfrakti0n0-0,2 mm
Blåvärde enl. SS-EN 933-9

Datum: 00-06-15

Provens fraktion: 0-2 mm

 

delprov , , delprov b '

 

'. i . M dMB- 1 .v M'lele .' Mängd (9) ,65339, (mh _Blåvarde Mängd (g) , ,Öånçggj (mo , Blåvárde Medelvärde

 

NR2

Finsand (naturlig sand) 203'8 40 196 ' « 203 40 1,97 2,0

 

NR3
« 2 1 /

Nupar Naturlig sand 20 5 92,5 O 5 10,25, 1 0,2, ,

 

NR4 , V . I 2 2 ,, ,
Bjorgun sand naturlig sand 202'5 5 .025 '7, 0 5 ,0025

. 0,2

 

NR5
Seliadalur krossat berg 2025 25 ., ,1;'23 4. , 1123, I

 

NR8_ 167,8 15 1 '0,89' 167,8 15 ,0,89
Bjorgun krossat naturgrus , .

        

0,9
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SE-värdena är tämligen höga (dvs. goda) indikerande låg halt av lerföroreningar.

SE är inte medtagen i preliminär europastandard för asfaltballast. I Frankrike

föreskrivs sandekvivalentvärden högre än 60, 50, och 40 för vägar med hög,

medel och låg trafik. Enligt Superpave i USA föreskriver man gränsvärden på 50

och 40 beroende på trafikmängd (provningen görs dock på material 0-4,75 mm.

MB och MBf värdena, som i första hand indikerar förekomst av förekost av

svällande lermineral (smectit), är också tämligen goda (d V 3 låga). Samtliga prov

hamnar i kategori bea. De sämsta värdena har prov nr 2 (natursand) och nr 5

(bergkross). Prov nr 2 är rik på fragment av vulkanisk aska som sönderfaller till

finmaterial (jfr bifogad granskning).

Slutsats
De undersökta proven har inte visat prov på dålig finmaterialkvalitet vid provning

enligt EN 933-8 och -9. Svällande lermineral verkar inte ha bildats enligt de låga

värdena för MB och MBf.

Undersökning av borrkärnor

Resultaten från labundersökningarna finns sammanställda i tabell 4.

Tabell 4 Sammanställning Över laboratorieundersökningar på borrkärnor.

                 

  

Gata Beskrivning Typ Bitamen- Filler- Hålrums- Vatten-

halt halt halt känslighet

vikt- % vikt-% VOl-% 0/0

Austurberg Oskadad yta AB 11 6,4 7,1 2,0/2,7 84

Skadad yta 6,5 8,3 4,9/5,l 50

Bustadavegur Oskadad yta ABS 16 7,3 7,1 0,5/0,5 96

Skadad yta 7,2 7,4 2,1/2,3 80

Saebraut l Oskadad yta ABSl6 7,1 7,2 0,6/ 1,0 90

Skadad yta 7,1 7,3 1,7/1,7 77

Saebraut 2 Oskadad ABS 16 6,4 7,5 0,8/ 1,1 89

beläggning

Austarberg

Beläggningen (AB ll/B85) lades i juni 1996. Vägen saltas sannolikt lite mer än

övriga objekt. Skadorna (materialsläpp, potthål) hade bitvis stor utbredning men

det fanns även sträckor utan skador. Lokala lagningar förekom också. I skadade

partier observerades kvartstående vatten medan oskadad beläggning var torr.

Underliggande beläggningen (som syntes i potthålen) verkade vara tät, varför

inträngande vatten blivit stående i slitlagret och sannolikt bidragit till

skadeutvecklingen (huvudorsaken tillsammans med pumpeffekten från trafiken).

Vid höga vattenmättnadsgrader kan asfaltbeläggningen bli uppmjukad och spröd

och därför lätt falla sönder. Vägsalt kan i hög grad förvärra denna process

(osmotisk effekt, se Höbedas rapporter).
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Prov från skadade ytor uppvisade markant högre hålrumshalt och betydligt sämre

vattenresistens än prov från oskadade ytor. Vid så låg vattenkänslighet som 50 %

brukar skador uppträda redan efter några års trafik. Fotona av deprovtryckta

borrkärnorna visade att vatten kunnat tränga in och påverkat materialets

vidhäftningsförmåga (matta brottytor som tyder på vattentvättning). Ingenting

från besiktningen tydde på att asfalten blivit påtagligt separerad så de höga

hålrumshalterna beror troligen på dålig packning vid utförandet av beläggningen.

Hålrumshalter på 5 vol-% är mycket ovanligt för ABl l-beläggning. Trafikerade

slitlager av massabeläggning brukar med tiden uppvisa hålrumshalter på ca 1-2

vol-% i hjulspår.

Bindemedelshalten som låg på 6,4-6,5 % verkar enligt svenska erfarenheter ligga

på en lämplig nivå. För isländska förhållanden är värdena eventuellt något låga

(beror dock på korndensiteten och porositeten hos stenmaterialet).

