
VTfnotat

Nummer: V 07 Datum: 1987-01-19

 

 

Titel: Rutiner för provvägsförsök

Författare: Rune Gandahl

Avdelning: Vägavdelningen (Vägkonstruktionssektionen)

Projektnummer: 4 1024-1

Projektnamn: Bevakning och kunskapsuppbyggnad inom V-sektionens

ämnesområden +

Uppdragsgivare: V TI

Distribution: # / begränsad /

  

vm W 5 Statens väg- och trafikinstitut

,[ligg/...å]???ali/(- Pa: 58101 Linköping. Tel. 013-11 52 00. Telex 50125 VTISGI S
Besök: Olaus Magnus väg 37 Linköping

  



O-l
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ej avrapportering. Tanken med nedskrivningen är att det är lättare att
få reaktion på idéer i en fråga om de är skriftligt uttryckta för be-
grundan: för, emot, alternativa. 79-lO-08
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Avsnitt 1-8 utgör nedskrivna synpunkter för diskussion och utgör alltså
ej avrapportering. Tanken med nedskrivningen är att det är lättare att
få reaktion på idéer i en fråga om de är skriftligt uttryckta för be-
grundan: för, emot, alternativa. 79-10-08

Rutiner för provvägsförsök

l. »OLIKA TYPERH AV FÄLTFÖRSÖK

Förutom det rent provningsmässiga syftet med en vägbyggnadsteknisk

fältprovning avser fältprovningen också att på ett pedagogiskt sätt illu-

strera materialegenskaper, materialfunktioner och utförandemetodik '

samt speciella långtidseffekter (underhållsåtgärder). Sett mot bakgrunden

av syftet och det mål man ställer upp för de enskilda fältprovningarna

och den bredare undersökning, som fältprovningarna kan vara del i, kan

följande uppdelning i olika typer av fältprovningar vara ändamålsenlig*

- undersökningar vid befintliga vägar

- provsträckor vid löpande produktion

- orienterande fältförsök

- provytor

- provbanor

- provvägar

- (körförsök)

Ovanstående fältprovningar är alla en form av fältförsök, men det är

endast de fältförsök som benämnes provvägar, som är egentliga prov-

vägar. Det karakteristiska för en provväg är att provningarna vid dessa

utföres under styrda och kontrollerade förhållanden. Samma hårda krav

gäller också för provbanorna.

De skilda typerna av fältförsök beskrives i det följande.

l.l Undersökningar vid befintliga vägar

 

Genom att undersöka den befintliga vägens kondition, bestämma mate-

rialegenskaper in situ och på laboratorium, kan man få värdefulla upp-

lysningar om hur materialet i fråga klarat sig under vägens dittillsvaran-

de livstid.
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Undersökningar av denna typ kan vara speciellt lämpliga som förunder-

sökningar, när man planerar att ta ett känt men som vägbyggnadsmate-

rial ej normerat material i bruk. Som exempel kan nämnas masugnsslagg,

som länge använts som byggnadsmateriali bl a Frankrike, men även i

Sverige i mindre mängd på ett fåtal ställen. I de undersökningar som vid

VTI utförts beträffande masugnsslagg ingick vissa fältundersökningar av

rekognoscerande typ vid projektets start 1975. Dessa fältundersökningar

. har tagits upp 1978-79 i större omfattning.

Undersökningar vid befintliga vägar kan göras mer eller mindre om-

fattande, från enkla okulärbesiktningar till ingående uppmätningar och

materialbestämningar genom provborrningar.

Diskussion:

 

l.2 Provsträckor i löpande produktion

Väghållare kan vilja beställa en d'okumentering vid genomförandet av

ett vägprojekt, där intresse kan inriktas på materialegenskaper, mate-

rialtjocklekar etc, eller utförandet av de enskilda byggnadselementen.

Exempel på en sådan uppföljning är den avrapporterade fältstudie, som

gjordes av ett vägprojekt vid Linköping 1976, där leran med hög vatten-

halt i undergrunden med extremt låg bärighet kalkstabiliserades. Leran

var i och för sig möjlig att kalkstabilisera. Själva kalkstabiliseringsopera-

tionen försvårades emellertid av undergrundens låga bärighet, som ej

tillät framförande av de gängse stabiliseringsmaskinerna.

Det bör alltid finnas möjligheter att i ett konventionellt vägprojekt

bygga in vissa sträckor som prov. Dessa provsträckor kan antingen ut-

föras med samma noggrannhet som _vid en provväg eller utföras enligt

det konventionella standardförfarandet, vilket kan föra med sig."ojämn-

heter i materialkvaliteter och lagerdimensioner.

Diskussion:
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1.3 Orienterande fältförsök

 

Orienterande fältförsök har sin plats i sådana situationer, där man är

osäker på möjligheterna att använda visst material eller utnyttja viss

metodik vid utförandet. Som exempel på sådana försök kan nämnas de

prov med reparation av tjälskador genom kalkstabilisering, som utfördes

i Y län 1977. Vid dessa prov låg osäkerheten däruti, att man-inte kände

till kalkstabiliseringseffekten på de blandmaterial, som kunde finnas i

tjälskadorna, ej heller kände till hur' de maskiner, som fanns tillgängliga

kunde bearbeta de uppmjukade jordmassorna i vägen.

Diskussion:

1.4 Provytor

En provyta representerar i allmänhet inte hel väg. Den behöver inte

byggas ut till hel vägbredd. Principiellt är den närmast att likgvid en

provväg dvs från provningssynpunkt eftersom den kräver väldefinierad

uppbyggnad och till frågeställningarna anpassat program för mätningar

och utvärdering. En provyta kan utsättas för trafikpåkänning eller simu-

lerad trafikpåkänning. Exempel på provytor utan trafik är VTI halkfält

1976 och provytor med trafik, de provytor som byggts upp i hjulspårs-

lägen vid Fjugesta-Lanna-vägen 1974.

Diskussion:

1.5 I Provbanor

Provbanor behöver heller icke omfatta hel vägsektion, men de måste

vara tillräckligt breda och långa för att tillåta provningstrafik. De

måste liksom provytorna vara väl definierade till uppbyggnaden. Jfr

cirkulär provbana vid Tystberga.

Diskussion:

 



1.6 Provvägar

Som tidigare nämnts fordrar man att provningarna är styrda och kontrol-

lerade. Vid VTI har vad gäller tjälprovvägar strävats efter att lägga upp

provvägsverksamheten etappvis. Idéen är presenterad vid NVF-konferen-

sen "Frost i Veg 1972". Från denna konferens citeras.

"Vid en provväg utföres fältstUdier av överbyggnadskonstruktioner,

där nya material kan ingå. En provväg är ett fältförsök vid väg med

trafik till skillnad mot undersökningar på laboratorium och vid' mindre

försöksytor. En provvägs syfte är i första hand att ge underlag för

praktiska värderingar av nya metoder och material, men ger därjämte

pedagogisk information till vägbyggare och väghållare.

Vid statens väg- och trafikinstitut i Stockholm har under årens 10pp

byggts ett större antal provvägar. Härvid har en viss metodik med

etappvis uppläggning av provvägarna utvecklats och även kunnat få

sin tillämpning. Denna framgår av bilaga 1. Som synes sker starten

vid fältprovningar av ett helt nytt material, eller helt ny metodik

med en provyta, etapp 1. Vid denna lär man sig att hantera, behandla

och kanske modifiera det nya materialet och kan studera dess bärig-

.hets- och tjälegenskaper.

Efter en säsongs mätningar har man skaffat sig så mycket kännedom

om provmaterialet eller metodiken att man kan avgöra om en fort-

sättning är värd att satsa på, i vilket fall man bygger en förprovväg,

etapp II. Speciellt för denna etapp bör vara att provkonstruktionen

hårdtestas för att sålunda kunna accelerera påkänningarna och "slå

ut" för klena uppbyggnadsalternativ.

Har provningarna i etapp II givit positivt resultat kan huvudprov-

vägen, etapp III, projekteras. Man har under föregående etapper

skaffat sig så säkra kunskaper om den nya metodiken eller det nya

materialet, att man fått en ganska säker uppfattning om vilka kon-

struktioner som är realistiska. Etapp III:s provväg innebär testnng av

dessa konstruktionstyper. Provningsprogrammet bör därvid vara så

omfattande att försöksresultaten kan ge underlag för framtagning av
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byggnadsanvisningar. Det är sålunda speciellt viktigt att referens-

sträckor med konventionell uppbyggnad ingår. Synnerligen lämpligt är

dessutom att redan utprovade icke konventionella konstruktioner

spränges in i provvägen för att möjliggöra en jämförelse mellan

skilda metoder och utveckling.

I och med etapp III är det egentliga provvägsprogrammet avslutat.

Den fortsatta verksamheten innebär att man tillämpar de vunna er-

farenheterna. Man bygger ett antal vägar på försök med de nya

konstruktionerna, etapp IV. När sedan de provade konstruktionerna

visat sig även hålla måttet i praktiken är det dags att författa de

slutgiltiga byggnadsanvisningarna".

Denna fjärde etapp kan med en mera i tiden anpassad benämning kallas

produktionsväg.

För varje provvägstyp i serien gäller att det skall finnas väl utarbetade

program innehållande tider och aktiviteter vilket program skall föra fram

till det resultatmål man eftersträvar. Det är då nödvändigt att man

ägnar ingående penetration av problem och genomspelar programmet

innan det sätts i verket.

Ett provvägsförsök måste genomföras med stor noggrannhet och kontroll.

Provvägsförsöket kan då få en mer "akademisk" karaktär dvs är teore-

tiskt intressant men är mer eller mindre omöjligt i praktiskt vägbygg-

ande.

Denna komplikation kan man råda bot på genom att beakta den i prov-

ningsprogrammen för de skilda provvägarna i serien.

Vid förprovvägen försöker man dels få in de materialvariationer, som

man kan konstatera är de som kommer att användas i praktiken, dels

prova de förfaringssätt i skilda byggande moment, som man av erfaren-

het vet att vägbyggaren tyr sig till i praktiken. Några exempel.

- Ytbehandling med ytsten

- Cementstabilisering

- Cellplastisolering
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Vad gäller ytbehandling har bl a stenmaterialet stor betydelse och vid

en provväg skall detta väljas ut med omsorg. Man vill ha väldefinierade

stensorter, vilket de i praktiken inte kommer att bli. Alltså söker man

vid förprovvägen bygga in realistiska alternativ och gärna extrema så-

dana t ex en stenmaterialhalt enligt normer icke, men i praktiken accep-

terad storlek. Resultatet av förprovförsöket kan då bli en varning till

beläggningsingenjören eller ge incitement för uppläggning av provningar

vid huvudprovvägen.

