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Sid 1.

1. REFERAT

Under sommaren 1975 utförde VTI på uppdrag av Statens 
vägverk ytbehandlingsförsök med snabbare hårdnande 
asfaltlösningar än RA 90. Försöket är en fortsätt
ning av tidigare gjorda försök för att undersöka om 
användandet av sådana lösningar även vid företag i 
större skala, utan provvägskaraktär, ger ett bättre 
resultat än de normerade asfaltlösningarna.

Vid försöken, som utfördes på väg E4 inom Väster- 
norrlands län, provades två lösningar. I den ena 
bestod basasfalten av oxiderad asfalt med högre 
mjukpunkt än basasfalten för en normal RA 90. I den 
andra - ett av AB Nynäs Petroleum lanserat binde
medel - var basasfalten modifierad med ett till
satsmedel för att ge en extra förstyvning när lös
ningen svalnar. Pågruset utgjordes av kvartsit, 
fraktion 12-20 mm.

Förutom försökssträckorna med specialbindemedel och 
referenssträckan utfördes två försökssträckor med 
RA 90 som bindemedel. Dessa sträckor avsandades med 
en bituminiserad fraktion 0-8 mm. Massan, som spreds 
i kallt tillstånd, tillverkades med 1,3 % A 120 som 
bindemedel.

Försökssträckorna utfördes i början av juni 1975 
under gynnsamma väderförhållanden.

Efter första vinterns trafik kunde skador i form av 
smala långsträckta släppor konstateras på såväl 
sträckorna med specialbindemedel som på referens
sträckan med asfaltlösning som bindemedel.

Orsaken till skadorna är förmodligen för låg binde- 
medelsmängd i kombination med vissa brister i ut-
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förandet.

Av denna anledning är det svårt att ur resultaten 
från dessa försök dra slutsatser om ifrågavarande 
specialbindemedels lämplighet till ytbehandlingar. 
Tidigare försök visade att man med dessa special
bindemedel erhåller bättre ytor med mindre binde- 
medelsöverskott än vid användandet av nu normerade 
asfaltlösningar. Dessa försök är redovisade i VTI:s 
internrapport nr 211.

Sträckorna som avsandades med en bituminiserad 
0-8 mm fraktion har inte visat tendenser till 
stensläpp eller bindemedelsöverskott.

Det kan antagas att risken för stensläpp vid låga 
bindemedelsmängder minskar betydligt om ytbehand
lingen avsandas med en bituminiserad 0-8 mm frak
tion.

2. INLEDNING

Under åren 1970-1974 utförde VTI på uppdrag av 
Statens vägverk försök med ytbehandlingar. Syftet 
med försöken var att minska risken för blödningar 
och stensläpp på ytbehandlingar och att erhålla 
underlag för bedömning av lämplig bindemedelsmängd, 
bindemedelstyp och stenstorlek vid utförande av 
ytbehandlingar.

Försök utfördes bland annat med snabbare hårdnande 
asfaltlösningar betecknade specialbindemedel. Er
farenheten från försöken 1970-1974 var att man med 
specialbindemedel erhöll bättre ytor med mindre 
bindemedelsöverskott än vad som normalt erhålles 
med de normerade asfaltlösningarna, RA 90 och RMA 90.
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Försöken som redovisas i denna rapport är en utök
ning av dessa tidigare gjorda försök med special
bindemedel för att undersöka om användandet av spe
cialbindemedel även vid företag i större skala utan 
provvägskaraktär ger ett bättre resultat än de nor
merade äsfaltlösningarna.

Vid försöken på väg E4 under sommaren 1975 provades 
två typer av snabbare hårdnande bindemedel. Ett med 
beteckningen Nv 167, i vilket basasfalten utgörs av 
en oxiderad asfalt med högre mjukpunkt än basasfal
ten för en normerad RA 90 samt ett specialbindemedel 
från AB Nynäs Petroleum betecknat Na 157L, i vilket 
asfalten modifierats med ett tillsatsmedel för att 
ge en extra förstyvning när lösningen svalnar.