I detta fall hade tillsats av vidhäftningsmedel eller något högre bindemedelshalt

knappast förhindrat (i viss mån kanske) uppkomsten av skadorna utan orsaken

verkar vara alltför dålig och ojämn packning av slitlagret.

Enligt kvalitetskontrollen från 1994 av asfaltmassa låg bindemedelshalten på 5,8

% och hålrumshalten på 0,9 vol-% (Marshall). Värdena verkar vara låga och kan

eventuellt bero på stor variationer i asfaltmassan (beläggningen såg dock

förhållandevis homogen ut). Borrkärnor från trafikerade slitlager (efter flera år)

brukar ge lägre hålrum än Marshallinpackade pga efterpackningen från trafiken

(om packningen vid läggningen är okej). Bindemedelshalten brukar bli någon

tiondels procentenhet lägre om borrkärnorna har diametern 100 mm. I detta fall

var diametern 150 mm och därför bör inte borrningen ha påverkat resultatet. Om

asfalten erhåller stripping och urtvättning av bitumen minskar bindemedelshalten

medan stensläpp kan ge en högre bindemedelshalt.

 

Bild 1 Skador vid Austurberg. Obs ett tätt lager under AB som håller kvar

eventuellt vatten som kan tränga in i slitlagret.
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Bild 2 Större potthål med kvarstående vatten på det täta underlaget.

(Austerberg).

Bustadavegur

Beläggningen (ABS 16/B85) lades i mitten av september 1994. Vägen saltas

vintertid och har relativt mycket trafik. Skador av typen materialsläpp och potthål

förekom på vissa ytor. Omväxlande förekom ytor med mer omfattande skador

eller ytor utan skador. Separationer (dock ej anmärkningsvärda) kopplade till

lastbyteszoner kunde iakttas vid besiktning. I skadade partier fanns gott om fukt

och kvarstående vatten. Ytan under slitlagret verkade vara tät och slät.

Prov från skadade ytor uppvisade högre hålrumshalt än prov från oskadade ytor.

Om proven tagits i skadad beläggning hade sannolikt skillnaden blivit större men

det är då svårt att få hela, provningsbara provkroppar. Proverna som representerar

skadad beläggning har tagits intill skadade ytor. När hålrumshalten hamnar på 2-3

vol-% som i detta fall finns sannolikt lokala partier i beläggningen där vatten kan

tränga in genom porerna (kanaler). Enligt färska finska undersökningar är

permeabiliteten (k-värdet) i skelettasfalt mellan 10'6-10'9 m/s. Motsvarande

värden för AB är 10'7-10'10 m/s, dvs. den är tätare än skelettasfalt. Skelettasfalt

har också visat sig känsliga för bindemedels- eller bruksseparationer med följd att

hålrumshalten kan skin a. Variationerna kan vara stora inom ett begränsat området

(2-5 vol-% har i ett fall uppmätts på ett stort antal prov uttagna på mindre än en

kvadratmeter).

Vid Bustadavegur verkar vatten ha kunnat tränga in i och bli stående i slitlagret

som tillsammans med hög trafikvolym, saltning och frys-töväxlingar med tiden

försvagat asfalten. När det sedan kom en svår vinter som fallet var 1999/2000

accelererade skadorna.

Bindemedelshalterna låg på (för svenska förhållanden) relativt höga nivåer med

7,2-7,3 % för prov tagna i både sämre och bättre ytor. Bindemedelshalten bör ha

varit tillräcklig även för isländska förhållanden. Fillerhalten var relativt liten (7,1
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%), sannolikt för att inte hålrumshalten skulle bli alltför låg. Om den extraherade

kornkurvan studeras uppvisar provet från skadad yta något tätare gradering än

prov från oskadad yta. Skillnaden är också större vid Bustadavegur än Övriga

objekt. Det kan bero på separationer av det grövre stenmaterialet men också på

stensläpp av grövre partiklar. I lastbyteszoner är det stor risk att massan förutom

högre hålrumshalt erhålla högre sten- och lägre fillerhalt genom separationer.

Vattenkänsligheten var mycket bra i prov från oskadade ytor (96 %) men något

sämre i proven från skadade ytor (80 %). För att vara en sex år gammal

beläggning är 80 % ett bra värde. Sannolikt förekommer lägre värden i de mest

skadade partierna. Resultaten tyder också på att påkänningarna på Island

(Reykjavik) är extrema när det gäller beständigheten hos asfaltslitlager.

Motsvarande beläggning lagd i södra Sverige hade troligen klarat sig betydligt

bättre. Eftersom inte stenmaterialet verkar vara olämpligt eller bindemedelshalten

låg behövs sannolikt vidhäftningsbefrämj ande medel (amin eller helst släckt kalk)

tillsättas. Även utförandet får mycket stor betydelse när beläggningen utsätts för

så stora miljöpåfrestningar som råder i Reykjavik. En del av de skador som

förekom låg inom lastbyteszoner men det fanns även skador utanför dessa.