En cementstabiliserings effekt beror av ett flertal faktorer. Här kan

nämnas jordmaterialtyp i vägen och väderleken samt homogeniserings-

grad. Vid cementstabilisering av grusväg måste man vid provvägsförsök

bemöda sig om rena material för att ha möjlighet till en entydig ut-

värdering. I verkligheten är materialen. i en grusväg ofta mycket blanda-

de, varför vid förprovvägen måste ingå provsträckor som liknar de i

praktiken förekommande. Väderleken framför allt lufttemperaturen har

stark inverkan på stabiliseringsresultaten. Det är alltså en fördel att ut-

föra stabiliseringen vid olika väderleksförhållanden in på hösten. Stabili-

seringseffekten är en funktion av hur pass väl man kan blanda in cement-

pulvret och homogenisera massan. Prov med "fräsmaskiner" med olika

fräsprogram bör därför ingå redan vid förprovvägen för att klassa ut

otillfredsställande förfaringssätt.

Det är bl a två problem vid cellplastisolering med skivor, som kan ställa

till besvär. Det ena är förläggningen av skivorna intill varandra det

andra är trafikeringen på skivlagret. Prov med sådana springor mellan

skivorna, som kan tänkas bli resultatet av utläggningen i praktiken måste

ske redan vid förprovvägen. Viktigt är att göra körförsök simulerade

byggnadstrafik på olika täckande gruslager på skivorna för att kunna ge

'rekommendationer av minsta tjocklek på skivorna vid olika trafikering.

Vid huvudprovvägen skall normalt extrema uppbyggnadstyper eller metoder

ej behöva ingå, eftersom de redan utprovats vid förprovvägen.

Däremot kan det ånyo bli aktuellt att vid produktionsprovvägen åter-

komma till provning av mer verklighetsanknutna material och metoder,

dock mot bakgrunden av tidigare provnignar. Anledningen kan vara att
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nya materialvarianter till de redan provade framkommit och att metoder

modifierats eller nytillkommit.

Diskussion:

 

1.7 (Körförsök)

 

Den trafikpåkänning en provväg utsätts 'för motsvaras normal-t av den

trafik som går- fram över vägen. Man kan emellertid genom särskilt in-

satta fordon åstadkomma önskad och ökad trafik. Man kan anordna kör-

försök med väl definierade fordon såsom skedde vid ett flertal körförsök

i Norrland under tjällossningstiden åren 1963-1966, då tunga fordon (mi-

litära lastbilar) användes eller såsom vid ett speciellt körförsök med

lastbil resp skogstraktor under tjällossningen 1977 i Västernorrlands län.

Ett tredje exempel är det körförsök som 1978 anordnades på cellplastiso- *

lerad gångväg med lastbil vid-provvägi bostadsområde i Norrlandsort, I

Gammelstad.

Diskussion:
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Avsnitt 1-8 utgör nedskrivna synpunkter för diskussion och utgör alltså
ej avrapportering. Tanken med nedskrivningen är att det är lättare att
få reaktion på idéer i en fråga om de är skriftligt uttryckta för be-
grundan: för, emot, alternativa. 79-10-08

2. FÄLTFÖRSÖK SOM INTEGRERANDE DEL I BREDARE

UNDERSÖKNINGSPROJEKT

Ett fältförsök kan vara större eller mindre del av ett undersökningspro-

jekt, som avser att ge lösning till ett uppställt problem.. Delaktiviteterna

i projektet kan omfatta följande typer

- litteraturstudier och kontakter

- besiktning och kontakter

- laboratorieundersökningar

- fältundersökningar (bl a provvägsförsök)

- redovisning

- utvärdering

Vid de flesta av de större frågor, som kommer upp inom VTI vägavdel-

nings kompetensområde kan man räkna med att någon form av fältförsök

måste ingå i de undersökningar, som blir nödvändiga för att finna lösning

på det hithörande problemen. För exemplifieringens skull nämnes här

frågan om masugnsslaggs användning i väg, som aktualiserades 1974. Vid

planeringen av projektet lades undersökningarna upp med rum för alla

aktiviteter av ovan listad typ med tanke på att underlag för byggnads-

tekniska anvisningar skulle kunna tas fram under år 1978. Den typ av

provvägsförsök, som alltså skulle bli en del av totalundersökningen pla-

nerades tillhöra etapp III, huvudprovvägar. Eftersom masugnsslagg som

vägmaterial var i konventionellt-bruk i andra länder bl a Frankrike, an-

sågs stadiet med provytor och förprovvägar ej nödvändigt.

Sammanfattningsvis: Den bredare frågan är användningsmöjligheterna i

vägar för material av typ olika sorters masugnsslagg. Provvägsförsöken

ingår som integrerande del som praktisk fältprovning.

Andra exempel på frågor som fordrar en bredare undersökning är



- Förorening genom vägsalt

- Dränering

- Etc

Diskussion:

2-2
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Avsnitt 1-8 utgör nedskrivna synpunkter för diskussion och utgör alltså
ej avrapportering. Tanken med nedskrivningen är att det är lättare att
få reaktion på idéer i en fråga om de är skriftligt uttryckta för be-
grundan: för, emot, alternativa. 79-10-08

3. INITIERING AV UNDERSÖKNING DÄR FÄLTFÖRSÖK

KAN KOMMA ATT INGÅ

En undersökning gällande en fråga där fältförsök kan' komma att ingå

kan initieras på olika sätt, nämligen

- VTI genom "bevakning"

- Enskildas önskemål eller beställning

- VV beställning

- Propåer från forskningsråd

Hur initiering kan tänkas tillgå utvecklas i det följande.

3.1 VTI genom "bevakning"

 

Vid VTI förekommer stående projekt, som benämnes bevakning. Det är

inte riktigt klart vilka aktiviteter ett bevakningsprojekt skall bestå i.

Med hänsyn till att VTI har till uppgift att bedriva forskningsverksamhet

inom sitt kompetensområde kan följande typer av aktiviteter för bevak-

ning inom de enskilda ämnesområdena anses naturliga.

- erfarenhetsutbyte på VTIoch utom VTI

- litteratursökning

- litteraturstudier

- deltagande i symposier och andra sammankomster, inklusive för-

beredelser, närvaro" och rapportering

- utrikes kontaktverksamhet

Den samlade information, som ovanstående aktiviteter kan ge, lämnar

underlag till utkast till undersökningar inte blott gällande avgränsade

specifika projekt utan också projekt av bredare karaktär, som kan över-

grgripa flera ämnesområden. Ett sådant utkast kan senare föranleda ini-

tiering av undersökning där fältförsöksverksamhet kan utgöra del.



Diskussion:

 

3.2 Enskildas önskemål eller beställning

Sådana enskilda kan vara materialfabrikanter (ex producenter av mag-

ugnsslagg, cellplast, bituminösa produkter etc) eller maskinförsäljare). De

kan själva eller via forskningsråd och väghållare anskaffa vissa resurser

för de proponerade undersökningarna. Om resurser ställs till förfogande

till verksamheten kan initiering lätt ske till undersökningarna. Under-

sökningar av denna typ är i allmänhet välavgränsade att gälla endast

ifrågavarande materialkvalitet eller maskin. Om resurser däremot inte

ställs till förfogande kan initiering ske först efter det undersökningarna

efter överläggningar med resursgivande institutioner befunnits så värde-

fulla att dessa institutioner tillställer resurser.

Diskussion:

3.3 VV beställning

En VV beställning har regelmässigt föregåtts av överläggningar mellan

involverade parter. Man kan säga att initieringen av undersökningarna

sker på VV genom en beställning hos VTI att effektuera undersök-

ningarna.

Diskussion:

3.4 Pr0påer från forskningsråd

 

Forskningsråd (BFR, STU, SBEF m fl) kan ha egen forskningspolicy som

leder till undersökningar, som dels'består i fältförsök. Om forsknings-

råden ställer totalresurser till förfogande kan man räkna med en säker

initiering av undersökningarna. Om projekten är avsedda att endast del-

vis finansieras genom forskningsråd måste kompletterande resurser er-
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hållas från andra resursgivande institutioner, innan initiering kan vara

möjlig.

Diskussion:
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Avsnitt 1-8 utgör nedskrivna synpunkter för diskussion och utgör alltså
ej avrapportering. Tanken med nedskrivningen är att det är lättare att
få reaktion på idéer i en fråga om de är skriftligt uttryckta för be-
grundan: för, emot, alternativa. 79-10-08

4. PLANERING AV UNDERSÖKNING, DÄR FÄLTFÖRSÖK

INGÅR

Det måste ses som VTI uppgift att främst i samråd med VV formulera

det bredare problemet även om propåerna endast gäller provning i form

av fältförsök. Så vill ofta materialfabrikant få sitt material omedelbart

testat i provväg. Ett obekant material och i tillämpliga delar obekant

metod måste dock tänkas gå igenom en viss provningsgång. Olika punk-

ter kan vara

- Inläsning av data om materialet eller metoden (litteraturstudier,

besiktningar och kontakter) '

- Bestämning av materialkvalitéer genom laboratorieundersökningar

- Testning och modifiering av materialet eller metoden

- Bedömning av möjligheterna att använda och metod eller metodik

i vägbyggnadssammanhang

- Provning genom fältförsök

Det måste vara ändamålsenligt att redan på detta tidiga stadium be-

stämma den undersökningsgång, som bäst för till det mål, som svarar

mot den ambitionsnivå man kunnat bestämma sig för. Detta är ingen

lätt uppgift eftersom man måste stödja sig på mer eller mindre osäkra

prognoser om nyttiggörande av "materialet" eller "metodiken" i fram-

tiden. Nedan görs ett försök att diskutera igenom några sätt att lägga

upp undersökningarna med hänsyn till de för olika problem som kan för-

väntas dyka upp. Följande frågor tas upp.