Som jämförelseobjekt utfördes en ytbehandling med 
RA 90 som bindemedel.

Utöver dessa sträckor utfördes två sträckor med 
RA 90 som bindemedel där ytbehandlingen avsanda
des med en bituminiserad 0-8 mm fraktion.

3. BESKRIVNING AV FÖRSÖKET

3.1 Läge, omfattning
Försökssträckorna är belägna på väg E4 delen 
Idbyn-Gideåbacka inom Västernorrlands län ca 15 
km norr om Örnsköldsvik.

Försöket utfördes på körbanan, som är 8 m bred. På 
vägrenarna utfördes ingen beläggning.

Hastigheten är på den aktuella delen maximerad till 
110 km/tim.
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Trafiken uppgick till 5160 ÅDT (årsdygnsvärde) 
enligt 1975 års trafikflcdeskartorI

Försökssträckorna är fem till antalet och oriente
rade enligt skiss över försökssträckorna, bilaga 1. 
De är markerade med numrerade träpålar på båda si
dor av vägen.

3.2 Underlag
Underlaget består av en 60 MAB 12 T som utfördes 
1966.

Vissa partier av denna beläggning maskinjusterades 
med MAB 12 T 3-4 veckor före försöket. På något en
staka parti användes BG som justeringsmassa.

Eh inmätning av de maskinjusterade ytorna gjordes 
före försökets utförande.

3.3 Pågrus
Pågruset utgjordes av bergkross, kvartsit från 
Ullerud i Dalsland, fraktion 12-20 mm.

På prov tagna vid försökets utförande har följande 
resultat erhållits:
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Flisighetstal bestämt på 
fraktionen 11,3-16 mm 1,36

Sprödhetstal bestämt på 
fraktionen 11,3-16 mm 45

Styrkegrad 1
Sliptal (0-500 varv) 48

3.4 Bindemedel
Asfaltlösning Nv 167 av RA-typ med benämningstem-
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peraturén 90°C. Tillsats vid spridningen av 1,2 
vikt-% Lilamin.

Asfaltlösning Na 157L specialbindemedel från AB 
Nynäs Petroleum. Bindemedlet innehöll vid leverans 
en tillsats av 0-5 vikt-% Dinoram S.

Asfaltlösning RA 90 med tillsats av 1,0 vikt-% 
Lilamin vid spridningstillfället.

På prov av bindemedlen tagna vid försökssträckor- 
nas utförande har viskositetsbestämning och destil- 
lationsanalys utförts. Resultaten redovisas i ta
bell, bilaga 2:1.

3.5 Maskiner
A£faltspridare av fabrikat SALCO typ HCH utrustad 
med UNI-SPRAY spridarramp och med hydrostatdrivning 
av asfaltpumpen. Hydrostatdrivningen skall kunna 
kompensera för mindre hastighetsvariationer hos 
spridarbilen.

Pågrusspridare med tallriksdrag av fabrikat SALCO. 

Gummihjulsvält av typ HYSTER.

3.6 Utförande
Arbetet utfördes av Skånska Cementgjuteriet AB.

Försökssträckorna utfördes under tiden 1975-07-02- 
-1975-07-07. Vädret var varmt och soligt. Vägytans 
temperatur varierade mellan 25 och 40°C.

Bindemedelsmängderna bestämdes i samråd med Statens 
Vägverk och följde rekommendationerna i VTI:s in
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ternrapport nr 211.