Beläggningsskarvarna bör klistras efter utläggningen för att inte vatten skall

tränga in mellan beläggningslagren. Eftersom inte bindemedels- eller fillerhalten

verkar variera mellan skadade och oskadade ytor (utan främst hålrumshalten)

verkar separationerna vara värmerelaterade, dvs. massan har varit svalare i Vissa

partier och därmed erhållit sämre packning och på så sätt bli mer öppen. Detta är

vanligt om vädret varit kallt och blåsigt vid utförandet eller om tjockleken hos

massan varierar.

Enligt kvalitetskontrollen från 1996 av asfaltmassa låg bindemedelshalten på 6,1

resp. 6,5 % och hålrumshalten på 2,2 resp. 1,9 % (Marshall). Bindemedelshalterna

stämmer dåligt överens med resultaten från de borrkärnorna som togs 2000.

 

Bild 3 Skador vid Bustadavegur.
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Saebraut 1

Beläggningen (ABS 16/B180) lades i början av juni 1995. Vägen saltas Vintertid

och har mycket trafik. Skador var av typenmaterialsläpp samt potthål på vissa

ytor. På vissa sträckor förekom mer omfattande skador De flesta skadorna verkade

ligga i hjulsåren och utmed beläggningsskarven. De flesta skadorna verkade ligga

i hjulspåren (Kl) och utmed beläggningsskarven. I skadade partier fanns gott om

fukt och kvarstående vatten. Ytan under slitlagret verkade vara tät och slät. Inga

tydliga lastbyteszoner kunde iakttas.

Prov från skadade ytor uppvisade högre hålrumshalt än prov från oskadade ytor

men skillnaden var inte lika stor som vid övriga objekt. Prov med lågt hålrum

(oskadad yta) erhöll 90 % i vidhäftningstal medan de med högre hålrum hamnade

på 77 %. Bindemedelshalten var i båda fallen 7,1 %, dvs. på en förhållandevis hög

nivå (sannolikt lämpligt för isländska material och förhållanden). Fillerhalten låg

dock lågt (drygt 7 %).

Enligt kvalitetskontrollen från 1995 var asfaltmassans bindemedelshalt 7,5 % och

hålrumshalten 2,9 vol-% (Marshall). I detta fall var bindemedelshalten högre vid

produktionskontrollen jämfört med borrkärnorna.

Likheterna mellan Saebraut och Bustadavegur är stora, både avseende skade-

utveckling och sammansättningen på beläggningen. Inga riktigt dåliga värden har

erhållits men vatten har i öppnare partier kunnat tränga in i slitlagret och bli

stående där pga tätt underlag. Med tiden har beläggningen försvagats och material

börjat släppa ur slitlagret. I de sämsta partierna kan också bindemedel ha tvättats

bort. Inga stora materialseparationer kunde observeras vid besiktningen eller

genom labundersökningen av borrkärnor. De skillnader i hålrum som konstaterats

verkar bero på värmeseparationer i asfaltmassan där svalare ytor erhållit sämre

packning med högre hålrum som följd. Variationerna i skelettasfalt har också visat

sig vara större än förväntat och även på bra utförda massor/beläggningar

förekommer öppnare och tätare partier enligt svenska studier. Därför bör stor vikt

läggas på utförandekvaliten när denna beläggningstyp skall läggas.

 

Bild 4 Skador vid Saebraut I, bland annat i beläggningsskarven.
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Bild 5 Skada vid Saebraut 1. Exempel på fukt somfinns i skadade och öppnare

ytor.

Saebraut 2

Beläggningen (ABS 16/B85) lades i augusti 1994 och har klarat sig utan skador.

Vägen saltas Vintertid och har mycket trafik. Enligt kvalitetskontrollen låg

bindemedelshalten på 6,4 % och fillerhalten på 7,8 %. Hålrumshalten låg på 1,7

vol-%. Enligt borrkärnorna från 2000 låg hålrumshalten på 0,8-1,1 vol-% vid en
bindemedelshalt på 6,4 %. Vattenkänsligheten hamnade på 89 %. Detta objekt

skiljer sig på så sätt från Saebraut 1 och Bustadavegur genom lägre

bindemedelshalt. Om beläggningen är förhållandevis homogen och tät så kan den

klara sig bra som fallet är Vid Saebraut 2. Bindemedelshalten får då mindre

betydelse förutsatt att den ligger på en tillräcklig nivå.
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Sammanfattande kommentarer och rekommendationer

Typ av skador

Ett antal slitlager i Reykjavikområdet erhöll under den svåra vintern 1999/2000

skador i form av materialsläpp och potthål. Skadetypen pekade mot att

asfaltbeläggningarna erhållit alltför låg beständighet med tanke på de stora

påkänningar som förekommer i Reykjavik. Det finns riklig tillgång på fukt och

vatten, omfattande saltning under vinterhalvåret, extremt många frys-töväxlingar

som i kombination med Ökande trafik utsätter beläggningarna för stora

påfrestningar under vintern. Det var främst beläggningar som lagts på senare år

(sedan 1995-96) som drabbats och både slitlager av typen AB och ABS fanns

representerade. Liknande problem har förekommit i Sverige där bristen på fullgod

beständighet i asfalten orsakat många Vägskador på senare år. Öppnare och

bindemedelsfattigare slitlager än tidigare, nedslitna Vägkonstruktioner, Ökande

trafik och saltning (med saltlösning) samt flera svåra (mer omväxlande och

fuktiga) vintrar är de vanligaste förklaringarna till denna utveckling. Även

bristande utförandekvalitet har bidragit till skadornas uppkomst och utbredning.