- Ytbehandling genom asfaltemulsion

- Stenmaterials funktionering i bituminös beläggning

- Stabilisering av urtjälade jordmassor med kalk

- Stabilisering av tjälfarliga resp icke tjälfarliga jordmassor med

cement

- Masugnsslaggs nyttiggörande i vägar
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- Tjälisolering med frysmotstândsmaterial (Obs att det bortses från

- Tjälisolering med cellplastmaterial om frågorna tidigare

- Åtgärder mot längsgående tvär- tagits upp och kanske är

sprickor lösta)

- Verkan av tung trafik på tjälkänslig

väg

- Dränering av vägar

- Förorening genom vägsalt

4.1 Ytbehandling genom asfaltemulsion

 

Olika delproblem är

1) emulsionskvalitet

2) emulsionshalt

3) hantering av emulsion (ex lagring)

4) spridningsförfarande

5) spridningsutrustning

6) pågruskvalitêer

7) behandling av pågrusad vägbana

Problem att behandlas var för sig blir l+2 = emulsionsegenskaper,

3+4+5+7 : utrustning och utförandemetodik, 6 = stenmaterialkvalitéer.

Vad gäller delproblem 6 kommer man in på frågan av ej rent belägg-

ningsteknisk karaktär, som hör till den petrologiska vetenskapen. En

samordning mellan de två forskningsområdena är därför nödvändig.

Det är för fältförsöksdelen viktigt att uppläggningen sker med hänsyn

också till den inverkan som underlaget (befintlig vägöverbyggnad och

undergrund) och klimat och väder kan ha på utförande av ytbehandlingen

och dess hållbarhet.

Diskussion:
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4.2 Stenmaterials funktionering i bituminös beläggning

Några delproblem gäller

1) stenen

2) finmaterialet

3) bindemedlet

4) hålrummet

Dessa olika delproblem kan också behandlas var för sig.

Frågor om bindemedel och om hela beläggningsmassans egenskaper (ink-

lusive hålrum) är av beläggningsteknisk karaktär frågor om stenen och

finmaterialet av beläggningsteknisk och petrologisk karaktär.

Det är för fältförsöksdelen viktigt att uppläggningen göres med hänsyn

till förutom underlaget för beläggningen (vägöverbyggnad och under-

grund) även till klimat och väder. Av betydelse är också att de Stenma-

terial som skall provas är provade genom tidigare försök (i laboratorium

och i provvägsmaskin) och att de är regionalt frekventa, och att de eller

liknande typer' kan komma att användas i framtiden.

Diskussion:

 

4.3 Stabiliserinüv urtjälade jordmassor med kalk

Några delproblem gäller

1) kalksort

2) kalkhalt

3) jordmaterialets sammansättning

4) jordmaterialets vattenhalt

5) jordlagers inhomogenitet

6) urtjälningstillstånd

7) inblandningsförfarande

8) inblandningsutrustning

9) behandling av kalkinblandat jordmaterial

lO) korttidseffekter av kalkinblandning '
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ll) långtidseffekter av kalkinblandning

Det är många faktorer som samverkar vid stabiliseringsprocessen. Grund-

läggande för de kemiska processerna är l+2+3+4. Resultat av stabilise-

ringen beror dessutom mycket av 5+6+7+9. Kalken verkar dels med en

korttidseffekt (= avvattning och koagulering) och en kemisk långtids-

effekt (puzzolanreaktion). En förändring av korttids-långtidskaraktär

gäller det kalkstabiliserade jordmaterialets tjälegenskaper.

Stabilisering av urtjälade jordmassor (= tjällossningsskador) innebär så-

ledes många problem. Vad gäller fältdelen är det lämpligast att börja

med

- undersökningar vid befintliga kalkstabiliserade vägar

därefter synes det lämpligast att starta med

- orienterande fältförsök

Dessa senare kan exempelvis ge till resultat att annan inblandningsut-

rustning behöver utvecklas eller att tidpunkten för stabiliseringsarbetet

under tjällossningsperioden behöver bättre uppskattas. Det är mycket

möjligt att man sedan måste fortsätta med nya modifierade orienterande

fältförsök.

Nästa eventuella steg bör vara

- uppföljning av kalkstabiliseringsarbete vid tjällossningsskadad väg

(provsträckor i löpande produktion).

En sådan uppföljning innebär kontroll av att stabiliseringsarbetet löper

enligt programmet och notering av de skilda momenten i arbetet. Efter

utförd Stabilisering observeras vägens konditionsförändringar med tiden.

Med hjälp av lokala observationer (även provborrning) söker man för-

klara konditionsförändringarna. -

Det syns inte ändamålsenligt att fortsätta med egentliga provvägar.

Diskussion:
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4.4 Stabilisering av urtjälade tjälfarliga resp icke tjälfarliga

 

jordmassor med cement

 

Några delproblem gäller

1) cementtyp

2) cementhalt

3) jordmaterialsammansättning

4) jordmaterialets vattenhalt

5) jordlagers inhomogenitet

6) inblandningsförfarande

7) inblandningsutrustning

8) korttidseffekter

9) långtidseffekter

Synpunkterna på cementstabilisering blir i mycket desamma som för

kalkstabilisering. Det verkar här också lämpligast att starta med fältför-

söksdelen med

)-X-

- orienterande försök

efter det man studerat befintliga cementstabiliseringar.

Om det är fråga om platsblandning synes

- uppföljning av cementstabiliseringsarbete vid befintlig väg vara

att rekommendera. Jfr kalkstabilisering.

När det gäller verksblandade massor kan

- egentliga provvägar

vara motiverade.

Diskussion:

 

*)
Det bortses vid denna genomspelning från att man startat
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4.5 Användning av masugnsslagg i vägar

 

Undersökningar inom denna titel måste bli mycket omfattande och

diversifierade därför att masugnsslagg förekommer i flera former,

nämligen

- hyttsten

- hyttsand

- slaggpellets

- slaggbindemedel

Varje materialvariant har olika egenskaper och användningsområde. Mas-

ugnsslagg är välkänt utomlands, varför en första åtgärd måste vara att

läsa in de utrikiska erfarenheterna. För de mera väldefinierade produk-

terna såsom hyttsten och hyttsand och vissa framtagna blandningar av

dessa slaggprodukter syns det möjligt starta fältförsöken med

- egentliga _provvägar.

Vad gäller slaggpellets med framför allt slaggbindemedel torde bästa

starten av fältförsöken ske genom

- orienterande fältförsök

för att sedan vad gäller slaggpellets gå över till

- uppföljning av Stabilisering med slaggbindemedel vid vägbyggnads-

eller vägreparationsföretag.

Liksom för kalk- och cementstabiliseringsförfarandet måste hänsyn tas

vid provningarna till påverkan genom klimat och väder.

Diskussion:

 

4.6 _ Tjälisolering med frysmotståndsmaterial

 

Det gäller barkisolering. Några delproblem är

1) frysmotstånd

2) bakteriell nedbrytning
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3) packningsegenskaper

4) mekaniska egenskaper

Barken är tjälisolerande på grund av sitt höga frysmotstånd som här-

leder sig till den höga vattenhalt den har inbyggd i vägen. Överhuvud-

taget är det viktigt att ta reda på barkens kondition' på kort och lång

sikt i vägen. Fältförsök är då oundgängliga. Man kan starta med oriente-

rande fältförsök och ganska snabbt gå över till egentliga provvägar.

En viktig aspekt, då det gäller ett sådant material som primärt är ett

restmaterial, är den regionala produktionen och de framtida utnyttjbara

mängderna av bark.

Diskussion:

 

4.7 Tjälisolering med cellplastmaterial

 

Några delproblem är

1) cellplastens värmeledningstal

2) bakteriell nedbrytning

3) vattenabsorption

4) mekaniska egenskaper

5) utläggning av cellplastlager

6) tjälisolerande effekt

Cellplasten är tjälisolerande på grundav sitt låga värmeledningstal.

Dock bidrar hela överbyggnaden till tjälisolereingen. Det är cellplastens

konditionsförändringar med tiden inbyggd i vägen som är avgörande för

dess tjälisolerande kvalitet. Fältförsök är därför nödvändiga och de

måste vara i flera år.

Cellplastmaterialet i form av skivor är så pass väldefinierat att man kan

starta fältförsöksdelen med

- egentliga provvägar

Det är speciellt viktigt att fältförsöken ger ett underlag för detaljerade
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anvisningar eftersom materialtypen är dyr men effekten god. Varje cm-

förändring i lagertjocklek och små skillnader i värmeledningstal har stor

ekonomisk betydelse.

Diskussion:

 

4.8' Åtgärder mot längsgående tjälsprickor

Huvudproblem är

1) tjälsprickmekanik

2) motåtgärder

För att vidta motåtgärder mot den tjälskadeform, som längsgående tjäl-

sprickor utgör, måste man ta reda på hur sprickorna uppkommer. En del

av fältförsöken måste därför utföras som

- undersökningar vid befintliga vägar

Nästa fältförsökssteg borde bli

- orienterande fältförsök och först därefter

- egentliga provvägar

En mycket stor del av resurserna måste (liksom vid alla tjälskadetyper)

ägnas åt fältstudier för att ta reda på vid vilka överbyggnader och

undergrunder samt klimat där längsgående tjälsprickor kan förekomma.

Diskussion:

 

4.9 Verkan av tung trafik på tjälkänslig väg

 

Vid studium av hur tung trafik påverkar tjälkänslig väg är fältförsökge-

nom körförsök en till dominerande del. Huvudproblem är sålunda

- trafikering

- vägkondition
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Trafikering innehåller sådana parametrar som fordon, passagefrekvens,

trafikeringsperioder och vägkonditionen sådana som överbyggnad, under-

grund, urtjälning, väderlek. Mångfalden av samspelade faktorer gör att

den bästa vägen att bygga upp kunskaperna går fram sålunda.

- undersökning vid befintliga vägar

över till

- orienterande fältförsök

till regelrätta

- körförsök på tjälkänslig väg

Mest rationellt är emellertid att göra körförsöken på

- egentliga provvägar och provbanor

dvs iordningställda tjälkänsliga vägar projekterade och byggda med hän-

syn till provkörningen.

Diskussion:

 

4.10 Dränering av vägar

 

Huvudproblem är

1) grundvattenströmning i undergrund

2) teknisk utformning av dräneringssystem

3) inverkan på tjällyftning

4) inverkan på bärighet

Det är som synes problem på olikartade områden, som är aktuella. Man

skulle enligt listan ovan egentligen kunna särskilja 4 st projektområden.