Följande försöksprogram upprättades (se även skiss 
över försökssträckorna bilaga 1:2):

Sträcka 1 Bindemedel Nv 167 med bindemedels- 
2mängd 1,7 kg/m

Sträcka 2 Bindemedel Na 157L med bindemedels- 
2mängd 1,7 kg/m

Sträcka 3 Bindemedel RA 90 med varierande bin-
2demede1smängd, 1,4-1,8 kg/m , se an

märkning 1 nedan

Sträcka 4 Bindemedel RA 90 med bindemedels- 2mängd 1,6 kg/m

Sträcka 5 Bindemedel RA 90 med bindemedels- 2mängd 1,7 kg/m

Sträckorna 4 och 5 avsandades dessutom med kallmassa, 
Kallmassans sammansättning framgår av bilaga 3:1.

Anmärkning 1

På sträcka 3 varierades bindemedelsmängden med hän
syn till vägens geometriska utformning och till 
underlagets beskaffenhet.

På horisontella avsnitt i vägens längdriktning och
2i körfältens medlut spreds en mängd av 1,8 kg/m .

I körfältens motlut minskades bindemedelsmängden 
till 1,6 kg/m^.

På maskinjusterade avsnitt minskades bindemedels-
2mängden med 0,2 kg/m från ovanstående mängder.
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Spridningstemperaturer

RA 90 125-130°C
Nv 167 130-135°C
Na 157L 135-140°C

Pågrus
2Pågruset spreds till en mängd av ca 13 l/m . På

gruset var fuktigt vid spridningstillfället och 
innehöll tidvis anhopningar av fint stenmaterial 
som härrörde från upplagets underlag.

KajLlmassa
Sträckorna 4 och 5 avsandades med en bituminiserad 
0-8 mm fraktion ca 1 1/2 dygn efter det att ytbe
handlingen färdigställts. Kallmassan tillverkades
med 1,3 % A 120 som bindemedel och spreds till en

2mängd av 6-7 kg/m . Vid spridningen användes singel- 
spridare. Kallmassans sammansättning framgår även av 
bilaga 3:1.

Avvikelser_från avsedda bindemede1smängder
På grund av felaktig spridning erhölls på sträcka 1

2en bindemedelsmängd av 1,9 kg/m på västra körfäl- 
tet mellan sektionerna 4/000-4/500.

Av samma anledning erhölls en bindemedelsmängd av 21,5 kg/m på ett kortare avsnitt av sträcka 2.

3.7 Inspektioner

Vid en inspektion sent på hösten 1975 kunde en mått
lig urglesning av pågruset konstateras på de för- 
sökssträckor som utförts som en konventionell ytbe
handling (sträckorna 1-3). Försökssträckorna som av
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sandades med kallmassan uppvisade en tät yta utan 
någon tendens till stensläpp (sträckorna 4-5).

I april 1976 gjordes ytterligare en inspektion vid 
vilken det kunde konstateras att skador uppstått i 
sådan omfattning att dessa måste åtgärdas. Skadorna 
uppträdde på de försökssträckor som utförts på kon
ventionellt sätt (sträckorna 1-3) som långsträckta 
släppor begränsade i sidled till 10-30 cm. Släppor- 
na följde vägens geometri och förekom i många fall 
i anslutning till sektioner där det har gjorts uppe
håll i spridningen av asfaltlösning.

Inmätning gjordes av alla skador och en sammanställ
ning av skadornas omfattning och läge finns i den 
inspektionsrapport som upprättades och som finns med 
som bilaga i denna rapport, bilaga 4:1. Skadorna åt
gärdades i slutet av maj 1976.

Försökssträckorna som avsandats med kallmassa upp
visade inga skador eller tendenser till skador.

En slutinspektion gjordes i slutet av augusti 1976 
då det kunde konstateras att inga större föränd
ringar hade skett under sommaren. Bindemedelsöver- 
skott hade uppstått i samband med de reparationer 
som utfördes i maj 1976. På vissa avsnitt av sträcka 
3 kunde en svag mörkfärgning iakttagas i hjulspåren.

4. RESULTAT OCH SLUTSATSER

Under hösten 1975 kunde en måttlig urglesning av 
pågruset konstateras på de sträckor som utförts 
för provning av specialbindemedlen (sträckorna 1-3).