Vid svårare skador har ofta en kombination av nämnda orsaker förelegat.

Ballasten iasfalten

De stenmaterial som på Island används till asfaltballast är huvudsakligen basalt.

Bergarten är förhållandevis porös och därför brukar något mer bindemedel

tillsättas (några tiondelar). Basalt anses ha bra vidhäftningsegenskaper genom att

det är basiskt. Basalt kan dock vittra och bilda sekundära, vattenkänsliga

finmaterial. Denna process kan sannolikt även förekomma i vägen. Därför har

finfraktionen från ett antal stenmaterial undersökts genom sandekvivalent och

blåvärde. De undersökta proven har inte visat resultat på dålig finmaterialkvalitet.

Svällande lermineral verkar inte ha bildats enligt de låga värdena för MB och MBf

(metylenblåvärden). Mot den bakrunden bedöms inte stenmaterialet (åtminstone i

hög grad) ha bidragit till de skador som uppkommit. Vissa täkter kan dock ha

stenmaterial med mycket varierande sammansättning varför inslag av sämre berg

inte helt kan uteslutas i enstaka fall. I kritiska fall kan enstaka vittrade partiklar få

stor betydelse för beläggningens hållbarhet på sikt. Detta framgår knappast av

standardprovningar typ vidhäftningstal.

Beständighet hos slitlager

Av fundamental betydelse för en asfaltbeläggnings förmåga att motstå

påkänningar från vatten (den yttre miljön) är mängden (volymen) bindemedel och

tätheten hos materialet. Helst bör slitlager vara täta. Vid högre hålrumshalter kan

vatten tränga in i sammanhängande porer och tvätta bort och åldra bindemedel.

Även oxidationen (åldringen) blir större. Speciellt känsligt blir det om vatten blir

stående i beläggningen på grund av tätt underlag och dålig tvärfall. Salt binder

också fukt samt kan förändra de fysikaliska egenskaperna hos asfaltbeläggningar

(salt påverkar vattenmättnadsgraden och sänker fryspunkten, den ger en osmotisk

effekt eftersom vatten med varierande saltkoncentrationer söker ett jämnviktsläge

vilket leder till en fuktvandring i materialet, vid upptining vintertid kan

beläggningen bli mycket mjuk) med följd att beläggningen mjuknar och blir

svagare samt i värsta fall faller sönder. Vid högre bindemedelshalt blir

bitumenhinnorna tjockare, vilket förutom resistensen mot vatten även ger bättre
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åldringsegenskaper och utmattningshållfasthet. En beläggning behöver också en

förhållandevis homogen sammansättning för att funktionen skall bli bra över hela

lagret och ytan.

Bindemedelshalt, typ av bindemedel och kornkurva

Bindemedelshalterna på skadeobjekten verkar inte enligt resultaten från

borrkärnorna ha legat på alltför låga värden och bör därför inte haft en avgörande

betydelse för skadornas uppkomst. Enligt uppgift har dock bindemedelshalterna

sänkts på senare år vilket kan medföra försämrad hållbarhet på sikt. I de flesta fall

brukar det vara bättre med för mycket än för litet bindemedel i massan, speciellt i

fuktigt och kallt klimat. Det finns dock exempel på beläggningar med relativt låg

bindemedelshalt som klarat sig bra (t ex Saebraut 2, 6,4 %). I de fallen har

asfaltmassan fått en tät och homogen sammansättning samtidigt som utförandet

fungerat väl t ex med avseende på packningen och temperaturen. Bindemedlet har

inte närmare undersökts men kommer enligt uppgift från Nynäs. Normalt

använder Nynäs råolja från Venezuela (Laguna) som har en homogen och bra

kvalitet och ger ett bra bitumen. Det är dock möjligt att bitumenet tagits från annat

håll vilket bör kontrolleras. Med tanke på skadornas stora utbredning bör dock

typen av bitumen haft en mindre betydelse för skadeutvecklingen.

I ABS-beläggningarna var fillerhalten relativt låg, sannolikt för att hålla ned

hålrumshalten. Kornkurvorna mellan prov från skadade och oskadade ytor var inte

så stor som är vanligt vid separationer. I ett fall uppvisade skadad yta lägre

stenhalt trots större hålrumshalt och något högre bindemedelshalt. Orsaken kan

vara en del stensläpp men också materialseparationer. Vid denna väg observerades

en del lastbyteszoner.

