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FÖRORD

Sverige och Norge har många likheter beträffande klimat, material och

yttre påkänningar på vägarna. Trots detta finns det flera exempel på,

inom vägbyggandet och vägtekniken, att metoder, tekniker, krav och

specifikationer utvecklats i olika riktningar i de båda länderna.

För att öka kunskaperna om utvecklingen i såväl Sverige som Norge har

VTI tillsammans med det norska Veglaboratoriet inlett en seminarieserie

som skall täcka olika teman inom vägområdet. Därvid skall tillfälle ges

att utbyta erfarenheter-'och praxis för såväl praktiker som forskare inom

resp tema.

Avsikten med detta första seminarium som hållits i Oslo 1985-04-17 har

således varit att ge information om svensk praxis kring vägbeläggningar

samt de drift- och underhållsfrågor som anknyter till dessa, och dessutom

få dessa diskuterade mot de norska erfarenheterna inom detta område.

Vid ett kommande seminarium i Sverige (1985-09-18 i Linköping) kommer

brobeläggningar att behandlas.

Kenneth Asp
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ABSTRACT

Papers presented at the seminar held in 0510 were as follows: Open graded

mix (Waagberg,L-G); Cold recycling (Johansson,L); Hot recycling (Waag-

berg,L-G); Recycling. Norwegian experiences (Doerum,S); Surface

dressing in Norway (Wold,R); Surface dressing (Johansson,L); New mainte-

nance methods (Simonsson,B).

VTI MEDDELANDE 446

 



II

PROGRAM

Möteleder: Underdirektör T Thurmann-Moe

Åpning - Avd dir Kaare Flaate

Drensasfalt

 

- Dränerande asfaltbetong
Forskningsledare Lars Göran Wâgberg, VTI

- Diskusjon

Gjenbruk

- Kallt genbruk
Förste forskningsing Lars Johansson, VTI

- Varmt genbruk
Forskningsledare Lars-Göran Wågberg, VTI

- Norske erfaringer med gjenbruk
Overing S Dörum, VL

- Diskusjon

Overflatebehandling

 

- Ytbehandling (svensk praksis)
Förste forskningsing Lars Johansson, VTI

- Overflatebehandling i Norge
Overing R Would, VL

- Diskusjon

Utvikling

- Nya underhållsmetoder
Forskningsledare Lars-Göran Wâgberg, VTI

- Diskusjon

VTI MEDDELANDE 446



DELTAGARFÖRTECKNING

Sverre Andersen
Statens Vegvesen, Rogaland
Postboks 197

4001 STAVANGER

Christer Backman

Skanska AB

Box 49

123 21 FARSTA

Stig Bellman
SIAB Asfaltåtervinning AB
115 86 STOCKHOLM

Anders Björklund
Dynapac Maskin AB
Box 504
371 23 KARLSKRONA

Birger O Borgen
Statens Vegvesen, Buskerud
Baerelag/dekkekontor
3023 SOLBERGMON

Bjarne Corwin
A/S Sigurd Hesselborg
Ulvenvn 84, (Dkern
OSLO 5

Thomas Dahl

Keno Gard SC AB

Box 11033

100 61 STOCKHOLM

Overing
Knut Dokken
Oslo veivesen

Trondheimsvn 5

0560 OSLO 5

Overing
S Dörum
Veglaboratoriet
Postboks 6390, Etterstad

0604 OSLO 6

Gunnar Johs. Eide
A/S Kongsvinger Betongindustri
Rasta
2200 KONGSVINGER

VTI MEDDELANDE 446

III

Kjartan Eimhjellen
Nodest Vei A/S
Postboks 501
3001 DRAMMEN

Hroar Elvenes

Fjeldhammer Brug A/S
Postboks 55

1472 FJELDHAMMER

Avd dir
Kaare Flaate
Veglaboratoriet
Postboks 6390, Etterstad
0604 OSLO 6

Odd N Forsang
Halden kommune tekn etat

Svenskegt 5
1750 HALDEN

Johan Frigaard
Akershus fylkeskommune
Holbergs gt 21
0166 OSLO l

Avd ing
Terje Fyksen
Oppland vegkontor
Industrigt 17
2601 LILLEHAMMER

Avd ing
Karl Jacob Gjerp
Veglaboratoriet
Postboks 6390, Etterstad
0604 OSLO 6

Kjell Glambek

Nodest Vei A/S
Postboks 6. 145

5261 INDRE ARNA

Overing
Jon Grasmo

Oslo veivesen

Trondheimsvn 5

0560 OSLO 5



Bjørn Greger
A/S Sigurd Hesselberg
Ulvenvn 84
OSLO 5

Ingemar Grinneland
Skanska AB
Box 7050
403 10 GÖTEBORG

Overing
Asbjörn Grövan
Kristiansand ingeniörvesen
Markensgt 47
4600 KRISTIANSAND

Overing
John E Haga
Veglaboratoriet
Postboks 6390, Etterstad
0604 OSLO 6

Oppsynsmann
Ola Hagen
Hedmark vegkontor
Fylkeshuset
2300 HAMAR

Sten Åke Halvorsen
Hedmark vegkontor
Fylkeshuset
2300 HAMAR

Overing
Erling Hansen
Veglaboratoriet
Postboks 6390, Etterstad
0604 OSLO 6

Avd ing
Per Harald Hansen
Veglaboratoriet
Postboks 6390, Etterstad
0604 OSLO 6

Thor H Hansen

Norvaco A/S
Postboks 20

1417 MYRVOLL

Torkjell Haustveit
Oppland vegkontor
Industrigt 17
2601 LILLHAMMER

VTI MEDDELANDE 446

IV

Jan Holsve
Stig Machine A/S
Postboks 34
3420 LIERSKOGEN

Egil Hult

Halden kommune tekn etat

Svenskegt 5
1750 HALDEN

Overing
Johnny Johansen
Veglaboratoriet
Postboks 6390, Etterstad
0604 OSLO 6

Svein Johansen
Nodest Vei A/S
Postboks 501

3001 DRAMMEN

Förste forskningsing
Lars Johansson
Väg- och Trafikinstitutet
581 01 LINKÖPING

Teknisk direktöor
Einar Jörum
Forsvarets bygningstjeneste
Oslo mil/Akershus
0015 OSLO l

Sverre Kongsgaard
Baerum veivesen
Postboks 148
1301 SANDVIKA

Anleggsbest
Jan Kveen

Oslo veivesen

Trondheimsvn 5

0560 OSLO 5

Jan T Larsen

Fagersta Maskin A/S
Verkseier Furulunds vei 11

0668 OSLO 6

Bying
Arne Lien
Kristiansand ingeniçárvesen
Markensgt 47
4600 KRISTIANSAND



Ingemann Liland
Nodest Vei A/S
Festningsgt 48
Postboks 234
4600 KRISTIANSAND

Tord Lindahl
SBEF
Box 27029

102 51 STOCKHOLM

Frits Lquli
A/S NOR VEI
Postboks 324

8001 Booø

Curt Lyckeborg
Keno Gard SC AB
Box 11033
100 61 STOCKHOLM

Knut Markussen

Normann Olsen Maskin A/S
Boks 55

1313 VøENENGA

Thomas Mjörnestâhl
Vägverket
Box 705
462 01 VÄNERSBORG

Ole Molstad
Vegdirektoratet, Driftsavdelingen
Postboks 6390, Etterstad
0604 OSLO 6

Francisco de Mora

Normann Olsen Maskin A/S
Boks 55

1313 VøENENGA

Salgsingeniör
Olav Moseng
Norsk Olje A/S
Postboks 1176 Sentrum
0107 OSLOl

Olav Munkeby
Luftfartsverket
Postboks 8124, Dep
OSLO 1

VTI MEDDELANDE 446

Konsulent
Odd Myhrrusten
Veglaboratoriet
Postboks 6390, Etterstad
0604 OSLO 6

Ole Myhrvold
Baerum veivesen

Postboks 148

1301 SANDVIKA

Nils-Olov Nilsson

Skanska AB

Box 7050

402 31 GÖTEBORG

Stig Nome
Stig Machine A/S*
Postboks 34
3420 LIERSKOGEN

Nils Nordgarden
Fjeldhammer Brug A/S
Postboks 55
1472 FJELDHAMMER

Arild Nyborg
Drammen Ingeniörvesen
Engene 1
3000 DRAMMEN

Lars Ohlsson
Göteborgs gatukontor
Box 1518
401 50 GÖTEBORG

Civ ing
Sven Ohlsson

Gatukontoret

Fack 1518

401 50 GÖTEBORG

Björn Eide Olsen
Statens Vegvesen, Aust-Agder
Postboks 173
4801 ARENDAL

Seksjonsleder
Hugo Olsen
Trondheim kommune, teknisk avd

Anleggs- og driftskontoret
Holtermanns veg 1
7000 TRONDHEIM



Kjell H Olsen
Veiservice A/S
Sverres get 24 b
3700 SKIEN

Olav E Ruud

Nodesst Vei A/S
Postboks 501
3001 DRAM MEN

Avd ing
Terje Rykhus
Oppland vegkontor
Industrigt 17
2601 LILLEHAMMER

Henning Rçáed
Vestfold vegkontor
Postboks 323
3101 TQÖNSBERG

Harald Röine
K/S A/S Baerumsasfalt
Postboks 53
1351 RUD

Johannes Rörtveit
Statens Vegvesen, ROgaland
Postboks 197
4001 STAVANGER

Johan Sandvik
Asfaltindustriens Laboratorium

Kirkevelen 71 A

1344 HASLUM

Jan-Erik Sidklev
Vägverket, B4Ö
BOX 4018
171 04 SOLNA

Gunnar T Siewers

A/S Norska Esso
Postboks 1369, Vika
0114 OSLO 1

Arvid Skavang
Asfalwtentreprenörenes forening
Klrkeveien 71 A
1344 HASLUM

VTI MEDDELANDE 446

VI

Haakon Skogstad
Baerum veivesen

Postboks 148
1301 SANDVIKA

Bjarne Solberg
Statens Vegvesen, Aust-Agder
Postboks 173
4801 ARENDAL

Disponent
Egil Sollund
Norsk Olje A/S
Postboks 1176 Sentrum
0107 OSLO 1

Torgny Strömme
Agderasfalt A/S
Strömme
4600 KRISTIANSAND

Tore Svernvall
Göteborgs gatukontor
Box 1518
401 50 GÖTEBORG

Kjell T Taraldlien
Fjeldhammer Brug A/S
.Postboks 55
1472 FJELDHAMMER

Inge Thoresen
Drammen Ingeniörvesen
Engene 1
3000 DRAMMEN

Andreas Thorud
Statens Vegvesen, Buskerud
3023 SOLBERGMOEN

Stelnar Totland
Byingeniören i Stavanger
Olav Kyrresgt 23
4000 STAVANGER

Overlng
R Would
Veglaboratoriet
Postboks 6390, Etterstad
0604 OSLO 6



VII

Forskningsledare
Lars-Göran Wågberg
Väg- och Trafikinstitutet
581 01 LINKOPING

Siv ing
Arne Zacho

KVM Industrimaskiner

NORVACO A/S
Postboks 20

1417 MYRVOLL

Repr från Driftsavdelingen
Veglaboratoriet

Leif Eldevik
Franz Foss Brug A/S
Box 53
1351 RUD

Arnold Rygg
Vegvesenet i Nord-Trøndelag
Postboks 70
7701 STEINKJER

Emil Tessem
Vegvesenet i Nord-Trøndelag
Postboks 70
7701 STEINKJER

Overing
. Olav Brcch
Fjeldhammer Brug A/S
Postboks 55
1472 FJELDHAMMER

VTI MEDDELANDE 4146



DRÄNERANDE ASFALTBETONG
Föredrag vid VTIs och Veglaboratoriets seminarium i Oslo 1985-04-17
av Lars-Göran Wågberg
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING-

SAMMAND RAG

Dränerande asfaltbetong är en relativt ny slitlagertyp på svenska vägar.

Inför beläggningssäsongen 1980 utkom preliminära byggnadsanvisningar

varigenom beläggningstypen i princip lämnade försöksstadiet. Huvudan-

ledningen till att dränerande asfaltbetong introducerades i Sverige var

att man såg en möjlighet att minska risken för vattenplaning. Man har

emellertid kunnat konstatera att beläggningstypen har andra positiva

egenskaper vilka i första hand främjar trafiksäkerheten, men som även

har positiva effekter på miljön i vägens närmaste omgivning. Trots att

det inte varit möjligt att mäta vilken effekt beläggningens egenskaper

har på trafikanternas säkerhet är det dock rimligt att antaga att

dränerande asfaltbetong har en positiv effekt på trafikanternas säker-

het och komfort, speciellt som egenskaperna kommer bäst till sin rätt

vid svåra trafikförhållanden som mörker och regn. Vidare har det genom

mätningar konstaterats att dränerande asfaltbetong reducerar det

externa trafikbullret med upp till 8 dB(A) i förhållande till tät asfalt-

betong.

Uppföljningen av dränerande asfaltbetongens egenskaper beträffande

resistens mot avnötning tyder på att dränerande asfaltbetong i stort

sett är lika resistent som tätt asfaltbetong åtminstone under de fem

första åren. Vi har emellertid fortfarande för lite underlag för att göra

en säker bedömning av beläggningstypens normala livslängd.

Erfarenheterna av dräneringsförmågan och de bullerreducerande egen-

skaperna är också begränsad till fyra respektive tre år.

En problematik som vi ännu inte ställts inför är vilka åtgärder som

behöver vidtagas i samband med överläggning av en helt eller delvis

nedsliten beläggning av dränerande asfaltbetong.
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Introduktion av dränerande asfaltbetongi Sverige

Dränerande asfaltbetong är en relativt ny slitlagertyp på svenska vägar.

Visserligen gjordes' försök med en liknande beläggningstyp redan på

1940-talet men man hade då påtagliga problem att få den tillräckligt

resistent mot påfrestningar av biltrafik varför den huvudsakligen använ-

des som cykel- och gångbanebeläggning. De första försöken i "modern"

tid genomfördes 1976 på väg E4 och Rv 86 vid Sundsvall. Man hyste då

vissa farhågor för att den dränerande asfaltbetongen ej skulle tåla

påfrestningarna från dubbdäckstrafiken och upprepade frys-tö-väx-

lingar. Den aktuella delen av väg E4 trafikeras med ca 12000 fordon per

dygn varav ca 70 96 är utrustade med dubbdäck vintertid.

Efter tre års noggrann uppföljning av den dränerande asfaltbetongens

resistens mot dubbdäcksslitage och dess förmåga att bibehålla de

dränerande egenskaperna bedömdes emellertid resultatet vara så

positivt att ytterligare försökssträckor utfördes i södra Sverige 1979.

Inför beläggningssäsongen 1980 ansåg VV att erfarenheterna från tidiga-

re utförda försökssträckor var så goda att man kunde utarbeta prelimi-

nära anvisningar för utförande av dränerande asfaltbetong. Därigenom

kunde beläggningstypen anses ha lämnat försöksstadiet. Under det

första året, '1980, utfördes endast ca 200.000 m2 men produktionen har

därefter ökat varje år. Under 1983 har sammanlagt ca 2.000.000 m2

utförts på det statliga ochkommunala vägnätet. Merparten av produk-

tionen har varit förlagd till södra och västra Sverige.

I samband med utgivandet av BYA-84 reviderades anvisningarna för

dränerande asfaltbetong i några avseenden.

Erfarenheter av dränerande asfaltbetongs egenskaper

 

Huvudanledningen till att dränerande asfaltbetong introducerades i

Sverige var möjligheten att med denna beläggningstyp minska risken för

vattenplaning speciellt på vägar med större trafikmängder och hög

tillåten hastighet. '
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Under de år som vi haft dränerande asfaltbetong på våra vägar har vi

emellertid kunnat konstatera att beläggningstypen även har andra

positiva egenskaper vilka i första hand främjar trafiksäkerhetenmen

som även har positiva effekter på. miljön i vägens närmaste omgivning.

Erfarenheterna kan sammanfattas i följande punkter;

Minskad risk för vattenplaning

En relativt ny tät asfaltbetongbeläggning med normal yttextur utgör

normalt inget problem ur vattenplaningssynpnkt. Efter några år när den

har utsatts för slitage från dubbdäck och påfrestningar av tung trafik

uppstår oj'ämnheter i form av mer eller mindre uttalade hjulspår. Detta

medför att vatten kan ansamlas i hjulspåren med ökad risk för vat-

tenplaning som följd. Den dränerande asfaltbetongen bibehåller

emellertid de dränerande egenskaperna även om det bildas spår i

beläggningsytan och därmed minskar risken att en obruten vattenfilm

bildas på vägytan.

Bättre våtfriktion

Mätningar av våtfriktionen vid olika hastigheter har visat att dräneran-

de asfaltbetong ger bättre friktion än tät asfaltbetong, speciellt vid

höga hastigheter.

Mindre sprut och stänk

Sprut och stänk från framförallt tunga fordon utgör ett trafiksäker-

hetsproblem vid vått väglag. En engelsk undersökning har visat att en

reducering av stänket från bilar har en påtaglig positiv effekt på trafik-

säkerheten. En reducering av stänket medför också att nedsmutsningen

av vägtrafikskyltar och vägkantreflexer minskar.

Bättre ljusreflektionsegenskaper

Eftersom ingen vattenfilm bildas på den dränerande asfaltbetongens yta

erhålls inte den speglande reflektion som normalt uppstår på en tät

asfaltbetong vid vått väglag. Detta innebär att en betydligt större del
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av ljuset från det egna fordonets strålkastare reflekteras tillbaka till

föraren i stället för attreflekteras i vattnet och blända föraren i mö-

tande fordon.

Reducerat trafikbuller

Redan vid fordonshastigheten 50 km/tim börjar däck/vägbanebullret

utgöra merparten av det totalaexterna buller som ett fordon genererar.