Då det gäller fältförsöken måste ställas speciellt stora krav på kännedom

om undergrund, klimat och väderlek vid fältförsökssträckorna. Detta för

att kunna tolka observationsresultaten med tanke på utvärdering. Det är

också därför ofrånkomligt att börja med en bred

- undersökning av befintliga vägar

sedan skulle kunna följa ett antal

- orienterande försök

och slutligen då man är väl inläst, skulle kunna tänkas byggande av väl*-



genomtänkta och välplanerade

- egentliga provvägar

Diskussion:
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Avsnitt 1-8 utgör nedskrivna synpunkter för diskussion och utgör alltså
ej avrapportering. Tanken med nedskrivningen är att det är lättare att
få reaktion på idéer i en fråga om de är skriftligt uttryckta för be-
grundan: för, emot, alternativa. 79-10-08

5. PLANERING AV FÄLTFÖRSÖK

Det förutsättes attman vid planeringen av den "bredare" undersökningen

kommit fram till vilka former av fältförsök som lämpligen erfordras och

att målen för fältförsöken är klart beskrivna. Det fortsatta planerings-

arbetete kan nu inriktas på den mera specifika planeringen av deen-

skilda fältförsöken. Planeringen måste dels ansluta sig till försöksplane-

ringen i allmänhet, dels anpassas till de specifika fältförsökskraven.

I det följande behandlas de skilda typerna av fältförsök i ungefärlig ord-

ning från fältförsök där ambitionerna är stora vad gäller genomförande

och provningsresultat till dem där kraven är lägre. Ordningen blir följan-

de

- Egentliga provvägar

- Provbanor

- Provytor

- Orienterande fältförsök

- Provsträckor i löpande produktion

- Undersökningar vid befintliga vägar

- (Körförsök)

5.1 Egentliga provvägar

 

Provvägsförsöket genomföres med anpassning till de ambitioner man har

om behov av kunskaper om provmaterialens vägtekniska egenskaper och

om erfarenheter av den utförande metodik som skall provas. Målet för

provvägsförsöket måste sålunda vara bekant innan själva försöket startas.

I provvägsfÖrSÖket ingår fyra huvudmoment, nämligen

- Uppläggning

- Program för genomförande

- Genomförande

- Utvärdering
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5.1.1 Uppläggning

Uppläggningen av provvägsförsöket sker med hänsyn till eftersträvat mål

och till de praktiska möjligheterna att genomföra och utvärdera för-

söket. Som första aktivitet kommer.

5.1.1.1 Erfarenhetsinsamling

Det är väsentligt för provvägsförsökets ändamålsenliga genomförande att

de erfarenheter som» finns av liknande försök* eller försök på angränsande

områden läses in innan man lägger upp det egna försöket. Det blir i

princip fråga-om sådana typaktiviteter som

- litteraturstudier och kontakter

- besiktningar och kontakter

Nästa steg i uppläggningsarbetet är

5.1.1.2 _ Förhandlingar och kontakter med berörda institutioner och

personer

Involverade i ett provvägsförsök kan vara

- V-TI

- VV eller annan uppdragsgivare

- forskningsråd

- materialfabrikant, materialleverantör

- instrumentleverantör

- maskinfirma

- byggnadsentreprenör

Inom gruppen VTI-VV-FoU-råd diskuteras provvägsförsökets ambitionsnivå,

genomförande och utvärdering samt kostnader och finansiering. VTI-rep-

resentationen bidrar därvid med synpunkter på kopplingen mellan ett för-

söksprograms omfattning och resultatet av försöket. Ett fullt utbyggt

försöksprogram ger det fullständigaste resultatet, men torde tillhöra de

dyraste. Vid resursknapphet kan man reducera det fullt utbyggda pro-

grammet och har samtidigt kontroll på hur mycket man förlorar i infor--

mation genom det reducerade försöket. Det blir sålunda till sist de re?

sursgivande institutionerna såsom VV och FoU-råd, som bestämmer prov-
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vägsförsökets omfattning. I det fall att VTI som kunskapsuppbyggande

forskningsinstitution bedömer att erfarenhetsutbytet då blir för ringa

genom provvägsförsöket finns möjligheten att VTI går in med egna re-

surser för kompletterande moment i försöket.

Vid förhandlingar med ex VV överenskommes om den organisation med

kontaktmän och medarbetare som centralt och regionalt skall gälla. I

princip inleder VV, Cf genom kontakt med vederbörande vägdirektör.

VTI projektledares kontaktman regionalt leDvägingenjör eller av denne

utsedd ingenjör. Övriga medarbetare på VTI, såsom försöksledare m fl

har förutom vägingenjören även och kanske närmast vägmästaren i om-

rådet som kontaktman.

I förhandlingar eller kontakter måste också i ett tidigt skede tas med

materialfabrikanter samt materialleverantörer och instrumentleverantörer

för att säkerställa material- och instrumentleveranser. Detta arbete kan

delas upp mellan VTI och VV.

Förhandlingar med maskinfirmor och byggnadsentreprenörer skötes lämp-

ligen genom VV.

5.1.1.3 Lokalisering av provvägsförsöket

Efter det att provvägsförsökets omfattning blivit bestämt utredes de

olika möjligheterna att utföra försöket genom en rekognoscerande under-

sökning. Ett provvägsförsöks genomförande styrs av faktorer såsom

tillgång till ledig vägsträcka

- vägsträckans lämplighet med hänsyn till

undergrund (material, lagring, grundvattenförhållanden)

överbyggnaden (konstruktion, kondition)

- klimat och väderlek

- trafik

- intresserade lokala medhjälpare

- tillgång till lokala lämpliga byggnadsmaterial

- närhet till forskningsinstitution

- tillgång till maskiner, entreprenörer
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Som första prioritet måste gälla att vägsträckan är lämplig. Är under-

grund och överbyggnad inhomogena kan man förlora möjligheten till ra-

tionella jämförelser vid sådana provvägsförsök, där olikbyggda prov-

sträckor ställs mot varandra. Om klimatets och väderlekens påverkan är

väsentlig i provningen är det givetvis viktigt att provvägen förlägges

till rätta klimat- och väderlekszoner. Detta är andra prioriteten. Till

denna hör också trafiken. Som prioritet tre kan alla övriga faktorer räk-

nas. Det skall anmärkas att tillgång till ledig vägsträcka satts till den

lägsta prioriteten med den motiveringen att enbart tillgången som sådan

men från andra synpunkter olämplig kan helt kullkasta syftet med prov-

vägsförsöket.

5.1.1.4 Projektering

Det slutliga projekteringsarbetet kan inte ske förrän man vet var prov-

vägen kan förläggas. Det är sålunda exempelvis grundläggande att känna

till för en beläggningsprovväg hur varmt sommarklimatet är, för en bärig-

hetsprovväg hur tung trafiken är och för en tjälprovväg hur kalla vint-

rarna är.

Projekteringen blir avhängig den typ av provvägsförsök

- förprovning

- huvudprovväg

- försöksväg, produktionsprovväg

I den följande framställningen förutsättes att det gäller en huvudprovväg.

För de två andra provvägstyperna tänkes en anpassning med hänsyn till

uppställt syfte för dessa provvägar.

Det kan vara bra att här* från början slå fast om provningen vid prov-

vägen endast syftar till en testning av ett provmaterial som ren ersätt-

ning till ett normerat material. Ett exempel på detta kan vara testning

av Merolit i förhållande till BG, varvid man projekterar två liktjocka

sträckor med Merolit resp BG och utsätter dessa för trafik i provväg.

Syftar den å andra sidan till att testa vissa överbyggnadskonstruktioner

måste testningen gå ut på att jämföra några varianter av dessa kon-

struktioner. För atterhålla tre punkter på en resultatkurva och av
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pedagogiska skäl är det då lämpligast med tre varianter av varje över-

byggnadstyp. Argumentet att man kan klara sig med ett färre antal än

tre varianter, eftersom man beräkningsmässigt kant förutse egenskaperna

hos en ytterligare i provvägen ej testad variant, strider mot ett av prov-

vägssyftena, som är att erbjuda en kontroll av beräkningsmetoderna.

I det följande förutsättes att det gäller provvägar där minst tre varian-

ter av en överbyggnadstyp behöver testas samtidigt. Närmast beröres då

dimensionering av skilda provöverbyggnader.

Projekteringen av provvägen och de enskilda provsträckorna måste givet-

vis inriktas på det eller de problem, som man avser att lösa. I sina en-

skildheter, måste dock projekteringen anpassas till de lokala villkoren.

Tre typexempel diskuteras, nämligen

- ytbehandling

- cementstabilisering

- cellplastisolering

En typfråga vad gäller ytbehandling kan vara avnötningsbenägenheten

och friktionen hos en tidigare vald stensort. Man vill utreda vilken sten-

storlek, som är bäst. Om hela provningsgången passerats med labbprov-

ning och prov i provvägsmaskin har man goda antydningar om vilken

stenstorlek som är optimalt bäst, dvs vilken som sammantaget ger bäst

friktion och ringaste avnötning. En så framtagen stenstorlek bör ingå i

en provsträcka. Om vissa extrema och kanske i praktiken förväntat till

användning kommande stenmaterialvarianter redan provats och utdömts

vid förprovvägen behöver dessa ej ingå i huvudprovvägen. Problemet

koncentrerar sig då till vilka två andra (eller fler) stenstorlekar som

skall väljas, så att förändringar hos stenen vid de olika sträckorna kan»

signifikant skilja sig från varandra och därmed möjligheter finns att

testa uppställda hypotetiska beräkningsformler.

Då det gäller cementstabilisering kan typfrågorna vara flera såsom ex-

empelvis hållfasthet (bärighet) och sprickbenägenhet. Hållfasthets-bärig-

hetsprovning förutsätter olikstarka överbyggnader, som kan åstadkommas

genom bl a varierande cementhalt och lagertjocklek. Frågan är i vilka

steg variationerna skall ske. Några alternativa är, proportionellt varier-
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ande livslängd hos överbyggnaderna etc. För cellplastisolering kan di-

mensioneringen ske i princip som för cementstabilisering. Sett från tjäl-

isoleringssynpunkt kan antingen de skilda provsträckorna ges olika stor

tjälisolerande kapacitet eller också kan cellplastlagrets tjocklek varieras.

Man får i senare fallet möjlighet att studera materialegenskapernas för-

ändring hos cellplastlager av olika tjocklek (ex vattenupptagning).