Hålrumshalt

Överlag så uppvisade skadade ytor högre hålrumshalter än oskadade ytor. Bortsett

från i ett fall var dock inte hålrumshalterna anmärkningsvärt höga utan låg inom

de gränser som finns för t ex ABS. Troligen har hålrumshalterna varit högre i de

partier som redan fått skador. När förhållande är så pass kritiska som fallet verkar

vara på Island får denna parameter en mycket stor betydelse för beläggningens

hållbarhet. I länder med varmare somrar knådas ytan till av trafiken under de

värmeböljor som förekommer under sommaren. På så sätt täpps en del ytliga

porer till och ytan kan bli något tätare, vilket kan vara viktigt för hållbarheten

under vintern. Hålrumshalterna brukar efter ett par års trafik för ABS och ABT

hamna under 1-2 vol-% utan att plastiska deformationer uppstår (bindemedlet

hårdnar med tiden). Vid utläggningen kan hålrumshalterna ha legat på betydligt

högre nivåer (3-4 vol-%). Det är dock osäkert om denna effekt (efterpackningen)

är lika tydlig på Island som i Sverige. De låga hålrumshalterna från oskadade ytor

tyder dock på att det finns en sådan effekt (efterpackning) även på isländska

vagar.

Om beläggningen på grund av separationer och/eller dålig packning hamnar på

alltför höga hålrumshalter är det stor risk för sten- och materialsläpp. Ibland blir

bindemedelshalten lägre i dessa ytor (vid sten och bruksseparationer) men så

verkar inte fallet vara på de isländska objekten. De högre hålrumshalterna tyder i

stället på att asfaltmassan erhållit värmerelaterade separationer där svalare partier
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kan ha blivit svårpackade. I Sverige har värmekameror börjat användas vid

utläggning av asfaltmassa. Detta för att styra upp och kontrollera temperaturen

hos massan. Nämnda åtgärd har markant minskat variationerna i temperaturen hos

nylagd massa och en bonus brukar utgå till entreprenören om asfaltmassan har en

homogen temperatur. Det är viktigt att påpeka att inspektionen av beläggningarna

i Reykjavikområdet inte gav ett intryck av att vara slarvigt eller dåligt utförda

(tvärtom) utan det som här tagits upp är det som brukar kallas fabrikationsfel och

som är mycket vanliga för asfaltbeläggningar (speciellt skelettasfalt). Vi får inte

glömma bort att asfaltbeläggningar har en naturlig variation i material-

sammansättning och hålrumsfördelning.

Vattenkänslighet

Enligt testerna av vattenkänsligheten (vidhäftningstal) hamnade skadade ytor på

50-80 % medan oskadade ytor erhöll vidhäftningstal på 84-96 %. I Sverige har

kraven på vidhäftningstal skärpts ett flertal gånger under 90-talet. Även metoden

har gjorts strängare genom längre lagringstid i vatten för provkroppen. Borrkärnor

är lämpligare att testa än nytillverkade massaprov eftersom vattnet lättare kan

tränga in genom sågade ytorna (öppnare porer). Metoden blir på så sätt mer

utslagsgivande när tätare massor testas.

Vidháftningsmedel

Inga vidhäftningsbefrämjande medel har inblandats i de massor som ingår i

undersökningen. Enligt Peet Höbedas färska studier kan amin eller släckt teknisk

kalk (kalkhydrat, även cement och slaggbindemedel har samma effekt) markant

förbättra beständigheten hos asfaltbeläggningar, speciellt om hålrumshalten ligger

högt och om påkänningarna är svåra (i detta fall sträng konditionering på

laboratoriet). En studie av borrkärnor (Skanska) visade också att den positiva

effekten av vidhäftningsmedel fanns kvar efter flera års trafik. Alltfler beställare

och entreprenörer har därför börjat använda någon form av vidhäftningsfrämj ande

tillsats i asfaltmassan (ibland två olika tillsatser).

Rekommendationer

För att slitlager av massabeläggningar skall få bra beständighet rekommenderas

följande åtgärder:

0 bindemedelshalten bör ligga på en relativt hög nivå och bör höjas om den
sänkts på senare år

0 låga hålrumshalter bör eftersträvas, dock utan att beläggningen blir instabil,

många metoder finns dock för att mäta stabilitet, plastiska deformationer bör

ej vara ett stort problem på Island

0 vidhäftningsmedel bör användas där påkänningarna bedöms vara stora, släckt

kalk eller Porlandcement rekommenderas i första hand

0 ABS-massor kräver noggrann proportionering, vidhäftningsstudier bör ingå i
ett relevant proportioneringsförfarande

0 så bra utförandekvalitet som möjligt för att undvika separationer, en homogen

massa är viktig för bra hållbarhet, undvik sen läggning på året och vid dålig

väderlek
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0 undvik värmeseparationer som är vanliga i lastbyteszoner (i slutet på varje

lass) och vid läggning vid kall väderlek, kontroll av massans temperatur med

värmekamera kan vara ett bra kontrollverktyg

0 god vältinsats, jämn lagertjocklek och lämplig temperatur hos massan ger en
bra packningsgrad

0 beläggningsskarvar bör tätas för att inte vatten skall tränga in, klistring före

och försegling efter utförandet

0 provning av vattenkänslighet viktig, den metod som används (FAS-metoden)

kan behöva modifieras, t ex med avseende på strängare konditionering,

skärpta krav på vidhäftningstal kan behövas i vissa fall (där påkänningarna på

vägen är stora). Ett relevant konditioneringsförfarande bör innehålla lagring i

saltlösning och frys-töväxlingar
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Väg.. och transportforskningsinstitutet .
Torbjörn Jacobsson

° Malbikun - Grjötnám
S 581 95 Linköping

' Reykjavik 21. juli 2000.