Medan motorbullrets nivå är relativt konstant oberoende av hastigheten

ökar däck/vägbanebullret med 9-12 dB(A) vid varje hastighetsfördubb-

ling. I ansträngningarnat att reducera det externa vägtrafikbullret är

därför däck/vägbanebullret en intressant faktor.

Våra nuvarande erfarenheter av dränerande asfaltbetongs buller-

dämpande egenSkaper kan sammanfattas i följande punkter.

I- Dränerande asfaltbetong kan i förhållande till tät asfaltbetong

reducera vägtrafikbullret med upp till 8 dB(A)

- Reduktionens storlek beror på maximala kornstorleken, korngra-

deringen och beläggningslagrets tjocklek. Mindre kornstorlek,

öppnare korngradering och tjockare beläggningslager ger ökad

reduktion av bullret.

- Dränerande asfaltbetong reducerar motorbullret med 2-3 dB(A) i

förhållande till tät asfaltbetong.

En minskning av bullret med 8-10 dB(A) upplevs av det mänskliga örat

som en halvering av bullernivån. En reduktion av bullret med 5 dB(A)

erhålls om fordonshastigheten sänks från 90 km/tim till 55 km/tim eller

om avståndet till bullerkällan tredubblas.

Det alternativa sättet att dämpa externt trafikbuller utan att ändra

förutsättningarna för trafiken är uppbyggnad av bullerskärmar. Relativt

enkla bullerskärmar kan reducera bullret med ca 5dB(A) medan

bra- men mycket dyra- bullerskärmar kan ge upp till 10 dB(A) i

bullerreduktion.
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Kostnaden för uppförande av en bullerskärm på en sida av vägen är

kr 2 000:- per m eller ca 250:- per m2 om kostnaden fördelas på aktuell

vägyta.

Bullerskärmar har bortsett från den höga kostnaden också nackdelen att

de bara dämpar bullret inom den "ljudskugga" som de åstadkommer.

Med dränerande asfaltbetong som alternativ till tät asfaltbetong uppnås

en avsevärd bullerdämpning utan nämnvärd ökning av kostnaderna.

"På köpet" kan trafikanterna tillgodogöra sig den dränerande asfaltbe-

tongens trafiksäkerhetsfrämjande egenskaper.

Dräneringsförmågan

Långtidseffekten av de trafiksäkerhetsfrämjande och bullerdämpande e-

genskaperna är beroende av i vilken grad beläggningen bibehåller de

dränerande egenskaperna. För närvarande pågår regelbundna mätningar

av den dränerande asfaltbetongens förmåga att dränera vatten och att

dämpa trafikbuller. Avsikten är att få kännedom om i vilken grad de

positiva effekterna avtar med beläggningens ålder. De erfarenheter vi

hitintills har av den dränerande förmågan är att den avtar med ca 20 96

under beläggningens första vinter men att den därefter stabiliseras på

en fullt acceptabel nivå under åtminstone 4-5 år.

Resistens mot avnötning

Mätningar av den avnötning som dubbdäck åsamkar dränerande asfalt-

betong tyder på att beläggningstypen i stort sett är lika resistent mot

avnötning som tät asfaltbetong. Vi har emellertid fortfarande för litet

underlag för att göra en säker bedömning av beläggningens livslängd.

Se bilaga 1.

Vintervåghållning

För några år sedan rapporterades från Danmark och Holland att

dränerande asfaltbetong under vissa förhållanden orsakat svåra problem

genom en besvärande frosthalka. Liknande problem har inte förekommit

i Sverige, mest beroende på att väghållaren varit uppmärksammad på
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problemet och att man tidvis har intensifierat halkbekämpningen med

större saltgivor. Vägverkets erfarenheter visar dock att vinterväghåll-

ningen på dränerande asfaltbetong inte har varit dyrare än på andra

beläggningstyper. För närvarande pågår ett projekt där man studerar

olika slitlagerbeläggningars halkkänslighet vintertid. I projektet ingår

även dränerande asfaltbetong.

Pris

Prismässigt så har under 1983 70 kg/m2 dränerande asfaltbetong kostat

detsamma som 80 kg/m2 HABT.

Gällande anvisningar för utförande av dränerande asfaltbetong

Dränerande asfaltbetong bör endast utföras på vägkonstruktioner som

är problemfria ur strukturell synpunkt. Underlaget för beläggningen

skall vara tätt, jämnt och ha ett acceptabelt tvärfall. Om underlaget är

ojämnt kan vatten bli stående i dessa ojämnheter och lång tid vilket kan

medföra att det tränger ned i underliggande lager och där orsaka

skador.

De anvisningar som gäller för 'utförande av dränerande asfaltbetong

från och med år 1984 kan i korthet sammanfattas enligt följande;

U.5. standard siktar D 0 Håldiometer för så" , mm
nr: 200 |00 en 50 40 30 20 »0 ? ? 'P '5 20 *31030 ;6104810
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Två korngraderingar:

12 mm. 16 mm
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Stenmaterialkrav:

Flisighetstal, högst 1.45

Sprödhetstal, högst 50

Krossytegrad, lägst 50/20

Sliptal, högst 120 (ÅDT <15000)

högst 95 (ÅDT >15000)

Bindemedel:

5,2 vikt-96 585 (12 mm)

5,0 vikt-96 585 (16 mm)

Vidhäftningsmedel:

Alt. I Värmebeständig flytande amin

0,4 vikt-96 av bindemedelsmängden.

Alt. II Släckt kalk Ca(OH)2

1,5 vikt-% av stenmaterialmängden

Blandningstemperatur: 120- 135°C

Hâlrumshalt i färdig beläggning:

15-24 vol-96 (12 mm),

15-21 vol-% (16 mm)

Beläggningstjocklek:

35 mm (12 mm),

45 mm (16 mm)

Det är mycket viktigt att blandningstemperaturen hålls på en jämn nivå

inom de angivna temperaturgränserna. Om temperaturen blir för hög är

risken uppenbar att dränmassans homogenitet går förlorad på grund av

att bitumen och filler separerar från det grövre stenmaterialet under

lagring och/eller tranpsort. Detta resulterar med stor sannolikhet i

beläggningsskador i form av stensläpp redan den första eller andra

vintern. Om beläggningsytan ser "flammig" ut omedelbart efter utlägg-

ning och vältning är det sannolikt att man har problem med homogeni-

teten varför erforderliga åtgärder bör vidtagas innan arbetet fortsätter.
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Innan man startar upp en större produktion bör provytor utföras för att

i möjligaste mån undvika problem.

Man måste vara medveten om att dränerande asfaltbetong är en

beläggningstyp som ur produktionssynpunkt i många avseenden skiljer

sig från konventionella tätgraderade beläggningstyper.

Produktionserfarenheter

 

Den dränerande asfaltbetongens speciella materialsammansättning

medför att vissa problem kan uppstå fram för' allt vid tillverkningen i

asfaltverket. Eftersom den största stenfraktionen 8-12 respektive

12-16 mm utgör ca 50 96 av den totala stenmaterialmängden kan det

vara svårt att klara matningen med en dosör. Beroende på denens-

artade kom-graderingen kan också några av verkets varmsiktar över-

belastas. Dessa problem kan dock bemästras genom att den största

fraktionen doseras från två kallmatningsfickor och att verkets tillverk-

ningskapacitet sänks något. På grund av den låga halten finmaterial kan

det i vissa asfaltverk vara svårt att hålla stenmaterialtemperaturen

konstant mellan 120-1350C, speciellt om vattenhalten i stenmjölfrak-

tionen varierar.

Den låga blandningstemperaturen medför dessutom att övrig produktion

i asfaltverket störs. De flesta av våra stationära asfaltverk tillverkar

dagligen ett flertal massatyper. Eftersom tät asfaltbetong blandas vid

150-1700C och dränerande asfaltbetong vid 120-1350C måste hela-

verket tömmas på upphettat stenmaterial när produktionen läggs om till

dränerande asfaltbetong eller omvänt. Den låga blandningstemperaturen

innebär också att utläggningstemperaturen kan bli kritiskt låg vid långa

transporter och vid lufttemperaturer under +150C. För låg utläggnings-

temperatur inverkar menligt på beläggningens jämnhet och kan även

förkorta livslängden avsevärt.

Det är följaktligen motiverat både ur produktions- och kvalitetssyn-

punkt att genom olika åtgärder försöka höja blandningstemperaturen till

150-1700C.
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Det finns i princip tre vägar att nå detta mål;

1. Modifiering av bindemedlet genom tillsats av polymerer, gummi etc

2. Tillsats av fibrer, såväl organiska som oorganiska, vid blandningstill-

fället.

3. Användning av speciella fillertyper eller modifiering av tillverk-

ningsprocessen.

I Sverige har under de senaste åren några olika metoder provats. På väg

E4 norr omNyköping utfördes 1982 en dränerande asfaltbetong med

gummimodifierat bindemedel. Bindemedlet levererades av ESSO. Bland-

ningstemperaturen_ var ca 160°C och enligt ESSO behövdes ingen tillsats

av vidhäftningsmedel.

I anslutning till ovan nämnda försök utfördes en sträcka med in-

blandning av mineralfiber i dränerande asfaltbetong. Beläggningstypen

som benämns Drainor blandades vid en temperatur mellan 150 och

l7OOC. Enligt Skånska Cementgjuteriet AB som utvecklat metoden

behövs ingen tillsats av vidhäftningsmedel. Beläggningarna följs upp,

parallellt med en konventionellt tillverkad dränerande asfaltbetong,

genom avnötningsmätningar, mätningar av den dränerande förmågan

samt besiktningar. En annan entreprenör, ABV, tillsätter ett gummi-

pulver vid blandningsögonblicket. Genom tillsatsen av gummipulvret kan

massan blandas vid ca 160°C samtidigt som vidhäftningsmedel enligt

uppgift från ABV ej behöver användas. Beläggningstypen benämns

Rubdrain.

Under 1984 kommer VTI att genomföra en undersökning av vilka

effekter olika tillsatsmedel har på den dränerande asfaltbetongens

funktion och egenskaper. Undersökningen kommer att omfatta såväl

ovan nämnda tillsatsmedel som andra.
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Framtida FoU-arbete

 

Förutom en fortsatt uppföljning av varaktigheten av dränerande asfalt-

betongs positiva egenskaper och livslängd planeras följande arbete;

- Preventivt underhåll

- Åtgärder i samband med överläggning

- Olika tillsatsmedels effekt på egenskaperna

- Halkkänslighet

VTI MEDDELANDE 446



A
V
N
U
T
N
I
N
G
H
M

11

AVNÖTNING DRÄNBELAGGNINGAR
wav. HELA KÖRFALTET

Bilaga 1
Sid 1

    

D
u
n

 

 

I 1

.5 1

MILJONER DUBBADE FORDON

VTI MEDDELANDE 446  

1.5



Bilaga 1
Sid 2

12

SLITAGE HABDIZ NYKÖPING
Ca. 10000 fordon/dygn 46% dubb

A31+2 
 

åla+-
*1

z/U J\\\

X

 

\
T3

"'
0
0
8

"
0
2
8

"
0
1
8

"
0
0
0

"'
0
6
2

"
0
0
2

"
01.2

"
0
0
2

"'
0
9
2

"
0
7
2

"
0
8
2

"
0
2
2

"'
0
1
2

"
0
0
2

"'
0
0
!

"
0
0
!

"'
02.1

"
0
9
1

"
0
9
1

"'
0
8
! §8ååå

IIIIIII!

3838828'-0

 
    T

'i'   

nn,
a
m
g
m
v

b-  -0
oo

SIDOL'A'GE CM

SLITAGE HABDIZ NORRKÖPING
Ca 18400 fordon/dygn 507. dubb 
   

lll

288
llllrl

OO

 
 

'?
å

_
I

N
N

D
N
I
N
L
Q
N
A
V

' '-15
O
08333

VTI MEDDELANDE 446

'-0

SIDOIÄGE CM



VTI MEDDELANDE 446

Av
nö

tn
in

g
m
m

 
 

 

13

in*

 

SLITAGE HABD16 BERGEFORSEN
Ca 8000 fordon/dygn 67% dubb 

E'

ul'

l

0
O
N

7/\*

I

O

3

 

I I

00
NH
MF)

-v- år1-4

*vf* + år1-5

\ ;x
_

 
 

 
 

Bilaga 1
Sid 3

än

-5- år1-2

-x- än -3



14 1

KALLT GENBRUK AV BITUMINÖSA MATERIAL
Föredrag vid VTIs och Veglaboratoriets seminarium i 0510 1985-04-17
av Lars Johansson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

1 INLEDNING

Prisutvecklingen på bitumenprodukter under den senaste tioårsperioden

har medfört att intresset för att kunna genbruka eller återanvända

bituminösa beläggningsmaterial har stigit.

I Sverige har intresset för kall återanvändning varit relativt stort. I

första hand är det tekniken för genbruk av oljegrus som utvecklats och

använts.

Stora delar av det lågtafikerade vägnätet är belagt med oljegrus sedan

1960- och 1970-talet. Många av dessa vägar uppbär i dag ett betydligt

större trafikarbete, vilket innebär att oljegruset och/eller hela vägkon-

struktionen kan vara i behov av renovering eller förstärkning.

Eftersom oljegruset på dessa vägar många gånger är av god kvalitet,

medan vägkroppen i många fall är i sådan kondition att det förekommer

omfattande deformationer i form av kraftiga hjulspår, krackeleringar,

sättningar och ojämna lyftningar är kall återanvändning av oljegruset

ofta ett intressant åtgärdsalternativ. Utvecklingen av hyvelburna kall-

fräsar har dessutom skapat förutsättningar för en rationell återvinning

av gammalt oljegrus.

Vägverket har i norra Sverige under senare år i relativt stor skala

arbetat med kall återanvändning av oljegrus. Uppföljningen av ett antal

objekt i Västerbottens län under 1981 visade en kostnadsbesparing på ca

40 96 jämfört med kostnaderna för ett nytillverkat oljegrus. Kvalitets-

mässigt verkar det genom återanvändning tillverkade oljegruset vara

likvärdigt med nytillverkat.

Under senare år har såväl återanvändning av andra material som andra

återanvändningstekniker provats.
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2 KALLT GENBRUK AV OLJEGRUS TILL SLITLAGER

Den vanligaste tekniken har varit att återanvända oljegrus genom att

lägga tillbaka det som nytt slitlager. Återblandningen har normalt

utförts i ett oljegrusverk. Vissa försök har dock gjorts med återbland-

ning direkt på vägen med Midland Mix-Paver.

2.1 Genbruk genom återblandning i oljegrusverk

Den största erfarenheten av detta förfarande har man i norra Sverige

(Västerbottens och Norrbottens län) där tekniken provades första

gången 1975.

Normalt består arbetet av följande moment:

- Fräsning

- Strängläggning och lastning

- Transport till mellanupplag

- Siktning, materialkomplettering och aktivering

- Eventuellt justering och/eller förstärkning av vägkroppen

- Utläggning av oljegruset

Fräsningsarbetet har i regel gjorts med en hyvelmonterad fräs typ

Tonstad både med och utan lastningsaggregat. Frästrumman drivs från

väghyvelns hydraulsystem. Fräsbredden har normalt varit l.5-l.9 m. I

Vid en produktionsuppföljning som Vägverket har gjort var fräsnings-

kapaciteten ca 94 ton/timme.

Försök har också gjorts med en Wirtgen 1900 C, vilken är en självgå-

ende fräsmaskin med eget lastningsaggregat. Denna typ av fräs används

normalt vid fräsning i asfaltbetong och cementbetong. Fräsbredden för

denna maskintyp är 1.9 m. Långtidskapaciteten hos Wirtgen var ca

128 ton/timme.

Fräsningsarbetet underlättas om lufttemperaturen är +15 till +200C.
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Till lastningsarbetet har normalt två hjullastare använts, en som lägger

strängen och en som lastar på bil. Det blad som har använts för

strängläggning har varit utrustat med isrivarstål för att förbättra

sönderdelningen av oljegruset. Det är viktigt att man vid fräsning,

strängläggning och lastning tillser att så lite "främmande" material som

möjligt följer med oljegruset. Detta gäller Speciellt material från

vägkant, diken etc.

Det frästa materialet har siktats i ett tvådäckat sorterverk. Sållduken

på det övre däcket var 50 mm och på det undre däcket20-30 mm. Efter

siktning har prov tagits ut och analyserats varefter proportionering

gjorts med kompletteringsgrus, i regel 6-12 mm, och ny vägolja. Sikt-

ningen har utförts i anslutning till tillverkningen dvs utgående material

från sikten har med lastmaskin direkt 'matats i en av oljegrusverkets

doseringsfickor. Blandningsarbetet har gjorts på samma sätt som vid

nytillverkning.

Ett recept för tillverkningen kan se ut som nedan:

Återvunnet oljegrus 91 96

Nytt stenmaterial 7.5 96

Vägolja och amin 1.5 96

Kvaliteten på en beläggning utförd med återanvänt oljegrus beror på ett

flertal faktorer:

i.. Kvaliteten på den beläggning som skall återanvändas

- bindemedelshalt

- bindemedelsegenskaper

- kornstorleksfördelning

2. Borttagningsteknik

- fräsning

- rivning

- upplastning och krossning
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3. Temperatur vid fräsning eller rivning

- styckefall

4. Upplag för fräst oljegrus

- separationer

- föröreningar

- övertäckning

5. Kvaliteten på det frästa oljegruset

- styckefall

- kornstorlek

- bindemedelshalt

6. Siktning av det frästa oljegruset

- sikt stcrlekar

âriaieghstsrjgâp_ tillxetkaingsn;

Erfarenheterna från tillverkningen med återvunnet oljegrus kan

sammanfattas i följande punkter:

- Det är viktigt att man vid fräsning, strängläggning och lastning

tillser att så lite "främmande" material som möjligt följer med

oljegruset. Detta gäller speciellt material från vägkant, diken etc.