Provsträckor, som skall jämföras med varandra måste förläggas i livaäre

diga lägen. Detta är av största'JWktri/id'tgtjälisoleitingsprovVägar':eftersom

vid dessa är kravet att undergrunden är homogen, eftersom denna ut-

sätts för tjälning under provningsförloppet och tjälningen påverkar prov-

överbyggnaderna. Vid bärighetsprovvägar är undergrundens homogenitet

icke av lika stor vikt. Däremot är det väsentligt för provningsresultatet

att överbyggnaderna är väldefinierat uppbyggda. Kraven på homogenitet

hos överbyggnad ä minst hos beläggningsprovvägarna, men kan erfordra

underlag, som har en jämn bärighet eller inte är utsatta för tjälojämn-

heter.

5.1.2 ' Program för provvägsförsök

Programmet innehåller en beskrivning på de enskilda aktiviteterna och

de perioder under vilka de måste verkställas. Programmet gäller huvud-

aktiviteterna

- Förberedelsearbeten och förförsök

- Byggande inkl instrumentmontering

- Observationer

- Redovisning av observationsresultat

- Utvärdering av provvägsförsöket

Programmet måste ingående genomspelas för att testa utförandemöjlig-

heterna. Man bör alltså undvika den situationen att man vid igångsätt-

ningen av provvägsförsöket på grund av "oförutsedda" brister måste im-

provisera fram ett nytt och kanske. löpande program, som kan ha till

följd och att syfte och mål med provvägsförsöket äventyras.
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5.1.2.1 Förberedelsearbeten och förförsök

Till förberedelsearbeten hör att försäkra sig om att tillräckliga personal-

resurser finns, att maskinparken är tillfredsställande och att provmate-

rialen och övriga byggnadsmaterial av för provningen accepterbar kvali-

tet finns på byggnadsplatsen i tid. Då det gäller förprovväg kan det vara

nödvändigt med förförsök för att testa inbyggandet av nya mindre väl

kända material eller metodiker. (Kan också och naturligen göras vid

orienterande försök). Vid huvudprovvägen bör materialen och utförande»

metodikerna normalt vara så pass bekanta att förförsök är onödiga..

Däremot kan behovet av förförsök vad gäller utförandemetodik ånyo bli

aktuellt vid produktionsprovvägarna, t ex pågrund av nytillkommande

maskinutrustning.

5.1.2.2 Byggande och instrumentering

Under förutsättning av att utförandemetodiken är intrimmad och att

personal, material, maskiner och instrumentutrustning finns på plats kan

byggnadstid bestämmas. Eftersom väderleken för vissa överbyggnadskon-

struktioner och byggnadsförfaranden kan vara kritisk bör man sträva

efter att välja period med statistiskt sett bra väder. Ett förskjutande av

byggnadstiden mot hösten-vintern kan innebära att cementstabilisering

ej hinner mogna eller att instrument ej hinner monteras före tjälsäsong-

ens inträde.

Det är speciellt viktigt att kontrollen av provvägsbygget inplaceras i

programmet, vad avser såväl personal, som fält- och laboratorieresurser.

Besläktat med kontrollaktiviteterna är de observationer, som måstef'göras

under byggandets olika moment och av färdigbyggd provväg, som är

viktiga därför att det är mot denna bakgrund, som provvägsresultatet

slutligen skall utvärderas.

5.1.2.3 Observationer

Underlaget för utvärderingen av provvägsförsöket är de observationsdata,

som insamlas under förförsök, byggande och observationstiden efter det

provvägen färdigställts. Observationerna måste därför anpassas till de



5-8

upplysningar man behöver för att kunna göra den utvärdering, som åsyf-

tas med provvägsförsöket. Det kan då vara lämpligt att innan observa-

tionsprogrammet fastställs spela igenom vad enskilda observationsprogram

kan ge. Olika element, som kan observeras kan vara följande.

vägytans kondition

- överbyggnadens kondition

- undergrundens kondition

- väderleksförlopp

- temperaturförlopp i överbyggnad och undergrund

- tjälförlopp

- grundvattenståndsfluktationer

- trafik

En primär fråga man måste ställa sig redan på programutarbetningssta-

diet är observationstätheten i rum och tid. En annan fråga är med vilken

utrustning observationerna skall utföras och vilka personer, som skall ut-

föra observationerna, central eller regional mätpersonal.

5.1.2.3.l Vägytans kondition

Konditionen hos vägytan och konditionens förändring avspeglar förhåll-

anden hos överbyggnaden och undergrunden. Hur stor del av överbyggna-

den och undergrunden, som influeras beror på vad konditionsdetalj det är

fråga om. Så kan släppande sten från ytbehandling härledas till binde-

medlet, nednötning i spår kan vara beroende av ett stenmaterials låga

nöthållfasthet eller till dålig bärighet under den hos bituminösa belägg-

nngen liggande överbyggnadslager. Längsgående tjälsprickor och ojämna

tjällyftningar är orsakade av tjälens aktivitet i undergrunden. Det följer

härav att observationer av vägytans kondition måste anspassas till så-

dana studier och mätningar som ger upplysningar, som kan vara till hjälp

för att förklara uppkomsten av förändringarna i konditionen. Är man 0-

säker på vilka förändringar som kan uppstå och därmed orsakerna är det

säkrast att göra observationsprogråmmet så omfattande som är praktiskt

möjligt. Några element beträffande vägytans kondition, som kan vara

lämpligt att observera är följande.

- stensläpp

- avnötning
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- spårbildning (avnötning, sättning)

- krackeleringar

- sprickor

- ojämnheter (tjällyftning, sättning)

I samband med observationer av vägbanans kondition studeras också väg-

slänter och diken. I slänter kan längsgående sprickor och jordflytningar

förekomma. Viktig observation i dike är förekomst av stående dagvatten.

5.1.2.3.2 Överbyggnadens kondition

Den kondition hos överbyggnaden i sin helhet som vägytans kondition an-

tyder kan undersökas genom observationer, som berör hela överbyggna-

den. Man kan här skilja på direkta och indirekta metoder. Direkta meto-

der är

- provbelastning på vägyta eller annan yta

- provborrning och bestämning av provkropparnas

materialbeskaffenhet

förekomst av tjäle

vatteninnehåll

mekaniska egenskaper

Indirekta metoder för registrerande av

- temperaturfördelning

- tjäldjup och urtjälningsdjup

- grundvattenstånd

5.1.2.3.3 Undergrundens kondition

Observationerna av undergrundens kondition blir i princip desamma som

för överbyggnaden.

5.1.2.3.4 Väderleksförlopp

Det väderlekselement, som är av störst intresse är lufttemperaturen.

Andra element kan vara luftfuktighet och insolation samt i vissa fall

nederbörd.



5.1.2.3.5 Temperaturförlopp i överbyggnad och undergrund

Temperaturen och dess förändringar kan säga en del om de mekaniska

egenskaperna hos de enskilda byggnadslagren, såsom tjocka BG-lager.

Temperaturen ovan och under OOC talar om om materialen är frusna

eller ej.

5.1.2.3.6 Tjälförlopp

TjälförlOpp är tjälnedträngning - urtjälning och tjällyftning - tjälsättning.

Genom kontinuerlig registrering av dessa parametrar får man upplysning

om hur de skilda byggnadslagren tjälar och urtjälar och vid vilka nivåer

som tjällyftning äger rum.

5.1.2.3.7 Grundvattenståndsfluktuationer

Genom observationer i grundvattenståndsrör (provvattentryckmätare) er-

hålles en allmän bild av grundvattenytans (ytornas) höjdlägesförändringar,

som i första hand blir en beskrivning av grundvattenförhållandena och

därmed av undergrunden från hydrologisk synpunkt.

5.l.2.3.8 Trafik

En provväg är en yta, som är utsatt för trafikering. Förekommer ingen

trafik på vägen kan den icke definieras som provväg, men väl provyta.

För att trafikeringens verkan på provvägen skall kunna studeras måste

trafikpåkänningen kunna uppskattas. Detta kan ske genom trafikräkning-

ar, axeltrycksmätningar, registrering av dubbade fordon etc. Uppskatt-

ningssätt får väljas efter provvägsförsökets art.

Vid en beläggningsprovväg (ex ytbehandlnignsprov) kan frekvensen dubba-

de fordon vara en väsentlig uppgift. För en bärighetsprovväg kan trafik-

påkänningen under tjällossningstiden (och sommar-hösttid) vara viktigast

att registrera, medan trafiken under vintern har mindre betydelse. Mindre

viktigt men ej försumbar är trafiken på tjälisoleringsprovväg och då

vintertid, eftersom exempelvis tät trafik håller vägbanan bättre snöröjd.
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Trafiken på alla typer av provvägar måste sålunda uppskattas. Denna

uppskattning kan emellertid anpassas till typ av provvägsförsök. För-

summas kan den däremot aldrig.

5.1.2.3.9 Observationstid

Om en provväg kunde utföras till samma noggrannhet som ett laborato-

rieförsök dvs med homogena egenskaper hos materialen och bestämda

lagertjocklekar i överbyggnaden och förläggas på en i alla avseenden

homogen undergrund, skulle antalet mätpunkter per provsträcka kunna

vara ganska fåtaliga. Även om många provvägars överbyggnader kan

komma ganska nära "homogenitet" så är så inte fallet beträffande under-

grunden, som ju inte är planerad och byggd av människohand fast mera

en naturens "nyck". Men även en vägs överbyggnad som uppbyggts med

planparallella homogena lager uppträder ej lika i tvärled. Bärigheten är

sålunda lägre längs vägkanterna och tjälaktiviteten större i vägens cen-

trala. delar än vid vägkanterna och slänterna. Påkänningen på vägbanan

varierar också i tvärled bl a åstadkommande större avnötning i hjulspårs-

lägena.

Egenskaperna hos en överbyggnad förändras också under årets lopp.

Under vintern har de frusna materiallagren större hållfasthet. Samtidigt

kan tjällyftning pågå om undergrunden är tjällyftningsbenägen. På våren

kan vägens bärighet stärkt gå nedgi samband med urtjälningen.

Vid uppläggningen av en observationsplan måste man alltså mot bakgrun-

den av ovanstående tas hänsyn till växlingen av vägegenskaperna såväl

i rum somtid.