Hej Torbjörn,

Medföljande är resultat på mätningar av några prov från gator i Reykjavik. Det visade
sig att Bustadavegur är också belagd med ABS 16, men icke ABT 16 som vi trodde.
Tyvärr är det mycket oklart om vi kan mäta åldring på bindemedel (återvinning).
Hoppas iövrigt att detta är tillräckligt klart.

Skadeutredning i Reykjavik 2000

Sammanfattningsvis är resultaten följande:

  

 

  

 

  
   

 

  

  

  
  

Austurberg
_--------------------------_----------J _.-.----.---..-.-----0

Bustadavegur Oskadad yta ABS 16

?äåiêêéiêäéi:SEéÃéêliiå:ÄEEEEÄ """"" "
a p - - - . _ - . . . - _ _ _ _ _ - - - h - - u - . - - . - _ . g . . u - -4 c - - _ u -- o - - . d u u. u u - . o -q

_-------------_--------_------_-----_-4 _----_---_--

Saebraut Hela gatan ABS 16

oskadad

          

Alla gatorna är saltade. Möjligen saltas Austurberg lite mera än de andra på grund av
att den ligger högre uppe, men annars körs samma program på dessa gator som andra i

Reykjavik. Vi har tyvärr icke närmare information angående saltningen ännu.
Det har visad sig att tjockleken var mycket varierande när man lagde på Austurberg på

grund av ojämnt underlag (fräsning), så att vältningen har troligtvis varit mislyckad (nr.
1 och 2). Den var utlagd 18.06.1996. '
Vi har inte hittat någon ting ovanlig angående Bustadavegur (nr. 3 och 4), även om den

var utlagd den 10. september (1994), som möjligtvis är lite sent på året. Vi är inte heller

helt säkra på receptet, det värkar som man har bytt recept någon gång under
produktionen, men vi vet inte när. Personligen tycker jag att där kan man se lassbyte,

d.v.s. separation.
När Saebraut nr. 5 och 6 blev utlagd funderade vi över vältningsprogrammet och då

använde vi gummihjulsvältaren bl.a. Men iövrigt inget ovanligt. Den var utlagd 1.juni

1995.
Samma gäller naturligtvis för Saebraut nr. 7, där är allt normal. Den är utlagd 4.08.94.
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MALBIKUNARSTÖDIN
I.

_ HOPBI
° Malbikun ° Grjötna'm

Angående vattenkänslighetsprovet, så var det stor visuell skillnad i brottytan på

borrkärnor från skadede områden jämfört med oskadade. Brottytan på borrkärnor från

skadade områden var altid matt, även lite brunaktig. Man kan dock icke se strippning,
eller brist på bindemedel. Brottytan på borrkärnor från oskadade ytor är glansig och

färsk . Jag försökte att ta bilder, som tyvärr lyckades inte så bra, men jag skickar tre i

alla fall. Till vänster på bilderna är brottyta på prov från oskadad område och till höger
från skadad område.

Jag har inga ytterligare förklaringar eller detaljer som vi vill framföra, men vi vill gärna
diskutera och framföra synpunkter när som helst. Jag har delvist översatt några av
blanketterna, men jag är säker på att du förstår det mesta på isländska. En del är

originaler, men en del från Byggforskningsinstitutet är copier. Hoppas att det är i orden.

Om det är något som är oklart kan vi gärna diskutera det.

Med varma hälsningar,

MM
TIalldor Torfason. U
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HOFDI
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Nr. 1

Gata: 5 Austurberg Tillstånd: E Oskadad yta
Typ: AB 11 Bindemedel: B85

Stenmaterial:

Sten- Krossat Krossat Krossat Sand F insand Annat

17.19%??? ____ _-1..2.-_!_6_13?r!1_a-_ §:.1.2_IHEII_I____ _91391193_ .... - -9_:$W.m:___-9:4._n11113........... _ -
_.C/.öiarzazgs_-_"3911519191.__Sâljêdêher_-__526242195- ---18111292 _____ "Levy_____ -521.15 Ä
Manga' 38% 41% 18% 2% 1%_ o

         

Resultat från kontrollprov 18.iun. 1996:

           

Asfalt: å 5,8% Filler: i 6,5% Skryfn' 5 2,624 Kompakt-ä 2,647
3 5 denSItet: i densnet:

Hålrum: i 0,9% Stabilitet: 5 11,24 kN Def? 5 3,74 mm
5 ; mation: 5

Resultat mai 2000:

Asfalt: i 6,4% Filler: i 7,1% sm. å 2,550 Kompakt-å 2,619
5 5 den31tet: 5 den51tet: I

Hålrum : Hålrum 1 5 Vatten- ii : 2 70 * : 2 0°/ : , : °
ø 150 mng /o ø 100 mm:; , 0 : känsllghet; 84A)

      

Anm. angående Austurberg: Personal vid utläggning kommer ihåg att slitlagret blev

utlagt i olika tjocklekar på grund av dåligt förberedelse av underlaget. Det betyder
troligen att vältning, eller komprimering har delvist misslyckas.
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Nr. 2

Gata: 5 Austurberg Tillstånd: 5 Skadad yta

Typ: AB 11 Bindemedel: B85

Stenmaterial:

Sten- Krossat Krossat Krossat Sand Finsand Annat

_Wfå'iifi .... _-!?.-.!§r_r_1!!1_=.__,_$:_!âmma_-_Färm: .... __9_:8.!!1_915____9-_4_r99x _____ -_
__Qäêwzêg: _- _ .S 911242181- ,_.$91J24212_r._ _-SEIJEQEW____ "1119925 .....-kela..... -_Klál'k' "
Mangd 38% 41% 18% 2% 1%

         

Resultat från kontrollprov 18.iun. 1996:

           

Asfalt: §5,8% Filler: ?6,5% Skryln' ?2,624 Kompakt-ä 2,647
5 3 dens1tet: ; den81tet:

Hålrum: 50,9% Stabilitet: 5 11,24 kN Def? 53,74 mm
3 ; mation: :

Resultat mai 2000:

Asfalt: å 6,5% Filler: i 8,3% Skryln' å 2,486 Kompakt-é 2,614
4: 3 denSItet: I den81tet: I

Hålrum i Hålrum 1 i Vatten- 1:49° :510 : . :50°/
ø 150 mm:; " /o ø 100 mng i A) ' känsllghet; 0

      

Anm. angående Austurberg: Personal vid utläggning kommer ihåg att slitlagret blev

utlagt i olika tjocklekar på grund av dåligt förberedelse av underlaget. Det betyder
troligen att vältning, eller komprimering har delvist misslyckas.
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Nr. 3

Gata: 5 Bustadavegur Tillstånd: i Oskadad yta

Typ: ABS 16 Bindemedel: B85

Stenmaterial:

Sten- Krossat Krossat Kressat Sand Finsand Annat

_zzde____ __1?_-_1_6.I_I_1_n_1_1_____$:_!âmmg-_-_ -9:80.02.... _9:80.01_ _fä-.4.011.133 _____________ -_
_Hamas----.59104425 .-.591124491 __$§l_jâ§1§llåf...................-1:910...... -13102
Manga' 40-45% :ao-25% 25% 1 10% 16 kg

         

Resultat från kontrollprov 10.sep. 1994:

 

Skrym- 2,597/ Kompakt-å 2,656/
: densitet: 2,597 densitet: 2,645

5 6,62/ Defer- 5 4,68/ 1
g 7,00 kN mation: § 4,32 mm

Asfalt: 6,1/6,5 Filler: 8,1/8, 1%

      

Hålrum: §2,2/1,9 Stabilitet:

 

Resultat mai 2000:

  

Asfalt: 7,3% Filler: 7,1% Skryin_ 2,586 Kompakt-i 2,600
1: 5 den31tet: ; densnet: _

Hålrum 1 Hålrum 1 i Vatten- i
* : 0 5°/ : 0 SV : . : 96°/

ø 150 mm:; 0 ø 100 mm: 5 0 : känslighet; O
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Nr. 4

Gata: 5 Bustadavegur Tillstånd: 5 Skadad yta

Typ: § ABS 16 Bindemedel: ä B85

Stenmaterial:

Sten- Krossat Krossat Krossat Sand Finsand Annat

mena!____ -lä-.16.1.1181____ 8:12.99____ _ _9:_811181 ..... _ -9.139191 ____ -91111111......... _ _
_gamla_"8911848121",__Sâljaçialya_ "5911648191.................. -Rätta _____ Eiüéf"
Mängd 40-45% 20-25% 25% 10% 16'12g'"

Resultat från kontrollprov 10.sep. 1994:

i . E Skrym- ? 2 597/ Kompakt-3 2 656/
: l , : i 1 8,10 _ z 5' . : .s

ASfalt 3 6"'1/6'5 Finer 3 8 1/ ' A) den51tet: 3 2,597 den31tet: 3 2,645

0 . f . . . 5 6,62/ Defor- 2 4,68/ 3 -
Halrum. 2,2/ 1,9 Stabllltet. 7,00 kN matiOn: 432 mm

Resultat mai 2000:

Asfalt: å 7,2% Filler: å 7,4% Skryfn' å 2,551 Kompakt-5 2,606
5 5 den51tet: 5 den51tet: _