- Det är viktigt att noga undersöka de fräsmassor som ska återan-

vändas. Bindemedelshalt och kornfördelning måste vara kända för

att veta vilka tillsatser som behövs.

- Kornstcrleksfördelningen på extraherat fräst oljegrus ligger normalt

över (dvs är tätare än) BYA:s gränskurvor i materialdelen som är

mindre än 1.1 mm. För att få ett normenligt material kan upp till ca

30 96 nytt stenmaterial behöva tillsättas. Vanligtvis har man dock
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tillsatt 5-15 96 nytt stenmaterial. Troligen inverkar den höga fin-

halten ej menligt på kvaliteten beroende på att kornen ligger

inbakade i det gamla bindemedlet och sålunda inte verkar som fria

korn.

- Större klumpar och stenar måste siktas bort från fräsmassorna.

Vanligen har fyrkantsâll 32 mm använts.

- Uppsiktat material skall lagras på ett sådant sätt att separation i

möjligaste mån förhindras. Upplagen bör inte trafikeras av last-

maskiner eller dylikt eftersom klumpar lätt bildas om_materialet

komprimeras.

- Rätt vattenhalt i fräsmassorna är av betydelse för att få en god

blandning. Ibland har vatten fått lov atttillsättas.

- Ca 1.5 96 nytt bindemedel, V0 500, har tillsatts för att få en

bindemedelshalt på ca 3.7-4.0 vikt-96. Troligen kan det vara fördel-

aktigt att använda en "mjukare" vägolja om det gamla bindemedelt

är mycket hårt.

_Ergvgtgägkgr

Under 1983 utförde VTI och Vägverket ett antal provsträckor i två län

(Västerbottens och Älvsborgs län). Avsikten var att få svar på vad i

följande parametrar har för inverkan på kvaliteten:

- Mängden nytt bindemedel

- Bindemedelstyp (V0 300, V0 500 och bitumenemulsion med VO 500)

- Vattenhalten i blandningsögonblicket

- Korngraderingen

Referenssträckor med oljegrus tillverkat av enbart nytt stenmaterial

och bindemedel utfördes i anslutning till provsträckorna.

Provsträckorna följs upp regelbundet.
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2.2 Genbruk genom âterblayndning på vägen

 

Under 1981 gjorde Skanska tillsammans med Vägförvaltningen i Gävle-

borgs län ett försök med återanvändning av oljegrus på_ vägen med hjälp

av en Midland Mix-Paver.

Det aktuella vägavsnittet var en grusväg, som under årens lopp försetts

med oljegrusbeläggning i flera omgångar. Avsikten med försöket var att

fräsa oljegruset och blanda om det med tillsats av ett lämpligt

bindemedel. Efter omfattande laboratorieundersökningar bestämdes att

0.7 vikt-96 bitumenemulsion (AEK-51) skulle tillsättas det uppfrästa

oljegruset.

Oljegruset frästes med en hyvelmonterad fräs, varefter materialet

stränglades med en väghyvel. Det stränglagda materialet plockades upp

i Mix-Paverns trâg med hjälp av en speciell utrustning (CMI Pick-Up),

varefter oljegruset och bindemedlet blandades och utlades med

Mix-Pavern.

Vid fräsningen och strängläggningen medföljde grusmaterial från under-

laget och material från vägrenarna. Inslaget av obundet material

medförde att tillsatsen av bindemedel måste höjas från 0.7 till

1.5 vikt-96. I vissa fall där grusinslaget var speciellt stort måste

tillsatsen av AEK-51 höjas till 2.0 vikt-96.

Ett ihållande regn tvättade bort en del emulsion från materialet och

gjorde att några ytor kom att se "torra" ut. Ungefär l /6 av den totala

ytan förseglades därför med emulsion.

Av försöket har följande preliminära slutsatser dragits:

- Utförandet av fräsning och strängläggning var inte helt lyckat med

tanke på det varierande inslaget av grusmaterial från underlaget.

Sönderfallet av det frästa oljegruset var inte heller tillräckligt.

- AEK-Si fungerade bra som bindemedel så länge inte inslaget av

grusmaterial blev för stort. Om det inte går att undvika inblandning
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av obundet material bör man använda en mindre regnkänslig emul-

sion av exempelvis medelbrytande slag.

- I övrigt fungerade produktionen bra med tanke på att detta var ett

pilotförsök. Merparten av vägytan bedömdes som helt tillfredsstäl-

lande omedelbart efter utförandet.

En slutlig värdering av beläggningen kommer att göras under sommaren

1985.
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3 KALLT GENBRUK AV OLJEGRUS TILL BÄRLAGER

3.1 Genbruk genom återblandning på vägen

I samband med försök med stabilisering av grusbärlager med bitumen-

emulsion i två län (Västerbottens och Älvsborgs län) gjordes även försök

med nedfräsning av befintligt oljegrus i grusbärlager.

Försöket gjordes 1983 i samarbete mellan VTI och Vägverket.

Vid utförandet användes en hyvelburen fräs typ Tonstad. Det totala

fräsdjupet var ca 10 cm, 5 cm oljegrus + 5 cm grusbärlager.

Arbetet utfördes i följande moment:

-= Fräsning och inblandning av oljegruset i befintligt* grusbärlager

gjordes i ett moment.

- Avjämning med väghyvel.

- En överfart med vattenspridare.

- Spridning och inblandning av bitumenemulsion, BE6OS, i fyra drag,

ca 3.5 kg/mz. Fräsdjupet vid inblandningen var 5-10 cm.

- Ytterligre en överfart med vattenspridare.

- Spridning och inblandning av emulsion upprepades, denna gång spreds

ca 3.2 kg/mz.

- Fräsning i fem överlappande drag.

- Avjämning med väghyvel.

- Packning med sex vibrerande överfarter.
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Totalt inblandades 6.7 kg/m2 emulsion, vilket räknat på 5 cm fräsdjup

motsvarar ca 3.7 vikt-96 res-tasfalt.

Senare lades ett slitlager av oljegrus på den stabiliserade ytan.

Erfrenheterna från utförandet av objekten är att fräsningen bör utföras

i varm väderlek. Om temperaturen är lägre än +15 grader sönderdelas

inte oljegruset i tillräckligt små stycken. Dessutom slits fräsens tänder

avsevärt mer vid låg temperatur.

Fräsningen bör inte göras ända ut till beläggningskanten utan en smal

remsa kan lämnas som stöd vid stabiliseringsarbetet.

Vägen bör också kantskäras före fräsning. På grund av att material

kastas ut mot vägkanten vid fräsningen måste en väghyvel användas för

att föra in det på vägen. Därvid kan det inte undvikas att material från

dikeskanten kommer in i det frästa materialet.

Den utrustning som användes förmådde inte fördela och blanda in binde-

medlet på ett tillfredsställande sätt. Det stabiliserade skiktet blev ej

heller jämntjockt. Under 1985 kommer försök att göras med en utrust-

ning som är bättre anpassad för denna uppgift (BOMAG-fräs).
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4 KALLT GENBRUK AV ASFALTBETONG TILL BÄRLAGER

4.1 Genbruk genom återblandning i oljegrusverk

âilumenemulsion 20:a Eiadsmsdslâtilisâtâ

Vägverket utförde 1984 ett försök med kall återanvändning av asfaltbe-

tong i samband med förstärkningsarbeten av vägrenar på väg #7 i

Skaraborgs län. VTI medverkade vid proportionering, tillverkning och

utläggning av de tillverkade massorna.

Syftet med försöket var att utreda om tekniken med kall återanvänd-

ning kan vara ett bra tekniskt och ekonomiskt alternativ.

De skador som föranledde åtgärden var bärighetsskador på vägrenarna

och slitageskador i körfälten. Skadorna på vägrenarna uppträdde i form

av krackeleringar och sättningar. På körbanan var det siitageskador i

form av ca 20 mm djupa spår.

Arbetet med förstärkning av vägrenarna omfattade följande moment:

- Med hjälp av ett roterande skär monterat på en väghyvel skars

beläggningen upp längs vägkantmarkeringen.

- Borttagning av befintligt bituminöst lager på vägrenarna (3800 ton) .

skedde med grävmaskin och lastmaskin, varefter beläggningsstycke-

na transporterades till upplag. Lagrets tjocklek varierade mellan 4

och 8 cm i tjocklek.

- För att få plats med förstärkningskonstruktionen avlägsnades den

underliggande cementstabiliseringen ned till ca 13 cm under befint-

lig körbanebeläggning. Arbetet gjordes med en kallfräs typ

Barber-Greene.

- Utläggning av ca 5 cm makadam 16-32 mm som infrästes i befintligt

bärlager med en hyvelburen fräs typ Tonstad i avsikt att erhålla ett

normenligt bärlagergrus. Fräsdjupet var ca 15 cm.
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- Justering och packning av bärlagergruset till en nivå 5 cm under

befintlig körbanebeläggning.

- Krossning och siktning av den återvunna beläggningen. Beläggningen

krossades med en s k flistugg som var monterad på ett lastbilschassi.

Krossens kapacitet var ca 50 ton/timme. Efter krossning gick mate-

rialet via en bandtransportör till ett sorteringsverk av fabrikat

Power-Screen. Sorteringsverket var försett med ett fyrkants 30 mm

sâll vars lutning var inställd så att material större än 20 mm

siktades bort. Det frånsiktade materialet matades åter in i krossen.

- Massan tillverkades i ett mobilt oljegrusverk.

- Utläggning av 5 cm återanvänd beläggning (typ AG) upp till nivå

med befintlig körbanebeläggning.

- Hyveljustering och nytt slitlager av asfaltbetong, tillverkad av

100 96 nytt material.

Vid tillverkningen användes krossad beläggning uppsiktad i tre fraktio-

ner, 0-20, 3-20 och 0-3 mm. Dessutom fanns ett krossat âsgrus

8-20 mm tillgängligt.

Som bindemedel användes två olika emulsionstyper, BE6OS special och

BE60M.

Vatten tillsattes vid blandningen för att emulsionen lättare skulle

fördelas i massan.

Tre olika massatyper tillverkades:

Typ 1 75 96 krossad beläggning 0-20 mm

25 96 krossat âsgrus 8-20 mm

3 96 emulsionskvot, BE60S special

3 96 va ttenkvot

Typ 2 Samma som typ 1 men med BE60M som bindemedel
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Typ 3 90 96 krossad beläggning 3-20 mm

10 96 krossad beläggning 0-3 mm

3 96 emulsionskvot, BE60M

3 96 vattenkvot

Dessutom utfördes ett försök där krossad beläggning 3-20 mm utlades

direkt utan tillsats av nytt material. Ytan förseglades med ca 0.5 kg/m2

BE60M. Denna yta trafikerades ej omedelbart.

Det genomgående problemet vid utläggningen av massorna var att

bemästra separationen. FörSök gjordes med att variera både bindeme-

delshalt och vattenhalt utan nämnvärt resultat. Massatyp 3 såg dock

mycket bra ut efter utläggning med en relativt homogen och bindeme-

delsrik yta.

Efter en veckas trafikering såg alla ytor bra ut. De skador som kunde

noteras var stensläpp i separerade partier på avsnitten med massatyp 1

och 2. Ytorna med utlagd krossad beläggning, utan tillsats av nytt

material, såg relativt bra ut men hade endast trafikerats under det sista

dygnet.

Försöket visar att det med befintlig teknik går att kallt återanvända en

asfaltbetong med relativt gott resultat, åtminstone vad gäller tillverk-

ning och utläggning. Framtiden får utvisa om beläggningarna ur för-

st'ärkningssynpunkt är jämförbara med nytillverkad AG.

JCC har under åren 1981 och 1984 genom kall återanvändning av både

frästa och krossade beläggningsmassor tillverkat massor som ersättning

för AG. Tillverkningen har skett i Jönköping (2620 ton), Karlskoga

(300 ton) samt i Örebro (175 ton). Vid' samtliga tillfällen har emulsion,

BE65M, använts som bindemedelstillsats. Den tillsatta mängden har

varierat mellan 2 och 3 vikt-96. Massorna har tillverkats i ett mobilt

kallblandningsverk av typ Midland Mix-trailer.
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_skämma_ bitumen som äiadsmsdslgtillsâtâ

Skanska har tillsammans med Vägförvaltningen i Hallands län gjort

försök med kall återanvändning genom skumasfaltteknik.

Uppbrutna beläggningsmassor krossades under vintertid i en konventio-

nell krossanläggning och lades i upplag för senare behandling i ett

ombyggt oljegrusverk.

Ombyggnaden av oljegrusverket bestod i att insprutningsrampen försågs

med en injektionsanordning för vatten, vilket tillfördes under reglerat

tryck. Den med vatten injekterade asfalten får under blandningsförlop-

pet med det övriga materialet en volymökning av storleksordningen

15==20 gånger, vilket underlättar asfaltens fördelning i det övriga mate-

rialet och ger en massa som kan lagras i upplagshögar i flera veckor.

Trots en nominellt låg penetration kan massan tillverkas och bearbetas i

kallt tillstånd. Vid försöken i Hallands län användes ett bitumen med

penetrationen 700 1/10 mm.

Den skumrecyklade massan orsakade inte några problem vid utlägg-

ningsarbetet. Vältningen fick dock göras med en viss försiktighet på

grund av den låga initialhållfastheten.

Den färdigvältade beläggningen hade acceptabel tryckhâllfasthet men _

dålig rivhållfasthet. Den låga rivhållfastheten och det faktum att vissa

korn inte fick en "egen" bindemedelshinna visade ett klart behov av en

ytförstärkning som exempelvis försegling eller heating.

Beläggningen hade relativt dålig stabilitet, omedelbart efter utföran-

det, vilket innebar risk för spårbildning.

Draghållfastheten ökade med tiden oberoende av trafikens inverkan.

Hållfasthetstillväxten ökade dock snabbare vid trafikering.

Försök har visat att beläggning' som värmebehandlats genom heating

uppvisar lägre hålrum och högre draghållfasthet än ytor som enbart har
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förseglats. På grund därav kan man förmodligen förvänta sig mindre

omfattande deformatione-r i det förra fallet.
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VARMT GENBRUK - Erfarenheter i Sverige
Förerag vid VHS och: Veglaboratoriets seminarium i 0le 1985-04-17
av Lars-Göran Wågerg
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581. 01 LINKÖPING

Det kontinuerligt stigande priset på bitumenprodukter, från 1973 och

ända till i dag, har medfört att intresset för återanvändning av

bituminöst beläggningsmaterial har ökat. Nya tekniker och maskinella

utrustningar har utvecklats som ur kostnads- och kvalitetssynpunkt

under vissa förutsättningar kan konkurera med konventionella metoder

för underhåll av bituminösa beläggningar.

Hitintills har produktionen av varmblandade asfaltmassor med gen-

bruksteknik varit ganska måttlig i Sverige. Totalt har sedan 1981 endast

ca 75000 ton tillverkats.

Tillverkningen har i huvudsak skett enligt två principer:

Oxmnggda satsblandningsverk

Trumblandningsverk med förblandning enligt Staublos-metoden

Satsblandningsverk

 

Det finns i dag ett tiotal satsblandningsverk i Sverige som har komplet-

terats för att möjliggöra genbruk. Det nya stenmaterialet överhettas i

torktrumman varefter värmen överförs till det återanvända belägg-

ningsmaterialet, antingen i vågfickan eller i blandaren (det senare är

vanligast).

Det gamla återvunna beläggningsmaterialet utgörs i regel av:

beläggningsstycken som grävts upp i samband med gatuarbeten och

dylikt

fräsmassor från kallfräsning
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För krossning av beläggningsstyckren har de flesta typer av krossar

använts, från käftkrossar, konkrossar och rotationskrossar till avfalls-

kvarnar och flistugg. 'Det krossade materialet siktas normalt inte upp i

olika fraktioner när det anVänds för tillverkning i satsblandningsverk.

Vid tillverkning i trumblandningsverk där inbla-ndningsprocenten är

relativt hög förekommer* dock att det krossade materialet delas upp i

två fraktioner. Fräsmassor krossas normalt inte.

Inbl-andningsprocenten av gammalt beläggningsmaterial vid tillverkning

i satsblandningsverk varierar beroende på om slutprodukten är asfalt-

betong eller asfaltgrus. Vid tillverkning av asfaltbetong har normalt

10-20 96 gammalt beläggningsmaterial tillsatts. Vid asfaltgrustillverk-

ning har inblandningsprocenten normalt varit 20-30 96.

Normalt har bindemedel B180 använts som nytt bindemedel och asfalt-

massan har i regel enbart proportionerats med avseende på korngra-

dering och bindemedelshalt. Egenskaperna hos bindemedlet i det åter-

vunna materialet har alltså ej beaktats med undantag för några

provsträckor .som utfördes 1981 och 1983. Dessa försök refereras i ett

senare avsnitt.

Trumblandningsverk

 

Huvudparten av de ca 75000 ton som producerats med varm genbruks-

teknik har tillverkats i SIABs trumblandningsverk. Verket är mobilt men

har huvudsakligen varit placerat i Malmö och Göteborg.

Där har man tillverkat både slitlagermassor och asfaltgrusmassor med

inblandning av mellan 75 och 90 96 återvunnet beläggningsmaterial. Det

återvunna materialet har huvudsakligen utgjorts av krossade belägg-

ningsstycken som efter krossning har sorterats i två fraktioner,

0-14 respektive 14-28 mm. Fräsmassor har använts i mindre omfatt-

ning.

Det tillsatta bindemedlet-har i regel varit 1-3370 eller B700. Valet av så

mjukt bindemedel beror på den höga återanvändningsprocenten. Den

tillsatta bindemedelsmängden har varit mellan 2.0 och 2.5 96 beroende
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på inblandningsprocent av gammalt material. I vissa fall har man vid

tillverkning av asfaltgrus endast tillsatt 1.0 96 nytt bitumen.