Observationspunkter 'i plan

För en kort (något lO-tal meter och med homogen undergrund) prov-

sträcka, som byggts med väldefinierade material och lager kan mittsek-

tionsområdet väljas som observationsyta vad gälelr sådana observations-

element som tjällyftning, tjäldjup, urtjälningsdjup, grundvattenstånd,

"plattbelastningsbärighet" m m. Då det gäller sådana parametrars varia-

tion i tvärled kan man sprida ut observationspunkterna kring vägmitt mot



vägkanterna. Ojämnheter hos vägbanan, längsprovsträckanlex uppmätt

med profilograf eller ex med CHLOE-mätare) erfordrar en längre väg-

sträcka. Även om ovan definierade krav på provsträckan gäller är det

fördelaktigt för bedömning av observationsvärdenas validitet att göra ett

flertal observationer av samma element. Antalet observationer blir be-

roende av hur pass väl man känner det fysikaliska grundvalet. Som ut-

gångspunkt kan gälla det självklara att två- observationer är "dubbelt" så

säkra som en. Samtidigt får man en viss gardering ifall en observation

skulle missas eller ett instrument fallera. Det har sålunda valts att per

mätsektion då variationer i tvärled inte sökes göra observationer av

grundvattenstånd i en punkt (dock tre i djupled) i vägmitt tjäldjup i två

punkter (en på varje sida vägmitt). För provbelastningar kan mät-punk-

terna fördela sig på ömse sidor om vägmitt och väljas till ex hjulspår om

detta är förenligt med undersökningens syfte. Minst två provbelastnings-

punkter i tvärsektionen är att föredra. Antalet mätpunkter blir beroende

av spridningen i mätvärdena ochsom standard skulle 6 punkter, kunna

föreslås. I bilaga ges ett exempel på observationspunkters och mät-

l'injers fördelning i plan.

Vid längre provsträckor (några hundratal meter), där undergrunden och

kanske också överbyggnaden inte kan förväntas vara homogen har man

två möjligheter att förlägga observationspunkterna. Den ena är att inom .

provsträckan uppsöka etthomogent parti och där koncentrera observa-

tionerna samtidigt som man utför mera översiktliga och till uppkommaná 4:

de förändringar anpassade observationer på övriga delar av provsträckan.

Observationerna vid dessa utvalda homogena partier kan då från observe-

ringissynpunkt behandlas som den korta sträckan ovan. Den andra möjlig-

heten som alltid måste tillgripas, när' homogena partier inom provsträck-

an inte kan återfinnas är att låta hela provsträckan vara observations-

objekt. I sådant fall måste et statistiskt tillfredsställande antal observa-

tionspunkter inplaneras. En framgångsväg kan vara följande.

Om ex en bärighetSprovväg undergrunden och kanske överbyggnaden så

när som på provlagren (som är väldefinierade) är hetorogen och bidrar

till vägens totalbärighet tar man först genom undersökning av överbygg-

nad och undergrund reda på växlingen av materialegenskaperna. Denna

undersökning kan för en längre provväg antagligen endast göras över-



siktligt, men blir ändå nöjaktig för en uppskattningsberäkning av bärig-

hetens variation längs sträckan. Med denna uppskattade bärighetsvaria-

tion som grund bör man ha en möjlighet att bestämma tätheten på obser-

vationspunkterna.

Ytterligare en teknik att bestämma observationspunkternas antal är att

sedan väl provvägen är byggd systematiskt provbelasta denna med allt

tätare punktsystem tills antalet belastningspunkter tillfredsställer de:

statiska kraven om signifikanta jämförbara medelvärden.

Observationstillfällen

En väg "lever" under årets lopp och har frånperiod till period ej samma

kondition. För att få en fortlöpande beskrivning av deårstidsbundna för-

ändringarna i vägen måste observationerna ske med sådan täthet i tiden

att förloppen kan upptecknas. Grundvattenstånden måste hel'åá:'året'..:'regiép

strera tjälning- och urtjälning under tjälsäsongen, bärigheten uppmätes

under främst tjällossningstid, medan vinterperioden kan vara mindre

intressant. En beläggningsprovväg, där avnötningen av ytstenen studeras

kan lämpligen observeras under eller efter vinterperioden med dubbtrafik.

Tjäl- och grundvattenståndsobservationer under tjälsäsongen bör lämp-

ligen ske varje vecka. Bärighetsmätningar under tjällossningstiden kan

också föreslås ske en gång per vecka eller två gånger per månad bero-

ende på utvecklingen hos tjällossningen och mera sällan under sommaren

och på hösten.

5.1.2.3.lO Mätutrustning och mätpersonal

En provväg kan av vissa skäl komma att förläggas på långt avstånd från

den institution, som svarar för provvägsförsöket. Det får därför anses

vara enfördel om mätutrustning finns lokalt tillgänglig på platsen, så att

möjligheter är tillgodosedda att ofta och vid kritiska tillfällen utföra

mätningar. Bästa lösningen är då att lokal mätpersonal kan ställa upp.

Mätutrustning och mätmetodik kan förtjäna ett särskilt kapitel. .Problemet

' är om parametervärden är riktiga och om de är relevanta med hänsyn

till de problem, som skall lösas genom provvägsförsöket.



5.1.2.4 Redovisning av observationsresultat

För att möjliggöra information och utvärdering av observationsdata

måste dessa hyfsas, bearbetas och plottas. Det är därför nödvändigt att

ha gången klar från avläsningen av instrumentet över hyfsningen av av-

läsningsvärdena till kurvor i diagram resp beräknade bearbetade värden

som kan åskådliggöra olika parametrars förhållande till varandra. I denna

redovisning kan ingå kommentarer och diskussioner av mätvärdena, men

icke djupare utvärdering.

Redovisningen kan ske säsongvis, en tjälprovning efter tjällossningstidens

slut, 'en bärighetsprovväg efter förliden vår-sommar-höst och en belägg-

ningsprovväg ex efter en vintersäsong.

5.1.2.5 Utvärdering av provvägsresultat

Utvärderingen kan väljas att gå olika djupt. Redan redovisningen av

observationsresultatet'är en form av utvärdering även om den är ytlig.

Den därvid kommande utvärderingen rör den erfarenhet som provvägs-

försöket gett med hänsyn till de uppställda frågorna, som normalt gäller

materials användningsmöjligheter och utförandemetodik. Den från forsk-

ningssynpunkt viktigaste kunskapsuppbyggande aspekten gäller problem

om hur provvägsresultaten skall kunna förklaras sett från mekanisk,

fysikalisk-kemisk klimatisk eller annan synpunkt. Denna utvärdering

gäller de övergripande problem till vars lösning provvägsförsöket varit

en del.

5.1.2.6 Provvägens avslutande

Hur länge en provväg skall behöva vara i drift beror av syftet med

provvägen och hur väl detta syfte har kunnat tillgodoses under loppet

av en tilländalupen observationstid. Om provvägsförsöket är beroende av

vinterperioder och dessa är tillfredsställande ska provningarna vid en

tjälprovväg avslutas efter 3 tjälsäsonger. Har tjälprovvägen förlagts till

ett alltför sydligt läge eller inträffar onormalt mild vinter kan en för-

längning av observationstiden med ytterligare en tjälsäsong vara nöd-

vändig. Observationstiden för en speciell typ av tjälprovväg kan behöva

»lll-la-. .-



en observationstid av 5 år. Gällande viss provningsdetaljer kan tiden ut-

sträckas till kanske 10 år. Observationstiden för en bärighetsprovväg

synes kunna vara densamma som för en tjälprovväg. Den längre observa-

tionstiden då med hänsyn till nödvändigheten att studera nedbrytning

genom utmattning.

Diskussion:

 

5.2 Provbanor

Provbanor byggs upp med minst samma noggrannhet som provvägar. Det

som skiljer definitivt är att trafikeringen är helt styrd. Man måste så-

lunda utarbeta ett trafikeringsprogram, med avseende på trafikerings-

fordon, trafikeringsintensitet etc. Man utför körförsök på provbanorna.

Diskussion:

 

5.3 Provytor

Provytor skiljer sig från provvägar genom att de aldrig omfattar en

enkel vägsektion, ej kan tjänstgöra som väg och av att de mestadels är

otrafikerade. Uppläggning, genomförandeprogram och genomförande

blir mycket lika det som är lämpligt för provvägar. Provyteförsöken kan

dock vara mycket speciella och måste "skräddarsys" i enlighet med de

olika syftena med den.

5.4 Orienterande fältförsök

 

Orienterande fältförsök är aktuella då man inte riktigt vet i vilken rikt-

ning, som undersökningarna inom ett visst problem skall läggas upp.

Några exempel.

vägmaskin (ex jordfräs för cementstabilisering)

utförandemeftodik; (inblandning av *kalk i.1jord.ma'ss"or')

ny slitlagermassa (ex med lättklinker

okänt vägmaterial (ex hushållsavfall) i skilda överbyggnadslager



- nytt tungt fordons påverkan på vägen (ex skogstraktorer)

De orienterande försöken kan ej detaljplaneras, då man inte kan förutspå

utgången av den. Å andra sidan är det speciellt noga att man mot det

uppgjorda principprogrammet gör detaljerade observationer, då man ej

från början vet vilka observationer som ger de bästa upplysningarna om

försöken.

5.5 Provsträckor i löpande produktion

Denna typ av fältförsök liknar mycket de egentliga provvägarna. Vad

som skiljer är att de delar, där provsträckorna ej ingår i vägbyggnads-

projekten, ej är strängt planerade med tanke på provning. Genom att

införa nya material och ny metodik i konventionellt vägföretag kan

värdefull information inhämtas genom att vägbyggnadsarbetet upp-följes

med kontroll och observationer av utförandet, vilka erfarenheter sedan

tillsammans med mätdata från färdig väg kan nyttjas vid en utvärdering

på samma sätt som vid ett provvägsförsök.

De punkter som mer eller mindre försvinner under 5.1.

Egentliga provvägar är alla utom 5.1.2. Program för provvägsförsök.

Speciellt kan anmärkas att punkten 5.1.1.4 Projektering inte kommer

med annat än givetvis för de specifika provsträckorna. Detta kan inne-

bära att vissa provkonstruktioner, som egentligen är viktiga för att dra

fullödiga slutsatser om provat material eller metodik inte kommer med.

En annan komplikation kan vara att vägen byggts i enlighet med ratio-

nellt produktionsförfarande, vilket för med sigojämnheter i utförandet,

som för vägens bruk saknar betydelse men som gör att mätvärden får

en större spridning med följd av att antalet mätpunkter och -tillfällen

måste utökas för att erhålla säkra statistiska värden.