Efter den första vinternas trafik uppvisade dessa 
sträckor skador av sådan omfattning att de måste

VTI. Meddelande Nr 15



Sid 9.

åtgärdas. Skadorna uppträdde i form av smala lång
sträckta släppor, i första hand orienterade till 
vägkant och vägmitt. Skadornas karaktär var den
samma oavsett använd bindemedelstvp, men skadorna 
var av större omfattning på sträckorna där special
bindemedlen använts.

Orsaken till skadorna går inte att hänföra till 
variationer i underlaget eller till de partier där 
man erhöll avvikelser från avsedda bindemedels- 
mängder. Skadorna har förmodligen orsakats av för 
låg bindemedelsmängd i kombination med vissa bris
ter i utförandet (se inspektionsrapport bil. 4) .

Av ovan nämnda orsaker är det svårt att ur resul
taten från dessa försök dra slutsatser om special
bindemedlens lämplighet som bindemedel till ytbe
handlingar. Försöken 1970-1974 visade att man med 
specialbindemedel erhöll bättre ytor med mindre 
bindemedelsöverskott än vad som normalt erhålles 
med de normerade asfaltlösningarna RA 90 och RMA 
90. Dessa försök har redovisats i VTI:s intern
rapport nr 211.

Sträckorna 4 och 5 som utfördes med asfaltlösning 
RA 90 som bindemedel och sedan avsandades med en 
bituminiserad 0-8 mm fraktion har hela tiden efter 
utförandet uppvisat en tät, homogen yta utan ten
denser till stensläpp eller bindemedelsöverskott. 
Eftersom dessa sträckor utfördes med i stort sett 
samma bindemedelsmängd som sträcka 3 kan man antaga 
att risken för stensläpp vid låga bindemedelsmäng- 
der minskar betydligt om ytbehandlingen avsandas 
med en bituminiserad 0-8 mm fraktion.
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Skiss över försökssträckor på väg E4 delen 
Idbyn - Gideåbacka inom Västernorrlands län

2/340 4/964 7/675 9/675 10/300 10/840

4
Örnsköldsvik

Husum
f

2/340
Sträcka
Bindemedel
Bindemedels-
mängd

4/924
1

Nvl67 
1,7 kg/m*

Nal57L
1,7 kg/m*

7/540 9/675 10/300 10/840
3 4 5

RA 90 RA 90 RA 90
1,4-1,8 kg/m* 1,6.

kg/m“*
1,7
kg/m*

Sektion o/ooo vid beläggnings- 
gräns vid Idbyn Avsandningen börjar 

vid sektion 9/800



Tabell 1. Analysresultat för asfaltlösningar

Binde
medel

Kin. visk. vid 
90°cst 110°cst

Temp vid 
500°cst visk

Destj
360°
190°
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260°
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315°
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360°
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llation:
Mjukp. 
K o R

såterstod
Duktilitet 
+ 15°

RA 90 897 - 99° 0 0 29 59 75 100 89 47° i >100
Nvl67 965 - 100° 0 14 54 70 85 100 83 54° 1 40
Nal57L 266 97° 0 0 4 25 56 100 94 - -
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Bilaga 3
U.S. standard siktar O  O  Håldiameter för sall , mm

Siktkurva för stenmaterialet i kallmassan. 
Bindemedelshalt erhållen genom extraktion 1,3 % A 120.