Målsättningen vid produktionen har varit att i första hand uppnå en

korngradering och en bindemedelshalt som motsvarar specifikationerna

för beläggningsmassor tillverkade av 100 96 nytt material. Detta mål

anser man sig ha uppnått. Någon analys av det gamla bindemedlets

hårdhet eller de tillverkade massornas egenskaper har inte gjorts.

Trumblandningsverket är ett mobilt verk, typ Vähäsilta Oy ÖS 300.

Verket har dock efter leveransen modifierats något, speciellt beträffan-

de aktivatorn och reningsanläggningen. Verket består i princip av

kalldoseringsfickor för nytt och återvunnet material, satsblandare och

aktiveringstrumma.

Vid kalldoseringsfickorna vägs det återvunna beläggningsmaterialet och

det nya materialet upp satsvis på ett, under vägningsögonblicket,

stillastående samlingsband vilket är upphängt i en statisk våg. När

invägningen är klar går det invägda materialet via ett transportband till

en konventionell tvåaxlad tvångsblandare. I blandaren tillsätts det nya

bindemedlet till det fortfarande ouppvärmda materialet. Den färdig-

blandade satsen töms i en buffert- och matarficka placerad under

blandaren varefter det 'kallblandade materialet med hjälp av ett trans-

portband kontinuerligt matas in i aktivatorn. Under den första fasen av

aktiveringen skyddas materialet från brännarens låga genom att trum-

man är dubbelväggig i delen närmast brännaren.

Försöksverksamhet - Satsblandningsverk

Två tämligen omfattande försök har gjorts med varmt genbruk i

satsblandningsverk. Båda försöken gjordes i Hallsberg 1981 och 1983.

Vid försöket som utfördes 1981 tillverkades en slitlagerbeläggning av

typ HABl6T som lades ut i tre tjocklekar, 100, 80 och 45 kg/mz. Den

sist nämnda varianten utfördes som en heatingbeläggning. Inblandnings-

procenten av gammalt material i form av fräsmassor var 15 resp 30 96.

Dessutom utfördes en referensmassa med enbart nytt material. En
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analys av det bindemedlet i det återvunna materialet visade att

penetrationen var 35 1/10 mm. Vid 30 96 inblandning av gammalt

material utgjordes det nya bindemedlet av B180, vid 15 96 inblandning

av lika delar B85 och 5180. Referensmassan tillverkades med B85 som

bindemedel.

Det återvunna materialet tillsattes direkt i blandaren via ett transport-

band.

Enligt de slutsatser som drogs av detta försök är genbruk i satsbland-

ningsverk en fungerande metod som utan större problem kan genom-

föras praktiskt. Några speciella punkter har noterats:

Analys av borrkärnor ur befintlig beläggning ger en god uppskattning

om den sedermera kallfrästa massans kvalitet och sammansättning,

men för slutlig vetskap måste prov tas från den senare.

Det går bra att tillverka en slitlagermassa med genbruksteknik

förutsatt att sammansättningen hos det kallfrästa materialet är

känd och inte har större variation än normalt (motsvarande nytill-

verkning).

Nytt och gammalt bindemedel bildar inte en helt igenom homogen

blandning.

Erfarenheterna från försöket har avrapporterats i Svenska Byggnads-

entreprenörföreningens rapport 32.

Speciellt mot bakgrund av den senaste observationen ovan gjordes

ytterligare försök 1983.

Vid dessa försök var utrustningen, tekniken, de ingående materialen och

den avsedda slutprodukten i princip desamma som i försöken som

genomfördes 1981. Inblandningsprocenten av kallfrästa massor begrän-

sades dock till ett alternativ, 25 96. Istället varierades tillsatsföljden av

nytt stenmaterial (S), filler (F), nytt bitumen och fräsmassor (FM). Det

nya bindemedlet utgjordes antingen av BlSO eller B85+föryngrings-

medel.
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Erfarenheterna från försöken 1983 kommer att avrapporteras i SBEFs

rapportserie under våren 1985.

I anslutning till ovan redovisade försök har VTI genomfört begränsade

undersökningar på de tillverkade massornas egenskaper.

Undersökningarna har omfattat spaltdraghållfasthet på torra borrprov

vid +lO°C, kryptest och avnötning i Tröger. Resultaten redovisas i

diagramform i bilaga 1 och 2.

Som framgår av resultaten har denna undersökning inte kunnat påvisa

nämnvärda skillnader i de undersökta egenskaperna. Man bör dock inte

dra för långt gående slutsatser av dessa undersökningsresultat.
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Bilaga 1
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Undersökningar av beläggning tillverkad av material från Hallsberg
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Undersökningar på borrprov från försök i Hallsberg 1983
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Bilaga 2
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Undersokmngar på borrprov från forsok 1 Hallsberg 1983
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Norske erfaringer med gjenbruk

1. INNLEDNING

Riving/fresing av oljegrus- og asfaltløsnings-
grusdekker har lenge vart en vanlig vedlikeholds-
metode. I den senere tid er det også forsøkt å
friske opp slike dekker ved innfresing av små mengder
bindemiddel. Denne type arbeider blir ikke omtalt i
fortsettelsen.

Det er blitt mer og mer vanlig å betrakte gamle
asfaltdekkematerialer som en verdifull ressurs.
Sterkt økende råmaterialpriser er en hovedårsak til
dette.

Også gamle grusbarelag kan Oppgraderes ved en stabili-
sering med bitumen eller sement. Dette reduserer areal-
behovet, sparer råmaterialer og muliggjør utnytting
av sekundare materialer.

2. GJENBRUK AV ASFALTDEKKER

Gamle asfaltdekker er forsøkt gjenbrukt (resirkulert)
både ved kald og varm prosess.

De eldste gjenbruksdekker (fra 1972-74) er varmfreste
asfaltdekker utlagt direkte uten forblanding eller til-
setninger, hovedsaklig i Oslo-regionen. Anvendelses-
området var lager- og parkeringsplasser, samt lite
trafikerte gater og veger (fig. 1).

Resultatene kan oppsummeres slik: Varmfreste asfalt-
masser kan med brukbart resultatbenyttes direkte som
slitelag på plasser og mindre trafikerte veger og
gater, og som barelag og midlertidig dekke på veger
med mer trafikk.

Temperaturen som oppnås ved fresingen må tilstrebes
holdt så høy som mulig ved tildekking etc. Bruk av
utlegger er en fordel.

Varmfresing kombinert med direkte blanding med nye,
varmblandede asfaltmaterialerog utlegging i en
maskin (remikser) er forsøkt i 1981 med godt resultat,
etter Visse oppstartingsproblemer. Maskinen har
imidlertid lav kapasitet, er stor og tung og har høy
leiepris. Metoden har derfor ikke vart aktuell senere.
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Varmfresing er av forskjellige årsaker omtrent
fullstendig erstattet av kaldfresing. I tillegg
gir oppgraving endel gjenbruksmaterialer (f.eks.
i Oslo bortimot 10.000 tonn av hver.

De første gjenbruksarbeider av betydning med kald-
freste asfaltmasser ble utført i begynnelsen av

1980-årene.

2.1. Eksempler på kaldt gjenbruk

 

a) I august 1981 ble 350 tonn frest Ab/Agb-masse

fra E-18 i Aust-Agder utlagt som slitelag
(80 kg/m2) med en vanlig utlegger på en grusveg
med liten trafikk (fig. 2, 3 og 4). Kompri-
meringen skjedde med en lett vals. Oppnådd hul-
rom i dekket ble 22-24% som etter et par måneder
var redusert til ca. 18%. Resultatet (fig. 5)
ble karakterisert som akseptabelt med følgende
konklusjoner:

. Den freste massen bør vare mest mulig homogen
og ikke inneholde for store klumper.

Massen som freses fra kjørebane%vegkant rives
lettere av i større biter. Denne massen bør
derfor ikke inngâ direkte i gjenbruk, men kjøres
på lager for bruk til andre formål.

 

Masseforbruket utlagt kaldt bør vare minimum
100 kg/mz.

. Det bør nyttes en vanlig stor vals, gjerne med
vibrasjon. Det kan ikke bli valset for mye.

Utførelsen bør skje tidligst mulig på sommeren.

b) I 1981 ble lagret, frest masse (Topeka) fra en

bro ved Bergen brukt som oppretting og barelag
i et kryssområde på en riksveg med ÅDTvv 10.000.
Maksimal utlagt tykkelse var 30-35 om. Det ble
lagt i to lag når tykkelsen var mer enn 15 cm.
Komprimering ble utført med en 8 tonn statisk vals.

Som slitelag ble lagt Ab 22 t.

Konklusjonen var at resultatet synes bra, og den
senere funksjon har vart tilfredsstillende.
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c) I mai 1982 ble frest Ab-masse fra E18 ved
Fornebu i Akershus transportert og lagt
direkte ut som forsterkning på en mindre
trafikert veg. Vegen hadde asfaltdekke, men
bereevnen var for liten.

Total tykkelse ble ca. 10 cm, utlagt i<to lag.
Det gamle dekket ble påført klebing, og det
siste laget ble svakt penetrert og avstrødd
med fresemasser. Begge lag ble komprimert med
en 8 tonn statisk vals.

Dekket ble utsatt for direkte trafikk i noen dager
og satte seg godt uten nevneverdig steinsprut,
selv om overflaten minnet mye om et grusdekke

(fig. 6).

d) I 1983 ble det i Sør-Trøndelag utlagt freste
Top/Ab/Agb-masser fra E6 som slitelag (6 cm)
på veger med ÅDT opp til 1400.

I et tilfelle ble massen lagt kaldt med produk-
sjonsutlegger og tilsatt 2 og 3% skumbitumen.

Det Viste seg vanskelig å få tatt ut intakte
borkjerner fra dekket. I de tilfeller det lyktes
ble det i laboratorium (SINTEF/NTH) påvist binde-
middelinnhold omkring 10%, hulrom 10-12% og
materialkoeffisient 1,6 - 1,7 (Ab/Ag = 3,0).

På veg med liten trafikk fungerte dekket brukbart,
mens det ved ÅDT = 1400 ble stor spordannelse.
Sistnevnte dekke måtte året etter rettes opp før
nytt dekke ble lagt.

I et annet tilfelle ble fresemassene lagt ut kaldt
med asfaltutlegger og forseglet. ÅDT 300 - 500.
For disse dekkene ble heller ikke funksjonen god,
og har senere fått nytt overtrekk.

2.2. Status for årene 1982-84

 

For landet som helhet er det utført knapt 10 gjen-
bruksarbeider i 1982, ca. 15 i 1983 og vel 20 i 1984.

De største fresejobbene har vart på ca. 50.000 m2,
totalt er frest bortimot 1,5 mill. m2 disse årene.
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Det er frest på Veger med ÅDT 500-30000 (2-felt)
i dybder på 0-20 om. De dominerande utløsende
årsaker har vart: sporutbedring, justering av nivå-
høyder og vegomlegging.

De oppfreste materialene er dels brukt kaldt på
ordinare veger med ÅDT 100-5000 som slitelag

(ÅDT opp til 1400), barelag (ÅDT Opp til 5000);
oppretting og forsterkning, samt mer tilfeldig til

anlegg.

Det er dels ikke tilsatt noe bindemiddel, dels er

det benyttet BL 4500 M, BE 70 M, 1,5 - 2% BE 60 8

eller 2-3% skumbitumen med B 180/370.

Utlagte tykkelser har stort sett vart 5-10 cm, og
til utlegging har vart brukt høvel, produksjonsut-
legger og asfaltutlegger.

Totalt er det lagt ca. 35000 tonn ved kald prosess

i disse tre årene.

Varmt gjenbruk er hittil ntført i begrenset omfang,
1 jobb i 1983 og 3-4 jobber i 1984.

2.3. Eksempler på varmt gjenbruk

 

a) I Aust-Agder ble i 1984 forsøkt 20-30% gjenbruk
(440 t) i et modifisert trommelblandeverk (fig. 7).
Produksjon og utlegging som slitelag på veg med
ÅDT ^1500 forløp greitt.

b) I Akershus ble i 1984 freste masser gjenbrukt
ved forvarming i en trommelblander med kapasitet
på 15-20 tonn pr. time (fig. 8).

Den forvarmede fresemassen (T n/14OOC) ble dosert
med en andel på 10% til Ab 16 t, Agb 16 og Ag 16,
og blandet i et tilpasset satsblandeverk.

Massen (ca. 2000 t) ble lagt som slitelag/barelag
med godt resultat.

c) I Oslo er freste Ab-masser neddelt i granulator

' (fig. 9), siktet og dosert med 10% til Ab og 20%
til Ag direkte i blanderen på et modifisert sats-
blandeverk (fiq. 10). Blandingen av gammelt og
nytt material oppnår nødvendig varme ved at nytt
steinmaterial overvarmes 20-300C i forhold til
konvensjonell utførelse.
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Stort fuktighetsinnhold i fresemassene begrenser
tilsetningen p.g.a. damp og kondens. Oslo
veivesen har derfor nå bygget tak over sitt lager
for freste masser.

Gjenbruksdekkene av Ab er i 1983 og 1984 blitt
lagt som slitelag på E6 mot nord med ÅDT ^I12000-
15000 (2-felt), med meget bra resultat.

Oslo brukte 8000 tonn fresemasser til dette formål

i 1984.

Vinteren 1985 er asfaltflak fra gravearbeider
blitt knust med godt resultat i et 2-trinns anlegg
(for- og konknuser) for lagring i overbygget lager.

d) Det pågår forsøk medei.norskbygget mobilt resirku-
leringsverk med middels kapasitet (fig. 11). Det
tas siktepå en høy gjenbruksandel uten at binde-
midlet skades og miljøkravene overskrides.

Alle problemer er ikke løst. Det vanskeligste
synes å vare kapasitetsmålet p.g.a. fuktigheten i
fresemassene.

I verket er forsøkt "halvvarm" oljegrusproduksjon
med godt resultat. Bl.a. ble bindemiddelom-
hyllingen god.

2.4. økonomi

 

Det foreligger få sammenlignbare regnskapstall
fra gjenbruksarbeider. Imidlertid viser endel
kostnadsoverslag at det er økonomiske gevinster
å hente.

I Aust-Agder er beregnet en besparelse på 6% ved
varmt gjenbruk (transport av 5 km).

I Oslo er oppnådd et merkbart lavere fillerforbruk,
og her regnes forøvrig med en nedskrivingstid på
4 år av en nødvendig investering ved blandeverket
på omkring 1,5 mill. kr.

For å få etpositivt økonomisk resultat må det forut-
settes at transportavstandene for freste/gravde masser
ikke blir for store og at levetiden til gjenbruksdekker
blir tilfredsstillende.
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3. BITUMENSTABILISERING AV GRUSBERELAG

I 1983 ble de første større forsøk med bitumen-
stabilisering av svake ogtelefarlige grusbarelag
utført i Oppland. Den siste tids utvikling på
maskinsiden har aktualisert dette. Utførelsen kan
sammenlignes med sementstabilisering for noen år
tilbake, mens dette idag kun skjer i stasjonare
verk med grus fra närliggende grustak.

Utstyret som ble benyttet i 1983 var en modifisert
høvelmontert fres. På fresen er et dysearrangement
for bindemiddelutsprøyting. Det er senere kommet
ytterligere forbedret utstyr (fig. 12).

Vanlige stabiliseringsdybder har vart 10-20 cm. ,
Tynne gamle oljegruslag eller overflatebehandlinger
freses gjerne sammen med grusen.

Som bindemiddel er hovedsaklig brukt bitumenemulsjon,
også skumbitumen er forsøkt. Tilsiktet restbindemiddel-
innhold har vart ca. 3%.

Det er i 1984 utført slik stabilisering på ca. 0,5 mill.

m2, hovedsaklig på sekundarvegnettet.

Utførelsen har bydd på visse problemer. Det er regi-
strert stor variasjon i oppnådd bindemiddelinnhold
(f.eks. standardavvik 'v 1,0) i den stabiliserte massen.
Dette skyldes delvis innhold.av stor stein i grusen
som forstyrrer framdriften. Bl.a. blir det svart van-
skelig å holde konstant fresedybde.

Det er ellers funnet at oppherdningen tar lang tid.
Dette er avdekket ved at uttak av borprøver er
vanskelig selv etter et år. Dette er uheldig bl.a.
fra et kontrollsynspunkt og gir grunnlag for tvil om

kvalitetsforbedring.

Ved laboratorieforsøk er det oppnådd materialkoeffisienter
for stabiliserte materialer på 1,5 - 2,0 (grus = 1,0).
Inntil mer data foreligger og tatt i betraktning de
observerte variasjoner, anbefales at det ikke regnes
med høyere materialkoeffisient enn 1,25 (som for

velgradert grus). Hovedgevinsten vil da vare at materi-
alene ikke lenger er telefarlige. Imidlertid er det
fortsatt også noe usikkert i hvilken grad dette er
oppfylt.
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Bareevneregistreringer har vist at det ved stabili-
sering og nytt dekke (Ottadekke/ myk asfalt) kan
oppnås en bareevneøkning på 1,5 - 2 tonn aksellast
både vår og sommer.

Ved registreringer våren 1984 på arbeidene i Oppland
er det påvist endel skader, sarlig der hvor binde-
middelmengdene har variert mest.

4. OPPSUMMERING

Fresing av gamle asfaltdekker p.g.a. skader eller
annen årsak synes å bli mer og mer vanlig. Dette
gir et øket potensial for resirkulering og ressurs-
besparelse.

En del utførte arbeider viser at det finnes brukbare
anvendelser for slike materialer. Imidlertid råder
fortsatt en Viss usikkerhet om den økonomiske gevinst
ved systematisk gjenbruk, bl.a. om tilgangen på
materialer blir stor nok.

Siste år er det likevel blitt anskaffet flere
trommelblandeverk modifisert for gjenbruk av asfalt.