5.6 Undersökningar vid befintliga vägar

 

Anledningen till att det kan vara fruktbart att undersöka förhållanden

vid befintliga vägar är många. Några exempel på undersökningar är



- kontroll av utvalda vägar byggda enligt anvisningar eller studium

av hur anvisningarna verkat

- bestämning av orsaker till Vägskador

- observation av bärighetsförlopp

- observation av tjälförlopp

- observation av förändringar i vägens kondition

- specifik undersökning av vissa materiallager (ex cementstabilisera-

de bärlager)

Undersökningarnas uppläggning måste bli väldigt olika beroende på att

syftet kan vara så varierande.

Vid kontroll vid utvalda vägar som -byggts enligt anvisningar är den

enklaste åtgärden att man genom provborrning konstaterar att lager-

tjockleken och materialkvaliteterna stämmer. Om exempelvis man

konstaterar tunnare lager och sämre materialkvalitet än enligt anvis-

ningarna uppkommer frågan om anvisningarna i detta vägläge (under-

grundstyp, klimat). är för väl tilltagna och det sålunda egentligen är

möjligt att där sänka kraven.

Vid bestämning av orsaker till Vägskador kan ofta ytliga besiktningar av

van fackman ge svaret. Ofta måste man emellertid genom provborrning

konstatera lageruppbyggnad, materialkvaliteter och exempelvis grund-

vattenförhållanden. Vid vissa skadelokaler kan det vara nödvändigt med

vissa mätningar ex av bärighet (provbelastning) eller av tjällyftning.

Observation av bärighets- och tjälförlopp för att bestämma vägens all-

männa kvalitetstillstånd med tanke på ex förstärkande åtgärder eller

kanske enbart för beskrivning inom viss klimatzon hur dessa förlopp ser

Ut.

Kanske viktigast är att innan mer omfattande fältförsök sätts igång

gällande visst material eller metodik är att studera de gamla vägar där

materialet eller metodiken i någon form har använts. Undersökningarna

anpassas till behovet och kan bli omfattande med kartering av skador,

provborrningar, -grävningar, bärighetsmätningar, tjälmätningar m m.



5.7 (Körförsök)

 

Körförsök kan utföras på

- provväg

- provbana

- befintlig väg

På provbana utföres alltid körförsök. Körförsök som utförs på provväg

innebär styrd trafikering, som måste programmeras. Utföres körförsöket

på befintlig väg tillkommer att planera in undersökningar av ursprunglig

vägkondition samt uppbyggnaden hos vägkonstruktionen och undersökning

av undergrundsförhållandena.
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Avsnitt 1-8 utgör nedskrivna synpunkter för diskussion och utgör alltså
ej avrapportering. Tanken med nedskrivningen är att det är lättare att
få reaktion på idéer i en fråga om de är skriftligt uttryckta för be-
grundan: för, emot, alternativa. 79-10-08

6. GENOMFÖRANDE AV FÄLTFÖRSÖK

6.1 Egentliga provvägar

 

Med ett väl genomarbetat provvägsprogram och testning av detta genom

genomspelning skall själva genomförandet av provvägsförsöket inte bjuda

på några överraskningar. Några viktiga aktiviteter gås igenom i det

följande, nämligen

framtagning av provmaterial, övriga material och mätutrustningar

information till berörda personer och genomspelning av fältförsöket

förförsök

byggande av provvägen

observationer vid provvägen

redovisning av observationsresultat

6.1.1 f_r_amtagning av provmaterial, övriga material och mätut-

 

- [9.539.195

Det kan förefalla självklart att samtliga byggnadsmaterialkvaliteter

inklusive provmaterial skall ha tagits fram i god tid innan provvägen

skall byggas. Leveranssvårigheter kan emellertid uppstå och det kan in-

träffa att felaktigt provmaterial levereras. Även deå det gäller de kon-

ventionella naturmaterialen är ,det inte säkert att nöjaktig kvalitet kan

snabbt erhållas på platsen om inte leverans förberedas, kanske i vissa

fall genom att i förtid lägga upp förråd.

Frågan om mätinstrument är givetvis högkritisk. Försening eller ute-

blivandet av mätinstrument förstör'möjligheterna till de observationer,

som är' oundgängliga för utvärderingen av ett provvägsförsök.

Diskussion:
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6.1.2 Information till berörda personer och genomspelning av

provvägs försöket

Innan provvägsförsöket igångsättes måste de personer som tidigare ej

varit inkopplade på försöket informeras. Det gäller här främst den loka-

la personalen såsom områdets byggmästare, entreprenörer, maskinister,

mättekniker etc. Anledningen till att informationen är särskilt viktig

vid ett provvägsförsök är dels att provvägen måste byggas med nog-

grannhet och noggrann uppföljning, som för en entreprenör eller maski-

nist kan förefalla omotiverat, dels att observationerna vid provvägen

måste ske strikt enligt angivna förfaranden. En tidig och grundlig in-

formation om provvägsförsöket bör kunna ge förståelse för dessa speci-

ella krav.

Diskussion:

6.1.3 Förförsök

Förförsök gäller för det mesta intrimning av försöksmetodik, men också

någon gång testning av materialkvaliteter. Provning av maskiner och

utförandemetodik är andra behov.

Diskussion:

6.1.4L Byggande av provväg

De förberedelser som skett innan provvägsbyggets igångsättande är

föUande

erfarenheter inlästa från tidigare försök

- alla parter informerade, överenskommelser gjorda

- provvägsläge bestämts .

- provvägen projekterad i olika provsträckor, som förlagts till sina

lägen

- program utarbetats för provvägsförsöket

- provmaterial, övriga material och mätinstrument framtagna
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- förförsök utförda

Vid själva byggandet av provvägen från behandlingen av undergrunden

till påförandet av toppbeläggning erfordras att provvägskontrollant följer

med i de skilda utförandedelarna och tillser att de får den avsedda kva-

liteten. Man måste nämligen under observationstiden, vid bearbetning av

Observationsdata kunna förutsätta att provvägen byggts enligt ritning-

arna. Är provvägen rätt byggd behöver man icke misstänka attöverrask-

ande mätresultat har sin grund i att vissa byggnadslager utförts på av-

vikande sätt, så att det påverkar mätresultatet, utan man kan förutsätta

att mätresultaten beror av den valda provvägskonstruktionen.

Till byggandet av provvägen hör installerandet av mätinstrument och ut-

märkning av mätpunkter. Provvägsbygget är avslutat efter den första

mätomgången på den färdigbyggda provvägen.

Diskussion:

 

6.1.5 Observationer vid provvägen

 

Observationerna sker enligt det uppgjorda observationsprogrammet.

Observationsdata hyfsas och inlevereras kontinuerligt till försöksinstitu-

tionen för bearbetning. Vissa typer av observationer utföres vid bestämda

tidpunkter, ex en gång per vecka, andra observationer såsom provbelast-

ningar och provborrningar under perioder, när bestämda villkor beträff-

ande väg och väderlek är uppfyllda. De löpande Observationerna skötes

av lokal observatör, de mer sofistikerade av även annan och speciell

personal.

Diskussion:

 

6.1.6 Redovisning av observationsresultat

 

Tanken är att redovisa observationsresultatet successivt utan att därför

behöva göra någon djupare bearbetning. Därmed vinner man att prov-
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vägsförsöket kan kontinuerligt följas upp. Finansiärerna blir sålunda löp-

ande informerade om arbetets gång. De i projektet verksamma får möj-

lighet att studera observationsresultaten och göra behövliga korrigeringar

i observationsprogrammet, och kan mot bakgrunden av på så sätt ökade

kunskaper förbereda kommande etapper i försöksverksamheten och pla-

nera utvärderingen av undersökningarna.

Redovisningen sker lämpligen i enkel avrapporteringsform, typ intern-

rapporter, som är interna i den meningen att alla i provvägsförsöket in-

volverade har tillgång till rapporterna. Om dessa avrapporteringar ruti-

niseras till att gälla endast avrapportering av observationsresultat, möj-

ligen med komplement av närliggande kommentarer skall avrapporte-

ringen ej behöva ta väsentliga resurser i anspråk. Stiger emellertid ambi-

ti-onsnivån till att gälla även bearbetning och kanske djupare utvärde-

ring blir avrapporteringarna så betungande att kommande slututvärde-

ringar försenas.

Diskussion:

6.2 Provbanor

Eftersom provbaneförsök är minitiöst planerade med .hänsyn till tänkbara

förändringar hos provbanan under trafikeringen skall man vid genomför-

andet kunna följa det uppgjorda programmet. Man har sålunda i förväg

kunnat bestämma vid vilken konditionsförändring hos provbanan, som man

skall avbryta försöket.

Diskussion:

6.3 Provvtor

Liksom för egentliga provvägar men kanske i ännu högre grad måste det

uppgjorda programmet strikt följas. Se i övrigt 6.l Egentliga provvägar.

Provytor kan ha förförsökskaraktär, varför provningarna efter att ha

lett till ett visst resultat kan behöva avslutas för att eventuellt följas
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av nya provningar anpassade till det erhållna resultatet.

Diskussion:

 

6.4 Orienterande fältförsök

Hur de orienterande fältförsöken genomföres blir beroende av det "löp-

ande" provningsresultatet. Man kan sålunda exempelvis vara tvungen att

förändra halt av stabiliserade medel, eller maskintyp då det gäller sta-

 

biliseringsförsök.

Diskussion:

6.5 Provsträckor i löpande produktion

 

Provsträckor som lägges in i löpande produktion skiljer sig.. från prov-

sträckor i provväg vad gäller utförandet genom att de utföres enligt

konventionellt standardförfarande. Man är således normalt inte lika noga

med materialkvalitéer, lagertjocklekar etc som vid utförande av prov-

sträckor vid provväg. Men givetvis kan man om så erfordras driva kravet

av utförandet till provvägsstandard. Kravet på uppföljning genom note-

ring av materialkvalitêer, tjocklekar och olika moment i utförande samt

observationer då vägen är i drift måste dock bli lika stort vare sig det

gäller provsträckor i löpande produktion eller provväg, eftersom detta

uppföljningsresultat bildar grunden för utvärderingen. Observationsmeto-

diken vid denna typ av provningar behöver utredas.

Diskussion:

 

6.6 Undersökning vid befintliga vägar

Som sagts under 5.6 måste de konkreta undersökningsmomenten bli olika

beroende på syftet. I princip måste man driva undersökningarna så långt

och så länge att man fått svar på de uppställda frågorna. Om det be- Z
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döms att därför behövs icke acceptabla resurser får man diskutera att

lägga ned undersökningarna och eventuellt fortsätta dem på annat sätt.

Diskussion:

 

6.7 (Körförsök)

 

Körförsök liknar i genomförandet genomförandet av provbaneförsök.