STATENS V Ä G - OCH TRAFIKINSTITUT
Vägavdelningen 
L-G Wågberg

INSPEKTIONSRAPPORT
1976-05-21

Bilaga 4
Projekt 
524 6 530-9 
Sid 1 (2)

Under 1975 utfördes försökssträckor med enkel ytbehandling 
med specialbindemedel på väg E 4 delen Idbyn - Gideåbacka.
Stenmaterialet utgjordes av krossat berg, kvartsit från 
Ullerud i Dalsland, fraktion 12-20 mm. Bindemedelstyper 
och bindemedelsmängder varierades enligt följande:

2Str 1 Bindemedel Nv 167 med bindemedelsmängd 1,7 kg/m
Str 2 " Na 157L "- 1,7 kg/m2
Str 3 " RA 90 med varierande bindemedelsmängd

1,4-1,8 kg/m2, beroende av underlagets beskaffen
het och vägens geometriska utformning.

2Str 4 Bindemedel RA 90 med bindemedelsmängd 1,6 kg/m
Str 5 RA 90 1,7 kg/m2
Sträckorna 4 och 5 avsandades med preparerat stenmjöl till 
en mängd av 6-7 kg/m .
Försökssträckorna inspekterades, efter vinterns trafik, 
onsdagen den 28 april 1976 av VTI. Medverkande var också 
iö G Näsholm, ByNNe och Biö D Arnelöv, TVb.
Vid inspektionen framkom att skador har uppstått i en 
sådan omfattning att skadorna måste åtgärdas. Detta 
gäller sträckorna 1, 2 och 3. Sträckorna 4 och 5 har
klarat sig så gott som utan skador.
Inmätningar gjordes av alla skador och en sammanställning 
av skadornas omfattning och läge återfinns i bil 1.
Skador i körfältens mitt och i vägmitt:
Skadornas karaktär är densamma på de berörda sträckorna. 
Skadorna som till huvuddelen består av långsträckta släppor, 
begränsade i sidled till 10-30 cm, följer vägens geometri 
och förekommer i många fall i anslutning till sektioner
där av- och påslag har skett.
Skadornas karaktär tyder på att orsaken till skadorna kan 
vara ofullständig spridning från ett-eller två munstycken.
Vid karteringen av försökssträckan registrerades inga 
variationer i underläget som kan förklara de uppkomna 
skadorna.
Skador på kant mot vägren:
Beträffande skadorna i kanten mot vägrenen kan en bidra-
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gande orsak dels ha varit att en kompletterande spridning 
utfördes manuellt i efterhand för att justera den ojämna 
kanten dels att ingen vägrensbeläggning utfördes, vilket 
medför påfrestningar på ytbehandlingen när trafiken går 
från vägrenen in på körfältet.
Övriga skador:
Vidare konstaterades skador där ytbehandlingsstenen har 
släppt över en stor del av körfältets bredd. Dessa skador 
var lokaliserade till sektioner där av- eller påslag har 
skett. Orsaken kan vara för liten bindemedelsmängd eller 
att aminet inte har hunnit pumpas in i rampen före sprid
ningens början.
Hyvelskador förekom på samtliga tre sträckor i begränsad 
omfattning, totalt ca 50 m^.
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Skadornas omfattning och läge:

Str 1 Vä körf Hö körf Vä + Hö körf
Nv 167 kant mot vägren 

körfältets mitt 
kant mot vägmitt

2därav hyvelsk 10 m

51,3 m2 
110,7 " 
272,0 "

171,8 m2 
82,7 " 
4,8 "

223,10 m2 
193,40 " 
276,80 "
693,3 m2

Na 157 Str 2
kant mot vägren 
körfältets mitt 
kant mot vägmitt 
full bredd

2därav hyvelsk 11 m

9,1
10,0

221,1

158,2
41,4

175,6

167,3
51,4
396,7
229,5
844,9 m2

RA 90 Str 3
kant mot vägren 
körfältets mitt 
kant mot vägmitt

2därav hyvelsk 25 m

36,6
59,9
63,1

126,7
23,8
23,7

163,3
83.7
86.8

333,8 m2

Str 4
kant mot vägren 
körfältets mitt 
kant mot vägmitt 1/9

-

1/9
1,9 m2

S:a totalt 1 875 
3 % av totala ytan