Foreløpig er langtidserfaringene mangelfulle. Det er
gjort relativt få undersøkelser av gjenbruksmasser,
f.eks. i hvilken grad det gamle bindemidlet aktivi-
seres ved kaldt gjenbruk og bindemidlets homogenitet
ved varmt gjenbruk. Det finnes dog endel informasjoner
om dette fra utlandet.

For grusstabilisering kan et for stort steininnhold,
sarlig stein større enn ca. 8 cm, i gamle grusbarelag
bli en avgjørende begrensning for metoden. Dessuten
er de aktuelle fresedybder en annen begrensning, da
svakheter ofte forekommer lengre nede.

Men der hvor forholdene ligger tilrette kan dette
vare en rasjonell og økonomisk måte å forsterke svake
veger på.

I 1985 skal det utføres et større stabiliserings- og
gjenbruksarbeide på E68 over Fillefjell (h.h.v. 32
og 52 km). Her skal ca. 7 cm Alg/Og-dekke, enkelte
partier mer, freses opp og gjenbrukes etter at det
telefarlige grusbarelaget er stabilisert 15 cm med
skumbitumen.
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I forbindelse med stabiliseringsarbeidene i 1984
og sarlig i 1985 blir det gjennomført utvidede
laboratorieundersøkelser. Bl.a. blir vannfølsom-
heten spesielt for fersk stabilisering forsøkt
fastlagt.
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Legging av frest masse4.Fig.

(Aust-Agder)

  

 
Dekke av frest masse5.Fig.
(Aust-Agder)
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Fig. 8. Mobil trommelblander for

gjenbruk (Mendenhall)

 

 

Fig. 9. Granulator (Oslo veivesen)
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Tonstad fres (Hauk Maskin A/S)

 

 

 

 

Egenkomponert fres (Nodest A/S - Hauk Maskin A/S)
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OVERFLATEBEHANDLINGER I NORGE

1 . INNLEDNING

Bitumenprodukter ble her i landet først tatt i bruk
til vegformål tidlig i 1920-årene. En av de første
dekkekvaliteter som ble laget var overflatebehandlinger,
i første rekke for støvbinding, men også som selv-
stendig dekke.

Overflatebehandlinger har i alle år vart- og er - attrak-
tive dekkekvaliteter på grunn av sin enkle utførelsesmâte,
lave kostnad, lyse farge, gode friksjons- og lystekniske
egenskaper, relativt god slitestyrke og god drenerings-
effekt. Hva mer kan en i grunnen ønske seg av et vegdekke?
De har da også beholdt sine andeler blandt vårt store
utvalg_av dekkekvaliteter på tross av at de vel er de
mest sårbare kvaliteter vi har hvis de klimatiske og
trafikkmessige forhold ikke har ligget tilrette.

Utførelsesmetoden har opp gjennom ârene vart densamme:
Påføring av et bindemiddel på vegbanen og avstrøing av
dette med et gradert steinmateriale. Men utstyret har
endret seg helt vesentlig, fra manuell pâføring, via
"flapper" og singelspredervals til våre dagers moderne
tankspredere og selvgående finpukkspredere.

2. MATERIALER OG METODER

Fra 2. utgaVe (av 1972) har vi i vâre retningslinjer (4)
to typer overflatebehandlinger inndelt etter hva slags
steinmateriale som brukes, nemlig finpukk eller grus.
Utførelse med grustype er også kalt Ottadekke.

 

2.1. Overflatebehandling med finpukk

Typen beskrives som enkel (Bo) og dobbel (Do) over-
flatebehandling.
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De retningslinjer vi har hatt - og har - opp gjennom
ârene for denne dekketype er:

a) av 1953 (2)

b) " 1965 (3)

c) " 1972 (4)

d) " 1980 (1)

Det har i alle år vart varierande resultater med over-
flatebehandlinger. Årsaken til dette kan vare ulike
klimatiske forhold under utførelsen, ulike vegforhold
og ulike kvalitetsmessig utførelser, men det kan også
skyldes ulike metodebeskrivelser. En oppsummering av
de metodebeskrivelser som er gitt i overnevnte retnings-
linjer fra 1965 er vedlagt som bilag nr. 1. Opp-
stillingen viser i hovedtrekk en viss utvikling fram
til 1980:

a) Bruk av ren bitumen er fremdeles omtalt, men
er i praksis ikke brukt siden 65-utgaven.

b) Bindemiddelmengdene er økt vesentlig

c) Finpukkmengdene er senket vesentlig

Videre drøfting av disse forhold vil bli gjort under
pkt. 6 - erfaringer.

2.2. Overflatebehandling med grus (Ottadekke)

Denne beskrives som enkel (Eog) og dobbel (Dog) over-
flatebehandling med grus. Metoden ble beskrevet i
Intern rapport nr. 45, mai 1966, (5) og er senere tatt
inn i retningslinjene fra 72 av (4) (1).

Dekketypen har funnet utstrakt anvendelse siden den
ble innført og utgjør i dag vel 7% av vårt riksvegnett.
Den brukes som lett slitedekke på grusunderlag og som
foreløpig dekke. Den anbefales bare lagt på veger med
regular biltrafikk idet dekket dannes ved trafikkpåvirk-
ningen.
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Dekketypen har følgende karakteristika (1):

Bindemiddeltype: BL 1500 M, BL 4500 M og BL 1500 R,
sistnevnte brukes under_ekstreme
førhold. Vegolje V 0550 eller
spesialemulsjon kan brukes etter avtale.

Steinmateriale: V/sterk trafikk: St.mat. kl. 3,
ellers kl. 4 eller bedre; se fig. 1.
Korngraderingen skal vare som angitt

O 0

pa fig. 2.
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Fig.2 Grensekurve for overflatebehandling med grus
Ottadekke .

Figur 1. Klass/fisering av ste/nmateria/er.

 

Bindemiddelpåføring, kg/m2 (1):

  

 

 

 

   

 

 

Sortering steinmateriale 0 - 11 0 - 16

Enkel behandling kg/m2 1,6 - 1,8 1,7 - 1,9

Dobbel behandling

1. lag kg/m2 1,5 - 1,6 1, - 1,8

2. lag kg/m2 1,5 - 1,7 1, - 1,9

Påføring steinmateriale: 15 - 20 l/mz.
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Ifølge "Erfaringer med bruk av overflatebehandlinger

i Norge" (11) er de beste resultater oppnådd ved en
steinmaterial- og bindemiddelmengde som følger:

 

  

Stelnmateriale Bindemiddel

kg/m2
Fraksjon Mengde

mm kg/mm2

O - 12 12 - 15 1,7

o - 20 20 - 25 2:0

 

 

  

Overflatebehandling med gradert grus utføres som vanlig
overflatebehandling. Den er imidlertid ikke på langt
ner så sårbar som en vanlig overflatebehandling. Even-
tuelle "helligdager" kan lett rettes opp ved pâføring
av bitumenemulsjon og/eller steinmateriale. Etter-
strøing ved eventuell'blødning bør utføres i varmet
var fortrinnsvis med samme type steinmateriale som opp-
rinnelig brukt.

2.3. Overflatebehandling med bitumenemulsjon

Denne type overflatebehandling er beskrevet i Intern

rapport nr. 1059 (6).

Den kan utføres med finpukk (E0, Do) eller med grus
(Eog, Dog).

Utført med finpukk kan den avsandes (Eos) eller for-
kiles (Eçf, Fof).

En bringer her et utdrag av de forskjellige karakter-

istika, se bilag 2. -

Dekketypen er brukt en rekke steder. På østlandet,
er det meget godt resultat enkelte steder, andre steder
meldes det om varierende resultater. I kystfylkene
viser en idag tilbakeholdenhet med bruk av emulsjon.
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2.4. Overflatebehandlinger med polymermodifisert
bindemiddel

 

Overflatebehandlingene er av nyere dato, de første
ble brukt her i landet for 6-7 år siden.

De barer handelsnavn og type modifiseringsmiddel såvidt
en har bragt i erfaring i hovedsak av typen SER/SBS.
De utføres som vanlig overflatebehandling med finpukk,
og oppgis å vare egnet på veger med høyere trafikk-
mengder enn vanlig - og at bindemidlet har bedre kulde-
egenskaper.

Et av produktene, Surmac, har forsøksvis vart lagt på
underlag av asfalt- og betongdekke. På asfaltunderlag
har det stått bra i 3 år under sterk trafikk; på betong-
underlag er resultatene mindre gode.

Overflatebehandlinger med Neolastic og Styr-Elf er
utført som vanlig entrepriser. Det meldes om gode
resultater.

Vurderinger av parametrene levetid/trafikkmengde/material-
kvaliteter/utførelser er ikke foretatt av Veglaboratoriet
og en kan derfor ikke uttale seg narmere om disse
materialkvaliteter på nåvarende tidspunkt. '

2.5. Maskinelt utstyr - bindemiddelspredning

 

Overflatebehandlinger med finpukk har i hovedsak vart
utført som entreprenør-arbeider, mens tilsvarende med

grus i hovedsak har vart utført av vegvesenet selv.

Entreprenørene har en variert maskinpark og har etter
hvert tatt i bruk de nyeste maskiner som foreligger på
markedet. Det gjelder såvel spredertanker som finpukk-
spredere. En må anta at en eventuelt forringet kvalitet
på en overflatebehandling med finpukk ikke skyldes det
anvendte maskinelle utstyr, men andre ting.

Det samme som her er sagt om entreprenørenes maskinpark
må også sies vegvesenets egen.

I "Erfaringer med bruk av overflatebehandlinger av
vegdekker i Norge" (11) er det omtalt prinsipp for
overlapping ved utsprøyting av bindemiddel, se fig. 3.
Videre er det omtalt 3 metoder for overlapping med

sprøytevogn i midtskjøt. Metode 1 og 2 er vist på fig. 4
og 5. Ved 3. metode kjøres det full bindemiddelmengde
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(se fig. 5) ved skjøten og steinmaterialet avstrøes
helt ut. Ved innskjøting sprøytes bindemiddel med
10-15 cm overlapp på stein og ny stein strøs over -
hvilket gir dobbelt behandling i midtskjøt.

Situasjonen omtalt som 3. metode
retningslinjenes 1980-utgave (1).

fig.

(fig. 5) er beskrevet i
Situasjon vist på

4 er beskrevet i 1972-utgaven (4).
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Fig.5.Avblending av sproyterampcn ved midtskjøt

OMFANG AV OVE RFLATEBEHANDL INGER

Den siste fullstendige statistikken vi har i veg-
dekke-registeret
overflatebehandlingene av det totale riksvegnettet

(7) er fra 1982. Ifølge den utgjør

 

Vårt: '

Overflatebehandling' med finpukk: 8,1%

Overflatebehandling med grus: 7,2%
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Sammenlikningsvis kan det tilføyes:

Asfaltbetong m.v.:

Asfaltgrusbetong m.v.:

Asfaltløsningsgrus:

Oljegrus:

Grusdekker:

Betong og Stein:

Udefinerte dekker,

AV en totallengde på riksvegene på 27172

overflatebehandlingene da 2197 km + 1943 km =

andre asfaltdekker:

 

km utgjør

4140 km

Den samme statistikken forteller om fordeling innen

   

  

  

 

   

 

 

 

  

de forskjellige trafikk-klasser (ÅDT).

få '§ 22% 55% 23% 8 mä_behandllnger i O 8_ Om Om Om få :§8
0 m m e- N m A 1-1

m/finpukk % 3,9 , 7,4 17,6 13,2 , , 11,3

eller % ',6 , 12,6 30,0 22,5 , 0,5 19,3

m/grus % 10,3 14,5 6,5 , ,8 0,1 \0 9,9

eller % 22,8 32,2 14,4 4,4 ,0 0 0 22,2

Omskrevet får Vi dette bilde i sum:

Overflate- ÅDT ÅDT ÅDT ÃDT
behandling <500 (1000 <2000 <3000

m/finpukk, % 11,4 24,0 ' 54,0 76,5

m/grus, % 55,0 69,4 73,8 77,8
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Utviklingen i antall lagt antall km på riksveger i
tidsrummet 1972-82 er vist på fig. 6.
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Fig. 6. Antall km lagt overflatebehandlinger pr. år i
perioden 1972-1982.

4. KONTROLLVIRKSOMHET

Kontrollvirksomheten er beskrevet i retningslinjene (1).
Den er delt mellom entreprenør og byggherre (d.v.s.
Vegvesenet) som følger:

,jOppstartkontroll
Entreprenør: 'lReguler driftskontroll

(Visuell kontroll
Byggherre: <Stikkprøvekontroll

;Etterkontroll

q., .4
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Byggherrens kontroll er delt inn i tre kontrollø
kategorier hvor kontrollomfanget stiger med entre-
prisens størrelse og vegens trafikkbelastning ÅDT.

I grove trekk utføres kontrollen som følger:

. Bindemiddelmengde: 1) Mengde påført plate - kg/m2

2) Forbrukt tonnasjepå areal - kg/m2

3) Materialprøve uttas

. Steinmateriale: 1) Mengde påført ramme - kg/m2

2) Forbrukt tonnasje på areal - kg/m2

3) Materialprøve uttas

. Temperatur: Registrering av tanktermometer

Ovenstående gjelder ved oppstart-, drifts- og stikk-
prøvekontroll. Ved visuell kontroll brukes skjønn.
Ved etterkontroll analyseres ev. uttatte materialprøvero
Det foreligger beskrivelser også for kontroll av sprøyte-

utstyret (1), (8) og (9). ' -

5. ERFARINGER

På oppdrag fra Veglaboratoriet utførte SINTEF - NTH
Trondheim - en bredere anlagt undersøkelse av over-
flatebehandlinger utført i tiden 1972-75. Rapport

ble gitt 1 jan. 1978. (10)

Rapporten omtaler prøveuttak ved 8 forskjellige parseller
fordelt3.fylkenet Akershus (1 stk.), Telemark (2 stk.),
Møre og Romsdal (1 stk.), Nord-Trøndelag (1 stk.) og
Sogn og Fjordane (2 stk.). Opplysninger om leggeforhold
bhe innhentet via spørreskjemaer. Den omtaler bare
overflatebehandlinger med finpukk og med asfaltløsning
som'bindemiddel.

Av rapportene, som er meget omfattende, kan en her bare
referere hovedpunkter:
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a) Opptreden av feil ved overflatebehandlinger:

  

Ikke
Tilfredsstillende tilfredsstillende

Blødning 80% 20%

Utslag av stein 66% 34%

Stripedannelser 73% 27%

Kvalitet av midtskjøt 83% 17%

     

b) Steinslipp og kvalitet av midtskjøt i
forhold til leggetidspunkt

 

Utslag av stein Midtskjøt

 

Lagt før 1.8. Lagt etter 1.8 Lagt før 1.8. Lagt etter 1.8.

 

østlandet 3,3 2,7 3,3 3,2

Vestlandet 3,5 1,0 3,7 2,7

Trøndelag , 4 3,2

Møre 0,5 1,0 - -

     

 

Karaktersystem: 0 dårligst kvalitet

4 best kvalitet

laveste kvalitet som kan tolereres

c) Sammenheng mellom leggefofhold og kvalitet, fig. 7.

o Dstlandet

.' g -4- Vestlandet

A 0 Trøndelag/More

K
v
a
l
i
t
e
t

   

 

 

1 I).

4 5 Leggeindeks
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Leggeindeksen uttrykker dârligste temperatur» og

varforhold som 0 og beste forhold som 5 etter et

närmere klassifiserings- og poengsystem.

Leggeindeks under 2 (lavere enn 1OOC) ansees som
lavest tolerabelt.

d) Forhold mellom bindemiddelmengde og blødning. Fig 8:

,34- O+hiäç°ok ' 12-16 mm

.1: \ + 8-12m
;3- o-Pfäxo o o\\ m

:i \ \
2- + x 0 O O\O\

\ \
\ \

1 - \\ f\,

\\

0 - \
1 1 I 1 1 1 L 1 l 1 L 1

  

1,3 1,4 1,5 1, 1,7 1,8 'IJB 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 :Daengde, 1/m2

e) Forhold mellom bindemiddelmengde og utslag

av steinmateriale. Fig. 9:

Åk 0 1246 mn

§4... . .. .§ä . + 8'12111111

§3- 3019;/ o 0

x: - . //

2- '+ 0

/
1 - _ + 3/3

// 6 parse11er fra
O _.F+ +, /' +,'Møre og R0msda1

1 l l/ l l

  

1 l l

1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 *1,9 2,0 Mengde,1/m2
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f) Bindemiddelbehov ved forskjellige
typer vegbane (orietnerende mengder)2

Bindemiddelbehov inkl.
Vegbanens beskaffenhet evt. løsn.middell 1/mz

Nylagt, finkornet Ab eller Agb 0,10

' Noe slitt Ab eller Agb, tett overflate 0,15 - 0,20

Magert dekke, tett overflate 0,20 - 0,35

Magert dekke, âpen overflate 0,35 - 0,50

Meget åpent dekke (H310%) 0,50 - 0,70

  

 

g) Rapporten konkluderer med følgende:

1. Overflatebehandlinger bør utføres tidligst
mulig på sommeren.

2. Overflatebehandlinger bør ikke utføres ved nedbør
eller ved temperaturer under 1000.

3. Bindemidlets temperatur bør vare høyest mulig
innenfor gjeldende retningslinjer.

4. Gunstig bindemiddelforbruk er 127 - 1,9 l/m2 ved
12-16 mm stein og 1,6 - 1,7 l/m ved 8-12 mm stein.

5. Bindemiddelbehovet er forskjellig i og utenfor
hjulspor. Dette bør tas hensyn til.

6. Den hyppigste forekommende skade er utslag av stein.
Årsakene til skadene synes å vare; ugunstige var-
forhold under legging, for lite bindemiddel eller

for dårlig vedheft mellom stein og bindemiddel.

 

I 1977 ble det utført en overflatebehandling på rv. 7
i Hallingdal.