Hålrum, E 0 Hålrum, E 0 Vatten- i o

ø 150 m 2,1Ã) ø 100 mm: 2'3/0 känslighetê 80/0
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Nr. 5

Gata: Seebraut Tillstånd: Skadad yta

Typ: 5 ABS 16 Bindemedel: 5 B180

Stenmaterial:

Sten- Krossat Krossat Krossat Sand Finsand Annat

-21.88% .... __1.%-_!_6_I_8_r!1.=___,-§3:_1_.28183_____ .PÅWIPE .... - 9:852!! ____ -9.14.8191...... -_
_92851918_ - - _ .3. 2112812185_ .-.§81J_8<_1218_r._ _§Eüêêiêlk'F.................. -_LâiäY; ____ 5128??"
Mängd 50% 22% 20% 8% 16 kg"

Resultat från kontrollprov l.jun. 1995:

Asfalt: å 7,5% Filler: å 8,1% Skryfn' å 2,555 Kompakt-ä 2,630 '
5 5 denSItet: i denSItet: '

Hålrum: 2,9% Stabilitet: 5 7,02 kN Deff» 6,45 mm
; 5 matlon: ;

Resultat mai 2000:

Asfalt: i 7,1% Filler: å 7,3% Skryfn' å 2,578 Kompakt-å 2,623
5 5 den81tet: : dens1tet: '

Hålrum 1 Hålrum 1 Vatten-: 1 7° -* : 7° . . 77 0/
ø 150 mm; /0 ø 100 mmzf 1' /0 känsllghetf O

      

HthALmammmmSkadwwedning i Reykjavik 2000.doc
_ui'üå'l 'gif-'7.41' , _ 4

.a'la ,fu-0:52* 1.1; .14. I
, U i_ I ' "lv år_ *1111" i

w- i: i; ' 571'453'1-5" 4 -' ,V ,,
-l'faczim'fgl'ñ'é'ÃaVW'ü ?1.- t? .1.

   



Malbikunarstööin HÖFDI HF

Bilaga 1

8(9)

Saevarhöföa 6-10 - IS-112 Reykjavik - Simi/Tel: 587-5848 0 Fax: 587-5576

PösthöIf/P. 0. Box 12187, IS-132 Reykjavik - Kt. 581096-2919 - Vsk: 52200

       

 

MALBIKUNARSTÖDIN

HÖFDI
° Malbikun ' Grjötnám

                      

Nr. 6

Gata: Saebraut Tillstånd: Oskadad yta
Typ: ABS 16 Bina'emedel: B180

Stenmaterial:

Sten- Krossat Krossat Krossat Sand Finsand Annat

-2955:1795 ____ __1_.2.:!.6_13?m-_-.§:1_.2_1?103..... . -9:89.01 _____ _ 9:89.19--- -9:41:19
_.l/iä-?Pivzäa'___-_$ 913242121 .-.595242122 "5952249................... -119225 "0523"
Mängd 50% 22% 20% 8% ' ""1'6'k'g"

Resultat från kontrollprov ljun. 1995:

Asfalt: å 7,5% Filler: å 8,1% Skryfn' å 2,555 Kompakt-s 2,630
; ; denSItet: denSItet:

Hålrum: §2,9% Stabilitet: 27,02 kN Def? 26,45 mm
; E matlon: ;

Resultat mai 2000:

Asfalt: i 7,1% Filler: i 7,2% Skryfn' å 2,589 Kompakt-2 2,616
; ; den31tet: ; denSItet:

Hålrum 5 Hålrum 5 Vatten- 5; 1 00 7 : ° - = °ø 150 mm:; A) ø 100 mm:; O°6A känsllghet; 90 /0
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Nr. 7

Gata: waraut 1 Tillstånd: Hela gatan oskadad

Typ: 5 ABS 16 Bindemedel: 5 B85

Stenmaterial:

Sten- Krossat Krossat Krossat Sand Finsand Annat

2791????____ "1.2.119511113.-- 852015115____ 29:89.81.: .... - p:$l?.*lli----9t4§ll@§ ............. --
-_Qäâleillzzgi- _ _ .5. 81184218!__ .-.5811848181 --5.81184812r.................. -1:8er..... -51.12% __
Mangd 25% 40% 25% 10% 16 kg

         

Resultat från kontrollprov 4.august 1994:

           

Asfalt: å 6,4% Filler: å 7,8% Sk'yfn' i 2,595 KOmPakt'å 2,608
5 5 denSItet: 5 dens1tet: '

Hålrum: § 1,7% Stabilitet: 5 5,00 kN Def? § 3,47 mm
. ; 5 mat10n: ;

Resultat mai 2000:

Asfalt: i 6,4% Filler: i 7,5% Skryln' å 2,595 Kompakt-å 2,623
5 5 den51tet: ; denSItet: 5

Hålrum : Hålrum : : Vatten- i '
i 1 1°/ 1 O 8°/ i .- , 3 89 °/

ø 150 m 3 ° O ø 100 mm:§ , 0 5 -' känshgheti 0
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