O

Veglaboratoriet engasjerte SINTEF til a foreskrive

arbeidsresept og til å følge opp det entreprisemessige
arbeid kontrollmessig.

I 1983 ble det foretatt en befaring og rapport foreligger
november 1983 (12). .pr.

VTIMEDDELANDE446

 



14
63

Overflatebehandlingen har ligget meget bra siden
utførelsen frem til befaringen.

Arbeidsresepten var:

'1. Med stein fra Steinshøgda

18 kg/m2 12-16 mm

1,8 kg/m2 RC-4 (BL 1500 R)

Sprøhet (s): v 33 Flisighet: A'1,37

Abrasjon (a): 0,46 a ° VE' = 2,64 (v/f = 1,38)

2. Med stein fra Garnås

18 kg/m2 12-16 mm

1,7 kg/m2 RC-4 (BL 1500 R)

Sprøhet (s): :v 47 Flisighet: nr 1,27

Abrasjon (a): 0,43 a - V? = 3,25 (v/f = 1,38)

Det gis følgende ekstrakt av tilstanden ved befaringen.

Pâ rv. 7 i Hallingdal ble det i 1977 lagt overflate-
behandling med pukk fra Steinshøgda og Garnâs.' Ved
befaring våren 1983 er dekkene med Garnås pukk gjennom=
slitt, mens øvrige dekker fortsatt ligger relativt til-
fredsstillende. Årsaken er ventelig forskjell i pukkens
mekaniske styrke. Ved de trafikkmengder en har i
Hallingdal, > ca. 2000 i ÅDT, bør det vurderes strengere
krav til pukkens mekaniske egenskaper enn det retnings-
linjene foreskriver.

Arbeidsreseptene antas generelt å ha vart tilfreds-
stillende. Lokalklimatiske variasjoner langsmed vegen
har likevel gitt en del småskader på grunn av snø- og
isskraping vinterstid. Det bør derfor overveies å
variere arbeidsreseptens bindemiddelmengde i avhengighet

av de lokalklimatiske forhold.

 

En har ikke fulgt opp overflatebehandlinger med grus på
samme måte som med finpukk. Dette har da heller ikke
vart nødvendig idet de erfaringer en har er gode.
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6. FREMTIDSASPEKTER

Det som her uttales må ikke oppfattes som Veglaboratoriets
standpunkter når det gjelder overflatebehandlingers
muligheter og fremtid i Norge, men heller som frimodige
yttringer fra forfatterens side.

En har foran gitt uttrykk for de mange fordeler ved
overflatebehandliger.

En må anta at dette vil vare like forlokkende i årene
fremover som det har vart hittil, og bestrebelsene på å
fremstille stadig bedre kvaliteter må følgelig antas å
ville fortsette. Bedre dekkekvaliteter kan oppnås ved
bruk av bedre materialkvaliteter, bedre maskinelt utstyr,

bedre metodebeskrivelser og bedre arbeidsmessige ut-
førelser.

Bedre materialkvaliteter. Mulighetene for å finne
kvalitetsmessig bedre steinmaterialkvaliteter er til-
stede - lete- og registreringsarbeid vil bli prioritert
fra Veglaboratoriets side. Mulighetene for å fremstille
bedre standardbindemiddelkvaliteter anses å vare mindre.

 

Men ved modifisering av bindemidlet antas det å vare mulighete;

De bindemiddelkvaliteter som allerede er markedsført må
O

antas a bli brukt i større omfang. Det som her kan virke
begrensende er imidlertid prisen.

Overflatebehandlinger med skum-bitumen er ennå ikke ut-
ført hos oss. Metoden anses å vare lovende: Raskere
utførelse, mindre steinslipp, straks påsetting av trafikk.
En avventer utførelse innevarende år.

Bedre maskinelt utstyr. Utviklingen vil utvilsomt
fortsette på det maskintekniske område. Det en spesielt
kan sette på ønskeliste er bedre styringssystemer ved
materialdoseringer, f.eks. også ved endring i bindemiddel-
mengde over vegens tverrprofil (10).

 

Bedre metodebeskrivelser. Vi har allerde hatt en viss
utvikling ved beskrivelser i retningslinjene, og må vente
at dette vil fortsette på bl.a. følgende områder:

 

a) Tidspunkt for utførelse: Presering av at
behandlingene utføres så tidlig som mulig på året (10)

b) Temperatur v/utførelse: Min. 1OOC anbefales (10)

c) Bindemiddelmengde under normalforhold: økning i
gjeldende beskrivelser v/8-11 og 11-16 mm (1) og (10)
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Bindemiddelmengde i hjulspon/utenfor
hjulspor: Vurdere om variasjon er mulig (10)

v/ÅDT > 2000: Strengere krav til steinmaterial-
kvalitet enn hva vi har idag. (1) (12). Innføre
krav til a - V5' også ved overflatebehandlinger?

Bindemiddelmengde ved lokalklimatiske variasjoner
og varierende absorbsjon i underlag: Følge

gjeldende retningslinjer strengere enn hva som
ofte gjøres. (1) (10) (12)

Avstrøingsmengder/blødning/bindemiddelmengdevaria-
sjoner: Se narmere på meråpen avstrøing og til-
føring av "støtte-stein" slik at bindemidlet får
større volum for temperaturutvidelse ved maksimale
temperaturer.(6) (2)

Overflatebehandlinger med

 

finpukk er så sårbare utførelsesteknisk sett at de
krever sitt mannskap fullt ut. En anbefaler å unngå
skifte av mannskap fra jobb til jobb.
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BILAG 1

UTDRAG FRA RBTNINGSLINJER

UTFøRELSE

Enkel overflatebeh. 1965 1972 1980

. 1) 2) 2)
Maks. traflkkm. ÅDT 6000 3000 3000

Bindemiddelkvalitet RC-/MC- RC-/MCm BLR-/BLM-

vá/luft/temp. > 100C B180 - B 330 B 180- B :330

v/ " / " > 1500 3180 + 3330 -

Amintilsetning: -

Monoamin % 1,5 1,5 1,3

Diamin % 1,0 1,0 0,8

Mengde bindem. V/mm 5/9 9/13 13/1ä 4/8 /12 ü/l6h6/22 4/8 8/11 11/1616/2ZF

Underlag:

Tett m/b.m.overskudd 0,7 1,0 1,4 0,7 1,0 1,4 1,6 0,8 1,2 1,5 1,7

Normalt 0,8 1,2 1,5 0,8 1,2 1,5 1,7 0,9 1,4 1,7 1,9

Maaer, å, m/b.m.undersk. 0,9 1,4 1,6 1,0 1,5 1,8 2,0 1,1 1,6 1,9 2,1

Gjeldende v/ ÅDT < 1000 ÅDT < 3000 ÅDT < 3000

Utspredning b.m BL 4500 BL 1500

Temp. Oc __ 110-135 100-120

Steinmateriale:

Steinmat.klasse i: 3 i 3 i: 3

Størrelse, mm 5/9 9/313/1 - 4/8 8/Q 12/1616/214/8 e/n 11 10% 22
. 2 5)

Paført pr. m 1 9 13 16 8 12 16 22

_' _' kg 10 13 19 %

Temp. v/utførelse:

v/bitumenløsning OC z_5 Z_5 i_5 (<25)

v/bitumen 0C _'10 _ 10 (i 10)

1) Forutsatt brukt utsøkte steinmaterialer , - ellers gjelder 3000.

2) Ved "Lett" til middels tung trafikk.

3) Bare som 1. lag ved dobbel o.fl.behandling.

4) Se fig. nr. 1.*

5) Generell regel er; (1): Steinmengde: Antell kg/m2 tilsv.

20% .øvre nominelle kornstørrelse +
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KARAKTERISTIKA FOR OVERFLATEBEHANDLING MED EMULSJON

 

Emulsjonsmengde kg/m2 v/ÅDT:
Type Bindemiddel- Steinmateriale-, Steinmângde Sand7
behandllng kvalltet graderlng, mm <500 (1500 (2000 (3000 kg/m kg/m '

  

BE 70 R eller 4-8 '1,4 10

E0 BE 70 R/M 1500 8-11 1,9» 13 (3-4)

 

V
T
I
M
E
D
D
E
L
A
N
D
E
4
4
6

m
m

i
; 25 5-6

18 4 5

N
c
w0PIFFm0
m

 

17

23 + 12

0
0+

E 4 *- " - 11-16 + 4

Of a " 16-22 + 8-

m
m

ä
.

N
Nf
_

 

19 4-5

13 (3-4)

4.* - " - 16-22 + 11-16 2,5+2,3 26
" 11-15 + 8-11 2,3+2,1 19

.4.

 

u __ 11._16 + 4+8 1,4+1,8 15 + 9

 

15-20 1/m2g BE 70 M 500 0-11 )
BE 70 M 1500 0-16X
BE 70 M 3000

O
F
-

N
N

X

5

68

  

1,8+2,0 15-20 l/m X 2
1

0 1 lag BE 70 M 6000 |
1,9+2,1 15-20 1/m2x 2

0

-n- 2.-n- BE 70 R 1500 0-

      

 

  

 

X) Maks. 7% < 75 um Steinmaterialklasser som for EO/DO og EOg/Dog

Min. 40% > 4 mm

 
B
I
L
A
G

2
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YTBEHANDLING I SVERIGE
Föredrag vid VTIs och Veglaboratoreits seminarium i 0510 1985-04-17
av Lars Johansson i
Statens väg- och trafikinstitut (VTI) 4'
581 01 LINKÖPING

1 INLEDNING

Genom de under den senaste tioårsperioden kraftigt stigande priserna

på bitumenprodukter och i reala termer minskade väganslag har

intresset ökat för enklare och billigare beläggningstyper. Ytbehand-

lingar har härvid visat sig vara en bra teknik att använda i underhålls-

processen av vägnätet.

Ytbehandlingstekniken utnyttjas dels vid underhåll av bituminösa slit-

lager och dels på grusvägar i syfte att minska underhållskostnaderna för

grusslitlagret. Båda typerna har använts sedan lång tid av Vägverket

varför stor erfarenhet av ytbehandlingar på de allmänna landsvägarna

finns i Sverige. Vad gäller de vägar där kommunerna är väghållare

används ytbehandlingar i mycket liten omfattning.

Under åren 1971-1976 utlades i medeltal 6.3 miljoner mzytbehand-

lingar varje år och under åren 1977-1983 var medelvärdet 19.4 miijoner

mZ/år. Ökningen på senare år beror dels på Vägverkets satsning på

ytbehandling av grusvägar och dels på en utökning av ytehandling på

bituminöst underlag. Totalt utförda kvantiteter ytbehandling under åren

1971-1983 framgår av bilaga 1 och 2.

Den omfattande verksamheten med ytbehandling har gjort att numera

har ca 40 9/0 av de belagda vägarna (inklusive oljegrus) någon typ av

ytbehandling som slitlager.
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2 YTBEHANDLING PÅ BITUMINÖST UNDERLAG

2.1 Olika typer och användningsområden

 

Ytbehandling på bituminöst underlag benämnes YlB och Y2B. YIB står

för thehandling i ett lager på bituminöst underlag och YZB betyder

thehandling i E lager på _b_ituminöst underlag.

YlB och Y2B finns beskrivna i Vägverkets senaste byggnadstekniska

anvisning som utkom 1984 (BYA 84). YlB har även funnits med i 1972

års anvisning (BYA 72) och 1976 års anvisning (BYA 76). Den första

anvisningen för YZB utkom 1980 som tillägg till BYA 76.

Spårytbehandling utföres som YIB eller YZB men endast i hjulspåren.

För spårytbehandling finns inga anvisningar och den utföres i relativt

måttlig omfattning.

I BYA 72 var YlB endast tillåten i trafikmängder upp till 2500 ÅDT. I

BYA 76 tilläts YlB på vägar med upp till 5000 ÅDT.

I den första anvisningen för Y2B rekommenderades en trafikmängd på

4000-8000 ÅDT.

I BYA 84 rekommenderar man att YlB används i trafikmängder upp till

5000 ÅDT och att YZB bör läggas på vägar med en trafikmängd på

1000-23000 ÅDT.

1980-1983 utfördes ca 40 miljoner m2 YlB och ca 2,6 miljoner m2 YZB.

Hur dessa fördelade sig i olika trafikklasser framgår av figur 1.
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Figgr 1. Procentueli fördelning av YlB och YZB i olika trafikklasser

för utförda kvantiteter under åren 1980-1983.

2.2 Material och materialmängder

I 1972 års anvisning föreskrevs bitumenlösning eller ren bitumen (A 120)

som bindemedel till YlB.

I anvisningen från 1976 var det bitumenlösning och bitumenemulsion

som rekommenderades till YlB.

I nuvarande anvisning föreskrivs att bitumenemulsion eller bitumenlös-

ning används till YlB och att bitumenemulsion brukas till YZB.
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Emulsion tillverkad i Sverige började användas till YlB 1976. Sedan dess

har man allt mer gått över till emulsion och under 1983 utfördes mer än

80 96 av all YlB med emulsion.

Till YZB skall enligt BYA 84 samma emulsionstyp användas som till YlB

d v 5 BE65R. I den första anvisningen för YZB från 1980 angavs en

något mer lättflytande emulsion som lämplig.

åtsnmaleziê

I 1972 års anvisning föreskrevs att fraktionen skulle vara 8-16 mm eller

12-16 mm till YlB. På ytor med ringa trafik rekommenderades

fraktionen 4-8 mm.

I 1976 års anvisning för YlB fanns fyra olika stenmaterialfraktioner att

välja på nämligen 8-12 mm, 12-16 mm, 12-20 mm eller 12-24 mm.

Krav ställdes på andelen överkorn, underkorn och finmaterial samt på

styrkegrad (flisighet. och sprödhet). Dessutom rekommenderades att

sliptalet inte fick vara för högt på högtrafikerade vägar.

I den nu gällande anvisningen rekommenderas till YlB fraktionen

4-8 mm i trafikklass 0-1000 ÅDT, 8-12 mm i trafikklass 0-4000 ÅDT

och 12-16 mm i trafikklass 500-5000 ÅDT. Krav finns på andelen

överkorn, underkorn och finmaterial. Beroende på i vilken trafikklass

beläggningen utföres rekommenderas olika nivåer på flisighetstal,

sprödhetstal, sliptal, krossytegrad och stänglighet.

Till YZB föreskrivs i nuvarande anvisning att man använder fraktionen

12-16 mm i första lagret och fraktionen 4-8 mm i andra lagret.

Liknande krav ställs som för pågrus till YlB.

âigdsmgdslâmänsd

I BYA 72 rekommenderades att bindemedelsmängden anpassades till

maximal stenstorlek och till underlagets beskaffenhet enligt tabell 1.
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Tabell 1 Rekommenderade bindemedelsmängder till YIB, BYA 72

  

Ytans beskaffenhet Bindemedelsmängd, kg/m2

Max stenstor- Max stenstor-

lek 8 mm lek l6 mm

 

Mjuk och bindemedelsrik
'låt och bindemedelsfattig
Öppen och rå

1,7
2,1
2,4

Mycket öppen och rå 2,8N
P
-
l
-
-
P
-

N
\
D
O
\
\
.

J

 

Oljegrus hänfördes till tabellens båda förstnämnda slag av ytor.

Ovanstående bindemedelsmängder förutsatte en trafikmängd under

sommaren på 200-2000 fordon/dygn.

För övrigt gällde det att bindemedelsmängden skulle vara så hög som

möjligt utan att blödningar uppstod.

I BYA 76 angavsriktvärden enligt tabell 2.
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Tabell 2 Riktvärden för bindemedelsmängd till YlB gällande för

bitumenlösning, BYA 76.

       

Underlag Belagd Trafik Bindemedel*) Pågrus
vägbanebredd fordon/ÅD kg/m2 mm

HÅRT såsom _<_8 _<_1500 1,7 12-16
äldre be- >1500 1,6 12-20,12-24
lä gnivngar
oc olje- <8 :1500 1,8 12-16
grus och BG >1500 1,7 12-20',12-24

MJUKT såsom _<_8 _>_1500 1,6 12-16
samma år ut- >1500 1,5 12-20, 12-24
lagd juste-
ringsmassa >8 51500 1,7 12-16
el nyrivet >15OO 1,6 12-20, 12-24
oljegrus

-- - - 1,4 8-12

Anm.

*) vid trafik 5_ 500 fordon/ÅD ökas med 0,1-0,2 kg/m2
vid särskilt skuggiga vägavsnitt ökas med 0,1 kg/ m
vid kraftiga motlut i minskas med 0,1 kg/ m2

Normalt fördelas bindemedlet lika över hela spridningsbredden, med
undantag av 30-50 cm zpå vardera kanten där mängden bindemedel bör
ökas med 0,2-0,3 kg/m . Vid starkt spårbunden trafik bör bindemedels-
mängden i spåren om möjligt vara 0,2 ?1 0,3 kg/m2 mindre än på ytan i
övrigt.

 

Vid användning av emulsionökar mängderna i tabell 2 med 30 °/o.

I BYA 84 Har man valt ett annat system för bestämning av bindemedels-

mängden till YlB. Mängden beräknas med hjälp av tabell 3.
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Tabell 3 Rekommenderad bindemedelsmängd i hjulspâr för YlB

gällande för bitumenlösning, BYA 84.

                     

Parameter Variation kg/m2 i

Trafik, ÅDT 0-500 500-1 500 1 500-3 000 3 000-5 000 5 000-8 000

0 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4-0,5

Vägbredd, m 6 7 8 9 > 9

0 + 0,1 + 0,2 + 0,3 + 0,4

Underlag Mjuk färsk Något eller några år gammal A625 A632
maskinjust _

A88 A812 A816

0 + 0,2 + 0,3 + 0,4 + 0,6 + 0,8

Stenfraktion, 4-8 8-12 12-16
mm

0 + 0,2 +0,4

Klimatzon Södra Mellersta Norra

0 + 0,1-0,2 + 0,2-0,4

Årstid Maj-Juni Juli-Augusti September

0 + 0,1-0,2 + 0,2-0,3

Spårbunden ingen spårkörning Norma! Stark
trafik

0 -0,1 -0,2

Krossytegrad 100 0

0 + 0,3

Bindemedeismängd, utgångsvärde + 1,1

Bindemedelsmängd, arbetsrecept

  

  

Vid användning av emulsion ökas de i tabell 3 angivna bindemedels-

mängderna med 30 96.

De i tabell 3 givna mängderna justeras med hänsyn till skuggiga partier
och vägens lutning i längsled. Pâ ytor mellan och bredvid hjulspår på
vägar med tung och spårbunden trafik anses det dessutom lämpligt att
öka mängden.

Tabell 3 förutsätter att vägen har två körfält. Vid ytbehandling av
vägar som har mer än två körfält, exempelvis motorvägar, måste
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hänsyn tas till trafikmängden i de olika körfälten.

Vad gäller bindemedelsmängden till YZB angavs värden enligt tabell 4 i

anvisningen som utkom 1980.

Tabell 4 Riktvärden för bindemedelsmängd till YZB, 1980 års anvis-

   

ning.

Underlag Bindemedelsmängd ,kg/m2

Undre lagret Övre lagret

Hårt, såsom äldre
beläggning och tät BG 1,1 1,4

Mjukt, såsom samma år

utlagd justeringsmassa 1,0 1,4

 

I 1980 års anvisning för YZB föreskrevs att justering av bindemedels-

mängden skulle göras för flerfältiga vägar om trafikmängden väsentligt

skiljde sig mellan körfälten. I körfält med snabbgående trafik skulle

bindemedelsmängden ökas i övre lagret med 0,2 kg/m2 och i körfält

med långsamgående trafik skulle bindemedelsmängden minskas med

0,2-0,4 kg/m2 i hjulspåren.

I BYA 84 rekommenderas 1,1 kg/m2 i det undre lagret och 1,4 kg/m2 i

det övre lagret oberoende av underlag. Även dessa mängder förutsätter

en väg med två körfält. På vägar med mer än två körfält bör

bindemedelsmängden avpassas till trafikmängden i de olika körfälten.

åtsnmaleziêlmäagä

I såväl BYA 72 som BYA 76 angavs inga specificerade mängder av

stenmaterial till YlB. Man skrev bara att mängden skulle vara sådan att

ytan blev väl täckt utan nämnvärt överskott.

I BYA 84 rekommenderas stenmaterialmängder enligt tabell 5.
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Tabell 5. Rekommenderade stenmaterialmängder till YlB, BYA 84.

  

Fraktion Stenmaterialmångd

m m 1/m2

4-8 " 6

8 - 1 2 9

1 2- 1 6 1 2

 

Mängderna i tabell 5 förutsätter ett flisighetstal på 1,45. Vid högre

respektive lägre flisighetstal minskas respektive ökas stenmaterial-

mängden.

I 1980 års anvisning för YZB angavs att stenmaterialmängden i det

undre lagret (12-16 mm) skulle vara 10-11 1/m2 och i det övre lagret

(4-8 mm) 6-81/m2. Stenmaterialmängden skulle dock slutligt bestäm-

mas genom provspridning, varvid mängden pågrus i det undre lagret

skulle avpassas så att ett visst underskott i förhållande till pågrusmäng-

den för YlB erhölls.

Vad gäller stenmaterialmängder till YZB i BYA 84 anges 8-9 l/m2 i det

undre lagret och 6-81/m2 i det övre lagret som riktvärden. Värdena

förutsätter ett flisighetstal på 1,35, vid högre respektive lägre flisig-

hetstal minskas respektive ökas mängden.
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3 YTBEHANDLING PÅ GRUSUNDERLAG

3.1 Olika typer och användningsområden

 

YlG och YZG är de två typer som används. YlG står för ytbehandling i

g 'lager på grusunderlag och Y2G betyder ytbehandling i två lager på

grusunderlag.

YlG och YZG finns beskrivna i BYA 84. Den första anvisningen för

YlG utkom 1979. Vad gäller dubbel ytbehandling på grusunderlag har

anvisningar funnits sedan längre tid tillbaka då ytbehandlingen dock

ofta föregicks av en s k impregnering.

I 1979 års anvisning angavs att YlG kunde utföras på vägar med

trafikmängder på 100-500 ÅD'I' eller på vägar som hade en trafikmängd

som under sommaren uppgick till 1000 fordon per dygn.

I BYA 84 anges att YlG bör utföras på vägar med en trafikmängd på

100-1000 ÅDT.

Under 1980-1983 utfördes 6408 km väg med YlG och fördelningen av

dessa i olika trafikklasser framgår av figur 2.
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Figur 2. Procentueii fördelning av YiG i olika trafikklasser för
kvantiteter utförda 1980-1983.

Vad gäller Y2G anger inte BYA 84 någon klar gräns vad gäller den
maximala trafikmängden. De kvantiteter som utförts har utiagts på
vägar med mindre än 1000 ÅDT.

3.2 Material och materialmängder

I 1979 års anvisning angavs att vägoija, bitumeniösning eller bitumen-
emuision kunde användas till YlG och samma bindemedelstyper rekom-
menderas i BYA 84.

För Y2G anger BYA 84 att bitumenlösning eller bitumenemuision skall
användas.
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åtanmazeggl

I 1979 års anvisning för YlG angavs 20 mm som maximal kornstorlek

och kornstorleksfördelningen skulle vara välgraderad och överensstäm- _

ma med gränskurvorna för stenmaterial till oljegrus.

Vad gäller stenmaterialet till YlG i BYA 84 krävs att den maximala

kornstorleken ej :får överstiga 25 mm. Kornstorleksfördelningen kan

vara alltifrån välgraderad till ensgraderad.

Som stenmaterial till YZG anger BYA 84 att fraktionen 16-25 mm skall

användas i det undre lagret och att fraktionen 8-12 mm skall användas i

det övre lagret. Krav ställs även på över- och underkorn.

Eindsmsdslâmängd

Liksom 1979 års anvisning angav, anger även BYA 84 att bindemedels-

mängden till YiG varieras med hänsyn till trafikmängd och bindeme-

delstyp. I tabell 6 visas de i BYA 84 rekommenderade bindemedels-

mängderna, vilka helt överensstämmer med de mängder som angavs i

1979 års anvisning.

Tabell 6. Rekommenderade bindemedelsmängder till YlG, BYA 84.

(VO = vägolja, BL = bitumenlösning, BE = bitumenemulsion)

 

Bindemedel kg/ m2

  

Trafik

ÅDT vo 500 BL 1500 s BE 60 MY

100- 200 1,4 1,5 2,0
200- 400 1,3-1,4 Lil-1,5 1,3-2,0
400- 800 . 1,2-1,3 1,3-1,4 1,8
800-1 000 1,2 1,3 1 8

 

Mängderna i tabell 6 minskas med 0,1 kg/m2 på vägavsnitt som utsätts

:för stark solbestrålning och mängderna ökas med 0,1 kg/m2 på vägdelar

som ligger i skugga.
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För YZG anger BYA 84 rekommenderade bindemedelsmängder enligt

tabell 7.

Tabell 7. Rekommenderade bindemedelsmängder för YZG, BYA 84.

       

Bindemedel Trafik, ÅDT

< 200 200-2 000 > 2 000

Undre lagret BL 4500 R 1,9 1,9 1,9
BL 1500 R

BE 65 M 2,4 2,4 2,4

Övre lagret BL 4500 R 1,9 1,7 1,6
BL 1500 R

BE 65 R 2,4 2,2 2,1

åtenmalesialmäagé.

Några specificerade stenmaterialmängder anges inte i anvisningarna.
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4 ERFARENHETER OCH FOU

4.1 Ytbehandling på bituminöst underlag

Allmänt

Med hjälp av ytbehandlingstekniken kan man åstadkomma en ljus och

skrovlig beläggning som kan ha en positiv inverkan på trafiksäkerheten.

Mätningar har visat att jämfört med en tät massabeläggning har en

nylagd ytbehandling betydligt bättre friktion både vad gäller Vinterväg-

lag och vått sommarväglag.

Ytbehandlingens skrovlighet (makrotextur) innebär att man vid vått

väglag dels får större retror'eflektion av strålkastarljuset och dels får

mindre vattenstänk. Skrovligheten innebär även vissa nackdelar vad

gäller bränsleförbrukning, däcksslitage och däcksbuller. Mätningar visar

att jämfört med en nylagd tät asfaltbetong ger en nylagd ytbehandling

en ökning i bränsleförbrukningen och ett större däcksslitage. Den

minskning av den maximala stenstorleken för YlB som skett under

senare år kan ses som en åtgärd att minska dessa nackdelar, en annan

åtgärd är att utföra YZB som ju är betydligt mindre skrovlig än YlB

med motsvarande stenstorlek.

Om ljust stenmaterial används får man redan från början en ljus

beläggning, vilket är speciellt gynnsamt vid vått väglag under mörker.

Misslyckas ytbehandlingen så att blödning eller stensläpp uppstår kan

trafikanterna drabbas. Blödning kan sänka friktionen till en oaccep-

tabelt låg nivå. Stensläpp har på vissa objekt orsakat skador på

fordonen.

För väghållaren har ytbehandlingar visat sig vara fördelaktiga ur

kostnadssynpunkt. Utförandekostnaden är i förhållande till asfaltbetong

relativt låg och är utförandekvaliteten hög .ger de även en tillräckligt

lång livslängd.
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Kvaliteten på utförda ytbehandlingar har varit varierande. Stensläpp,

blödningar och nednötning har varit de största problemen.

I4 en nyligen gjord utredning angående stensläpp på ytbehandlingar som

utlagts 1980-1983 framgår att det endast är några få procent av

objekten som man bedömt vara i behov av reparation. Av samma

utredning framgår dock även att andelen objekt som fått en anmärk-

ning om stensläpp är relativt stor.

I syfte att försöka minska problemen med stensläpp och blödningar har

mycket forskning lagts ned för att hitta optimala bindemedel till YlB.

De bindemedel man i dag använder fungerar i stort sett bra.

Som nämnts tidigare används numera bitumenemulsion i mycket stor

omfattning och bakom detta ligger naturligtvis stora insatser på FoU.

Det finns många orsaker till varför man utnyttjar emulsion i så hög

grad. En viktig anledning är arbetsmiljön vid utförandet av belägg-

ningen, man slipper hantering av vidhäftningsmedel (amin) och lösnings-

medelsångor vid bindemedelsspridningen. En annan anledning är att man

anser sig ha mindre problem med blödning om emulsion används. En

nackdel med emulsion är att den är mer regnkänslig än lösning.

Kostnadsmässigt är YIB med emulsion något dyrareän YlB med lösning

på grund av att större mängd åtgår (ca 30 96) samt att avsandning ofta

är nödvändig. Rent samhällsekonomiskt sparas dock en del pengar

genom att åtgången av lösningsmedel minskas då emulsion används (ca

2500 ton lösningsmedel sparades härigenom 1983).

För att minska olägenheterna för trafikanterna i utförandeskedet krävs

troligen ett bättre bindemedel till YlB som utföres på högtrafikerade

vägar. Bindemedlet skall på ett snabbare sätt binda stenmaterialet så

att t ex sopning kan utföras i ett tidigare skede. 1985 planeras därför

försökssträckor på högtrafikerad väg (E3, ca 8000 ÅDT) med sex olika

bindemedel (BE65R, 5370, bitumen med Chem Crete, vaxbitumen,

MP-special och Styrelf 103). Tidigare (1981, 1982) har bl a MP-special

provats till YlB på högtrafikerad väg med lovande resultat. MP-special
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är enblandning av oxiderad bitumen och en relativt mjuk bitumen samt

viss mängd lösningsmedel.

Dessutom planera-s försökssträckor under 1985 med skummad bitumen

och mjuk bitumen som bindemedel till YlB.

Vad gäller bindemedlet till YZB hyser man på sina håll tvivel om att det

som krävs i BYA 84, det vill säga BE65R, inte är det allra bästa.

§t_e_nLn_a_t_e_r_i_a_l

Under de senaste åren har man gått ned i maximal stenstorlek i

stenmaterialet till YlB.eI :figur 3 visas användningen av olika fraktioner

under 1980 respektive 1983.

       

501 /0 .1980

' '31983
40"".

30'

20-

10 "

 

4-8 mm 81-12 12:-162mm S29mm S 24mm FRAKTION

Figur 3. Procentuell fördelning på olika fraktioner för utförda kvan-

titeter YlB under 1980 och 1983.

Det finns flera orsaker till varför man minskat på stenstorleken. För

väghållaren kan det vara oekonomiskt med alltför grovt stenmaterial

dels för att beläggningen blir dyrare att utföra dels för att det i vissa
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fall visat sig att själva beläggningen inte varit utsliten då man på grund

av spårbildning orsakad av deformation varit tvungen att utföra ny

beläggning.

Andelen över- och underkorn, dvs material som är större eller mindre

än fraktionsgränserna, får ej vara för stor då underkornen kan komma

att helt begravas i bindemedel och överkornen ej får tillräckligt

bindemedel för att sitta fast ordentligt.

Finmaterialhalten får ej vara för hög då detta inverkar negativt på

bindemedlets förmåga att väta stenmaterialet.

Genom att ytbehandlingar utföres på vägar med allt större trafikmäng-

der ställs högre krav på stenmaterialet. Vid fältförsök med YlB i små

provytor som utfördes 1979 (se VTI Rapport 274) studerades under en

tvåårsperiod nio olika stenmaterial med avseende på funktionsegenska-

per vid hög trafikintensitet. Från vägen upptaget stenmaterial som

trafikerats i två år hade slitits till flisigare partiklar genom dubbdäcks-

trafiken. Ett samband förelåg mellan sliptalet och flisighetstalet efter

nedslitningen. Samband fanns även mellan förändringen av yttexturen

genom vägslitaget och stenmaterialens sliptal. Något samband med

sprödhetstalet förelåg däremot inte, eftersom fragmenten i regel satt

fast efter nedkrossning och fortsatte att fungera under trafik. Under-

sökningen visade också att yttexturen bibehölls bättre ju mindre flisig-

hetstalet var. En ytbehandling med lång livslängd kan således erhållas

genom användning av stenmaterial med lågt sliptal, men till viss del

även genom förbättring av partikelformen.

I syfte att försöka minska blödningsriskerna på högtrafikerade vägar har

försök gjorts att sprida olika stenfraktioner i och bredvid hjulspår,

exempelvis 12-16 mm i hjulspåren och 8-12 mm bredvid hjulspåren. En

svårighet kan vara att veta var hjulspåren är belägna, dessutom krävs

mer än en stenmaterialspridare.

Eindsmsdslâmêngd

För att på ett mer objektivt sätt kunna bedöma lämplig bindemedels-

mängd till framför allt YlB har man i Sverige provat en dansk s k
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dimensioneringsmetod som framtagits av entreprenadfirman

A/S Marius Pedersen (MP). Metoden bygger på att man mäter under-

lagets hårdhet och makrotextur. Dessutom registreras den tunga trafi-

kens läge i vägens tvärled och genom körning i trafiksimulator bestäms

fasthållen stenmaterialmängd. Metoden beräknar den maximala mängd

bindemedel som kan spridas utan att blödning uppstår inom en treårs-

period. MP:s metod har en del uppenbara svagheter men det måste

bedömas som angeläget att ta fram en dimensioneringsmetod som är

mer objektiv än den som finns i BYA 84.

I syfte att försöka minska biödningsriskerna på högtrafikerade vägar har

försök gjorts att sprida olika mängd bindemedel i vägens tvärled, s k

tvärfördelning. Härvid sprids en mindre mängd i hjulspår. En svårighet

kan vara att veta var hjulspåren är belägna och dessutom krävs en

modifiering av spridningsutrustningen. Metoden måste dock bedömas

som intressant och värd att utvecklas.

åtsnmafeziâlmäggá

Problem med att bedöma och sprida rätt stenmaterialmängd föreligger

framför allt vid utförande av YZB. Stenmaterialmängden i det undre

lagret måste avpassas så att ett litet mellanrum finns mellan varje

sten. För mycket material innebär att stenarna ligger på eller mot

varandra och då kommer vissa stenar eller stenytor inte att bli helt

täckta av bindemedel vid den andra bindemedelsspridningen, varvid

stensläpp kan uppstå. Om för lite stenmaterial sprids i det undre lagret

finns risk för blödning och att beläggningen får sämre slitageegenska-

per.

4.2 Ytbehandling på grusunderlag _

 

ållmän:

Genom en stor satsning på ytbehandling av grusvägar som Vägverket

gjort under se senaste åren hoppades man att på sikt kunna minska

underhållskostnaderna.
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Kvaliteten på utförda objekt har i stort sett varit bra. Bäst har man

lyckats på vägar med god bärighet, vilket understryker underlagets

betydelse för kvaliteten. Även underlagets homogenitet i ytan är av

betydelse, inhomogena ytor gör det problematiskt att bedöma och även

spridalämplig bindemedelsmängd.

Bindemedel

Bitumenemulsionen till YlG har under åren förändrats så att man

numera får en mjukare återstod än vad man hade tidigare. Den mjukare

återstoden gör beläggningen mera flexibel och mer "självläkande".

I figur 4 framgår den procentuella fördelningen på olika bindemedels-

typer till YlG som utfördes 1982.

60 - °/o

 

50"

40"

 

20"

10'

         

VÄG ?liTUEMEN' BlTUMEN ' BlNDEMEDE LS'
OLJA EMULSlON LD'S NI NG TYP

Figur 4. Procentuell fördelning på olika bindemedelstyper till YlG

som utfördes 1982.
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Då det gäller bindemedel till YlG med välgraderat stenmaterial anses

det ibland vara en fördel med emulsion gentemot vägolja för att

emulsionen med sin låga viskositet förmår hålla kvar en större mängd

stenmaterial.

åtgnmaterial

Anledningen till att man ändrat i anvisningarna och numera även

tillåter ensgraderat stenmaterial till YIG är att man på vissa ställen

fått ett bättre resultat genom att använda fraktionen 4-18 mm i stället

för 0-18 mm.
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NYA UNDERHÅLLSMETODER
Föredrag vid VTIs och Veglaboratoreits seminarium i Oslo 1985-04-17
av Bo Simonsson*
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

1 VAD ÄR EGENTLIGEN NYTT?

När jag satte mig ned att fundera över ämnet för mitt föredrag: "Nya

underhållsmetoder" och även när jag tidigare har gjort återblickar har

det slagit mig att det egentligen inte finns så mycket nytt att

rapportera i det här ämnet. Dagens beläggningsteknik ser med andra ord

inte så mycket annorlunda ut än den vi hade i går. Man har också rent

allmänt en känsla av att de stora händelserna och den största utveck-

lingen har skett på det maskintekniska området. Materialen - stenmate-

rial och bindemedel - är i stort sett de samma. Visserligen pratar man i

dag (liksom för mer än 20år sedan) t ex om modifierade bindemedel,

men det är ändå tekniken för produktion av beläggningar som har

utvecklats mest. Tillverkning och utläggning av ex.vis asfaltbetong sker

ju med maskinella hjälpmedel, vars kapacitet man kunnat öka väsent-

ligt. Man har dock en känsla av att detta inte enbart varit av godo. Har

man låtit kvantitetstänkandet gå ut över kvaliteten på beläggningarna?

Ex.vis var det för några år sedan vanligt att man på ett arbetsskift

producerade ca 20-30 000 m2 ytbehandling. I dag förekommer under-

stundom 2- till 3-dubbla dagsproduktionen. Asfaltläggare t ex klarar av

att lägga en större kvantitet än vad som över huvud taget är praktiskt

möjligt med hänsyn till tillverknings- och transportapparatens kapaci-

tet. Följden blir att framdriften blir ryckig.

Tillbaka till ämnet "nya underhållsmetoder"! Det finns alltså skäl att

ifrågasätta vad som egentligen är nytt. Vad som är nytt i Norge kan

t ex vara gammalt i Sverige och tvärtom. Det lär ju vara på det sättet

att när Otta-decket "utvecklades" i Norge för ettantal år sedan vardet

Muntligt-framförande: Lars-Göran Wågberg, VTI
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redan en utprovad teknik i Sverige. Det kan också vara på det sättet att

det som är nytt i en del av Sverige faktiskt kan vara en gammal och

välbeprövad teknik i en annan del av Sverige.

Behovet, kraven och resurstillgângarna styr utvecklingen.

En stor del av det svenska vägnätet byggdes ut och belades på

1960-talet. Vid denna tid upplevdes underhållet inte som betungande

och det var väl naturligt med ett så ungt vägnät.

% av totala-
våglängden
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Figur 1. Det belagda statliga vägnätets utveckling. Källa: Belägg-
ningsinventering 1980. Resultat. Statens vägverk DD 131.

Det var först omkring 1965, sedan Ådubbdäcken fått en allt större

användning, som man såg dessas avigsidor i form av ökat thlitage på

vägarna. Ett tämligen omfattande utvecklingsarbete som pågick i mer

än ett decenium ledde också fram till beläggningstyper med bättre

nötningsresistens. Utvecklingen pågick nära nog parallellt i Norge och

Finland, till viss del i samarbete.

Energifrågorna fick aktualitet i samband med den s k energipriskrisen

1973/74. Man började strax därefter, när priserna stigit tillräckligt
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mycket intressera sig för "lágenergibelåggningar" baserade på emul-

sionsteknologi. Ett relativt omfattande utvecklingsarbete genomfördes

mot slutet av 1970-talet i Sverige och detta ledde till att framför allt

ytbehandling kom att utföras med emulsion i stället för bitumenlösning.

En viss framgång inträffade också för kallblandad öppen emulsionsbe-

tong. Nu är oftast den energibesparingspotential som finns i en asfalt-

beläggning jämfört med ex.vis den trafik som går på den av blygsam

storlek.

Den största effekten energipriskrisen har haft gäller kostnadsutveck-

 

lingen på oljeprodukter, till vilka ju bitumen räknas.

W
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Källa: Nynäs

Då anslagsutvecklingen för vägunderhållet inte legat i fas med

kostnadsutvecklingen för beläggningar och över huvud taget behovet av

beläggningsförnyelse, har väghållarna till en del tvingats att antingen
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avstå från åtgärder eller förlänga intervallet mellan åtgärderna, eller

tillämpa andra metoder. Vägverket har gått in för det senare alterna-

tivet, vilket inneburit att man använt sig av tunnare beläggningar

(tunnare slitlager, maskinavjämning och justeringar) och ytbehandlingar.

Den beläggningsinventering som vägverket genomförde 1977 visade att

ytbehandlingar och justeringar var mer kostnadseffektiva än andra

slitlagertyper. Diagrammet visar de livslängder som man vid belägg-

ningsinventeringen kunnat framräkna för olika slitlager i olika trafik-

 

klasser.

ÅR

10

5

0 5000 10000 A01'

Diagram 7. Olika slitlagers medianålder för olika trafik.

Källa: Vägverket

Begreppet livslängd, speciellt vad avser slitlager, är ett begrepp som

kan diskuteras.

Vägverket har senare i väldigt stor utsträckning satsat på. tunnare

slitlager, vilket framgår av den följande figuren.
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Kostnadsutvecklingen har i viss mån drivit fram ett ökat intresse för

genbruk. Utvecklingen är i Sverige dock hittills blygsam. Ett fåtal

komuner ägnar sig åt varmt genbruk medan det kalla genbruket fått

relativt stor utbredning i vägverket.

Miljöfrågorna, som blev aktuella i början av 1970-talet har bland annat

 

medfört ökade krav på stoftavskiljning i asfaltverken. Härigenom

återvinns det mesta av naturfillret i stenmaterialet. I dag ifrågasätts

återvinningen av fillret med hänsyn till den eventuella inverkan detta

kan ha på asfaltbetongens kvalitet. Ett större FoU-projekt har igång-

satts för att reda ut fillerkvaliténs betydelse för asfaltbetongens

kvalitet. Miljöhänsyn bl a har lett till att bitumenlösningar har fått stå

tillbaka för bitumenemulsioner speciellt i ytbehandlingarna.

Trafikarbetets utveckling harstor inverkan på slitaget på vägarna

 

ävensom beläggningarna. Med slitage avses här inte enbart det ytslitage

däckdubbarna orsakar utan även slitaget av den tunga trafiken - det

som med ett fint ord kallas strukturellt slitage. Det kan vara av särskilt

intresse att titta på den tunga trafikens utveckling. I nedanstående
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diagram visas dels det tunga trafikarbetets faktiska utveckling, dels

olika prognoser som oftast slagit fel.

HILJARDER TONKH
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FIGUP. 1. FAKTISK UTVECKLING AV TRANSPORTARBETET INKL ETT ANTAL PROGNOSER

UTAPBETÅUE VID OLIKA TIDPUNKTEP.

Källa: Lennart Djärf (Opublicerad rapport)

Den största ökningen i trafikarbetet inträffade perioden 1965-1975.

Därefter tycks transportarbetet mer eller mindre ha stagnerat. 1973

höjdes det tillåtna axeltrycket. Om nu denna åtgärd inte bara innebar

ett legaliserande av en verklighet har det sannolikt haft betydelse för

slitaget på vägarna.

Liksom SAS har placerat passageraren, kunden, i centrum har man i

samhället velat placera väganvändarna i väghållningsfrågornas centrum.

 

Det talas mer och mer om att man ska lägga in väganvändaraspekter på

val av beläggningsåtgärder. Ökade spårdjup och ojämnheter påverkar

trafiksäkerheten och kan medföra att väganvändarkostnaderna (bränsle-

förbrukning, fordonsslitage etc) ökar. Den här figuren har många gånger

visats upp i olika sammanhang i Sverige. Kanske finns det en norsk

variant?
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Fi ur 2. Kostnadsrelation på en typisk svensk landsväg.

Vägbredd: 7th

Hastighetsgräns: 90 km/h
Trañk: BOCOfordon/dygn
Kostnadsläge: 1986

Om man minskar på underhållsinsatserna kan detta medföra att andra

kostnader ökar.

Planerna på att se mer systemtekniskt på vägunderhâllsfrågorna

speciellt beläggningsåtgärderna (PMS) har funnits en tid i Sverige.

Ordet PMS lär vara känt i Norge också.

Sammanfattningsvis är det alltså många faktorer som har påverkat och

kommer att påverka utvecklingen av nya underhållsmetoder.

Låt oss gå över och titta på några tekniker och hur de utvecklats.

Varmblandade asfaltmassor

Vad gäller varmblandad asfaltbetong har inte några revolutionerande

förändringar beträffande sammansättningen införts de senaste
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årtiondena. Smärre förändringar vad gäller stenmaterial, bindemedels-

halt och hålrum har genomförts för att öka nötningsresistensen. Det

som nu diskuteras är att införa relevanta funktionskrav på asfalt-

betongen. Funktionskraven anpassas till det asfaltbetongen skall an-

vändas till och den belastningsmiljö som den utsätts för. Funktionsegen-

 

skaperna skall kunna beskrivas med hjälp av laboratoriemetoder i

termer som deformationsbeständighet, nötningsresistens etc. Då vi i

stor utsträckning i dag saknar laboratoriemetoder eller ens utvärderat

de som finns torde ett rätt omfattande utvecklingsarbete behöva

genomföras för att vi ska nå målet.

Ett problem vi upplevt i Sverige, och som vi är väl medvetna om är

separationerna. Trots omfattande studier som bla kunnat klarlägga

 

orsakerna till separationer och olika lösningar på problemet syns vi

fortfarande ha problemet kvar i rätt stor utsträckning. En förändring

av kontrollinsatsen så att man i högre grad kontrollerar slutproduktens

sammansättning och homogenitet torde kunna driva fram lösningar på

problemet. Kontrollen är i dag för mycket inriktad på att se om rätt

mängd andelar tillsattsi asfaltverket.

De traditionella tjockare slitlagerförnyelserna om 60 á 80 kg/m2 med

konventionell asfaltbetong har i stor utsträckning fått stå tillbaka för

tunnare justeringar utförda med asfaltläggare eller hyvlar, maskinav-

 

jämningar eller tunna toppar som utförs på förvärmt underlag (heating).

 

Dessa metoder liksom repaving torde vara väl kända i Norge. De flesta

av de tunnare justeringarna ligger kortare tid under trafik - i bland över

vintern - för att sedan ytbehandlas.

Man har haft farhågor för att upprepade tunna justeringar med relativt

finkorniga och bindemedelsrika massor skulle kunna leda till plastiska

deformationer. Sådana fall har inträffat men utbredningen syns inte

 

vara allvarlig. FoU pågår inom detta området.

I vissa fall förekommer att man avlägsnar gamla slitlager genom

planfräsning innan man förnyar slitlagret. Denna teknik används dels i

 

tätorter dels på motorvägar.
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Dränerande asfaltbetong är en ny beläggningstyp med många utmärkta

egenskaper. Då den har behandlats ingående i ett annat föredrag i dag

liksom olika former av varmt genbruk behöver inget ytterligare ordas

 

om dessa tekniker.

Rubit är en tät asfaltbetong i vilken en del av stenmaterialet ersatts

med däckskrotgummi. Den utvecklades i slutet av 60-talet och början

av 70-talet. Då den är relativt dyr används den i relativt liten

omfattning.

Verglimit är likaledes en tät asfaltbetong i vilken saltampuller bakats

in. Allteftersom beläggningen slits, frigörs salt, och man får på så sätt

en inbyggd halkbekämpning. Användningen av verglimit är mycket

begränsad.

Kallblandade asfaltmassor

 

Som tidigare nämnts försvann asfaltlösningsbetong (ALB) från den

 

svenska marknaden under 1970-talet. Anledningen var närmast miljö-

problem framför allt vid tillverkningen. Stenmaterialet värmdes, tor-

kades delvis och blandes med bitumenlösning i relativt enkla oljegrus-

verk. I avsaknad av bra stoftavskiljning bildades rikligt med stoft som

medföljde rökgaserna. Något krav på att upphöra med ALB på grund av

dess innehåll av lösningsmedel har dock inte funnits.

Oljegruset har något bättre än asfaltlösningsbetong lyckats hålla sig

kvar på den svenska marknaden. En rätt kraftig nedskärning har dock

skett av flera orsaker. Dels befarade man en kraftig prisökning på

vägolja (blev inte så kraftig) dels har längden på det vägnät som är

lämpligt för och i behov av att förses med oljegrus minskat. De vägar

som belagts med oljegrus började man ytbehandla på 1970-talet. Att

förstärka oljegrusvägar med oljegrus ansågs heller inte särskilt

lämpligt. Oljegrus tillverkas dock fortfarande framför allt av vägverket

i egen regi. Antalet verk har dock minskat radikalt från ett 20-tal till

mindre än hälften. De har dock gjorts mobila och har väsentligt högre

kapacitet än tidigare.
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Delvis som ersättning för oljegrus och för förstärkning av oljegrusvägar

utvecklades under perioden 1975-1980 öppen emulsionsbetong (AEBÖ).

 

Även tät emulsionsbetong provades men med mindre lyckosamt utfall.

Den öppna grussammansättningen i AEBÖ möjliggjorde användandet av

en relativt snabb emulsion och en snabb uttorkning - två väsentliga

faktorer för emulsionsbetongens härdningsförlopp. Det klimat vi har i

Sverige med relativt fuktigt och kyligt väder tillåter inte alltför

långsamt härdningsförlopp.

Den mesta emulsionsbetongen och de bästa resultaten har åstadkommits

i mobila oljegrusverk. Blandarläggare av typ "mixpaver" förekommer i

norra Sverige. Maskinen är bekant för den norska publiken.

Emulsionsbetongtekniken är lite knepig speciellt för nybörjaren. Sten-

materialets gradering, speciellt finmaterialhalten, har stort inflytande

på massans konsistens och eventuella avrinning av emulsionsvatten. Tät

emulsionsbetong av typen emulsionsgrus har provats, med delvis relativt

 

lyckade resultat. Tekniken är dock svårare än öppen emulsionsbetong.

Användningen av emulsionsbetong är begränsad och förväntas inte öka

nämnvärt.

En teknik som man däremot kan förutse komma att öka ytterligare är

kallt genbruk av såväl oljegrus som afaltbetong. Tekniken har behand-

 

lats i ett annat föredrag här i dag, varför inte mer torde behöva ordas

om denna.

Vi har av våra vänner norrmännen lärt oss att mjuk bitumen i många

 

fall är ett intressant alternativ. 1984 gjordes några prov med mjuk

bitumen i norra Sverige. Hittills är allt väl och framtiden får utvisa

resultat. 1985 kommer ytterligare försök att göras med mjuk bitumen,

då också i andra användningar som ytbehandling och indränkt makadam.

Slurry seal har använts i någon omfattning på flygfält, gator och vägar

med blandat resultat. En till synes intressant tillämpning är den s k

"cape seal" d v 5 slamförseglad ytbehandling. Två entreprenörer äger

utrustningar för slurry seal. Den ene använder "ren" bitumenemulsion

medan den andre modifierat emulsionen med en polymer (SBS).
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Skumningstekniken tilldrar sig visst intresse i Sverige. Hittills har

 

försök gjorts i väst-Sverige med viss norsk assistans (Sigurd

Hesselberg).

Tankbeläggningar

Vad gäller ytbehandlingar och olika lagningsmetoder som kan ses som

  

partiell ytbehandling har dessa behandlats utförligt i föregående

föredrag här i dag.

En gammal teknik som kommit till användning igen är indränkt

makadam (IM). Den används framförallt på vägar som är i behov av

förstärkning - vanligen oljegrusvägar. Ibland görs ett gruslyft med bär-

lagermaterial först och sedan indränkt makadam. Bindemedlet utgörs av

antingen bitumenlösning eller bitumenemulsion. Även indränkt

makadam torde vara väl känt för den norska publiken varför ingen mer

ingående beskrivning behöver göras här.

Gjutanalt

En användning av gjutasfalt som i någon utsträckning förekommer i

vissa komuner och på vissa högtrafikerade vägar är spårgjutasfalt. I

hjulspåren invältas chipsten 12-16 mm och mellan och utanför hju15påren

chipsten 4-8 mm i den varma nyutlagda gjutasfaltmassan.

FRAMTIDEN

Sannolikt kommer vi att behålla den konventionella asfaltbetongen

liksom de andra beläggningstyper som nämnts i detta föredrag ett bra

tag framöver. Kvalitetsfrågorna och strävan efter att nå en för varje

situation ur funktionssynpunkt optimal sammansättning kommer dock

att tilldra sig ett större intresse.

Vid val av beläggningsåtgärder kommer man i större utsträckning att ta

hänsyn till den mera långsiktiga effekten av olika åtgärder. Förstärk-

ning och tjockare slitlagerförnyelser är att vänta.
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Intresset för olika tillsatsmedel med avsikten att förbättra beläggnings-

egenskaperna är stort. Tillsatsmedlen är emellertid i sig dyra och kan

stundom fördyra framställningsprocessen, varför den extra kostnaden

måste vägas mot den ev nyttan.

Slutligen är det inte osannolikt att vi precis som i bostadssektorn

kommer in i en renoverings- och ombyggnadsperiod. Därvid kommer

genbruket att spela en betydelsefull roll.

Vi har i Sverige på senaste tiden märkt ett nyvaknat intresse hos

cementindaustrin föricementbundna bärlager. Det är långtifrån alla som

tror på detta alternativ. För asfaltindustrin skulle konkurrensen kanske

kunna vara nyttig?
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