7-l

Avsnitt 1-8 utgör nedskrivna synpunkter för diskussion och utgör alltså
ej avrapportering. Tanken med nedskrivningen år att det är lättare att
få reaktion på idéer i en fråga om de är skriftligt uttryckta för be-
grundan: för, emot, alternativa. 79-10-08

7. UTVÄRDERING AV RESULTAT FRÅN FÄLTFÖRSÖK OCH

DE ÖVRIGA UNDERSÖKNINGAR, SOM FÄLTFÖRSÖKET

INGÅR I
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Avsnitt 1-8 utgör nedskrivna synpunkter för diskussion och utgör alltså
ej avrapportering. Tanken med nedskrivningen är att det är lättare att
få reaktion på idéer i en fråga om de är skriftligt uttryckta för be-
grundan: för, emot, alternativa. 79-10-08

8. STUDIUM OCH DISKUSSION AV NÅGRA UNDERSÖK-

NINGAR, DÄR FÄLTFÖRSÖK INGÅR

Vid VTI är ett flertal undersökningar på gång eller är slutförda, där fält-

försök ingår. Av dessa har några typexempel utvalts för studium och

diskussion. Inom undersökningsprojekten företagna. och planerade aktivi-

teter ställs mot här proponerade och diskuteras. De undersökningsprojekt,

som behandlas benämnes i förkortad form enligt nedanstående.

- Ytbehandling med asfaltemulsion

- Stenmaterial i bituminös massabeläggning

- Kalkstabilisering av tjälsk-ador I

- Cementstabilisering

- Användning av masugnsslagg i vägar

- Cellplastisolering

- Barkisolering

- Åtgärder mot t-jälsprickor

- Tung trafik på tjälsvag väg

- Dränering

- Fororening genom vagsalt

8.1 Ytbehandling med asfaltemulsion

 

8-1-1 lüitiâms

Hur undersökningarna startades framgår av "Inledning" 1 VTI Meddelande

nr 26, Asfaltemulsion-ytbehandlingar, provsträckor 1976, Rapport över

utförandet av L G Wågberg och R Larsson. Från Meddelande citeras.
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Sedan många år tillbaka har man i utlandet, bl a i USA, med fram-
gång använt asfaltemulsion av katjontyp som bindemedel till yt-
behandüngar.

Jämfört med asfaltlösning, som varit så gott som allenarådande vid
ytbehandling i Sverige, ger emulsion bättre arbetsmiljö (ånga av
vatten i stället för av lösningsmedel) och besparing av lösningsme-
del (likvärt med energi). Dessa aspekter väger tungt idag och när
AB Nynäs Petroleum gjorde en seriös satsning på asfaltemulsion
- bl a i en emulsionsfabrik som stod färdig våren 1976 - möttes
detta med stort intresse, inte minst på statliga sidan.

Statens vägverk svarade med att under våren och sommaren 1976
göra ytbehandlingar i fyra län, nämligen B-, Y-, D- och L-län. I
anslutning härtill gjordes också provvägar. AB Nynäs Petroleum
åtog sig kontrollen av provvägsarbetena i B- och D-län. Statens
väg- och trafikinstitut fick i uppdrag att kontrollera provvägsar-
betena i Y- och L-län.

Bakgrunden till att ytemulsionsförsöken kunde tas upp iSverige var den

bevakning bl a i form av rekognosceringsresor, som Nynäs AB år 1974

gjorde i USA. Nynäs' erfarenheter från USA presenterades för VV, som

blev intresserat av att starta försök med ytbehandling med användande

av asfaltemulsion i stället för asfaltlösning. VV beställde VTIs hjälp med

detta försök.

Diskussion: Emulsionsförsöken kunde komma igång på grund av enskild

 

firmas bevakning och till VV framförda önskemål och beställning (jfr 3.3).

För planering av framtida undersökningar hade det varit en fördel om

motsvarande bevakning också hade skett genom VTI (och VV).

8.1.2 Allmän planering

Avsikten var att komma igång med mindre fältförsök år 1975 och större

fältförsök 1976 i form av enskilda provsträckor eller provvägar, Nynäs AB

hade sin emulsionsanläggning klar. Omfattningen och innehållet i de följ-

ande undersökningarna skulle bedömas kalenderårsvis enligt rutinerna för

VV beställning av uppdrag hos VTI._

Diskussion: Även om emuslionsundersökningar måste betraktas som täm-

ligen avgränsade innehåller de moment av separerbara typer sådana som

gäller
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- emulsionskvalitet

- emulsionshalt

- hantering av emulsion (ex lagring)

- emulsionens kondition vid spridning

- spridningsförfarande

- spridningsutrustning

- pågruskvaliteter

- behandling av pagrusad vagbana

Flera av dessa moment erfordrar förutom provning vid fältförsök också

provning eller utredning på annat sätt såsom vid provytor, i provvägs-

maskin och på laboratorium. Även apparat- och mas-kinutrustning kan

behöva utvecklas.

8.1.3 Planering av fältförsök

 

Planeringen skedde från början i samverkan mellan Nynäs AB (med hjälp

av utländsk xpertis) och VV. Senare i samverkan mellan Nynäs AB, VV

och VTI och slutligen fr 0 m 1977 mellan VV och VTI.

Diskussion:

 

8.1.4L ,Program for provning och genomforande av provning Vld

 

fältförsök

Specifika program utarbetades för varje provväg men genomförandet

skedde ofta enligt modifierade program. (Ex på grund av att material ej

kunde tas fram i tid).

Utförandet av provvägar i B, D, L och Y län beskrives i VTI Meddelande

nr 26. Sammanlagt utfördes 35 provsträckor.

Diskussion:

 



8.1.5 Htvårdering av resultat från fältförsök

Utvärdering utförd till sådan grad att underlag. för byggnadstekniska an-

visningar kunnat tas fram.

Diskussion:

 

8.1.6 Nyttiggörande av resultat från fältförsök

 

Ytbehandling med asfaltemulsion enligt de tentativa byggnadstekniska

anvisningarna har utförts. Det har visat sig att anvisningarna i vissa

delar ej kan följas och måste omarbetas. Så upptäcktes att man i prak-

tiken ej använde samma rena stenmaterial som vid fältförsöken;

Diskussion:

 

8.2 Stenmaterial i bituminös massabeläøn
(SL)

ning

Det finns många aspekter i frågan om stenmaterial i bituminös massa-

beläggning. Viktiga aspekter gäller

stenen

fin materialet

bindemedlet

hålrummet

Under senare år har intresset inriktats starkt på stenens roll i den bitu-

minösa beläggningen. Genomspelningen och diskussionen av undersökningar

inom området kommer att koncentrera sig på undersökningarna av stenen.

8-2-1 lnltåezirls

Redan på 60-talet hade man bl a på VTI tagit upp frågan om varför

sprödhets-V och flisighetstalen och från dessa härledda styrkegradstalet ej

gav en riktig bild av stenens hållbarhet i väg. Tankarna på en annan mer
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rättvisande metod för hållfasthetsbestämning uppkommer när så dubbsli-

taget blir ett problem, varvid framtogs och trimmades en poleringsappa-

rat.

Det var särskilt i Finland, som man tidigt insåg problemet med dubbar-

nas nötning på vägarna och i SVT1 provvägsmaskin testades ett antal

typer av finska beläggningar år 1966.

År 1968 presenterades i ett temanummer om vägforskning (Svenska väg-

föreningens tidskrift ) problemet med stenmaterialets hållfasthet

speciellt med hänsyn till dubbarnas påverkan.

Från och med 19 utvecklades och trimmades vid VTI en sliptalsapparat,

som skulle visa sig ge mycket goda korrelationer mellan avnötning i appa-

rater och VTI provvägsmaskin.

Under slutet av 60-talet utfördes på uppdrag av Stockholms och

Göteborgs stad körningar i provvägsmaskinen med dubbade däck. VV be-

ställde i början av 70-talet körning med dubbar på några typer av norme-

rade massabeläggningar som en form av materialprovning. Mera utveck-

lingsbetonat arbete kom igång 1971-72, då körning i provvägsmaskinen ut-

fördes på ytsten, dvs dubbarnas effekt på själva stenen studerades.

Tiden ansågs på VTI nu mogen för regelrätta provvägsförsök. Två prov-

vägar byggdes också i början på 70-talet (VV). På så sätt blev en prov-

väg med ytbehandling åtgärdad med s k "blödande" beläggninginom

Stockholms stad. Efter detta har väghållare ej varit intresserade av prov-

vägsförsök förrän år 1977, då i VV regi en provväg byggts med olika sten-

material i asfaltbetong = det stenmaterial, som tidigare testats i VTI

provvägsmaskin. Dessa körningar som var mycket omfattande ägde rum

under år 1975 på grund av VV beställning.

Verksamheten inom området är nu samlat inom ett "överprojekt", med

projektledarna.

Diskussion: Undersökningarna har initierats på olika sätt. Början skedde

 

genom VTI "bevakning" redan på tidigt 60-tal. När sedan problemet med

dubbarnas nötningseffekt blev påträngande startades körningar i VTI
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provvägsmaskin genom beställning från enskilda (1966). VV-beställning

kom i början på 70-talet och gällde prov i provvägsmaskinen. De från

VTI föreslagna provvägsförsöken beställdes i början av 70-talet och slut-

ligen utfördes provvägen år 1977. Initieringarna från olika håll tyder på

att frågan om stenmaterialets hållfasthet i bituminös massabeläggning

framför altl genom dubbarnas införande blev aktuell för väghållarna.

8.2.2 Allmän planering

Jfr 8.2.1 Initiering

Diskussion: Det synes som om man var och en på sitt håll på grund av

egna aktuella problem främst genom dubbarnas konstaterande ökade av-

nötning på beläggningarna varit intresserad att få igång specifika under-

sökningar. Man kan sålunda inte tala om någon högre ?grad av samplane-

ring. Sett från väghållarsynpunkt skulle detta kunant tänkas vara möj-

ligt även om avnötningen är mer påtaglig endast där trafiken är tät och

frekvensen dubbar stor, dvs i större tätorter, med någorlunda lång vinter.

Ett annat samordningsproblem kan ligga på forskningssidan. Stenen ingår

som en ingrediens i en bituminös massabeläggning och studeras då auto-

matiskt inom beläggningstekniken. Slitaget genom dubbar har emellertid

gjort att hållfasthetsegenskaper, som tidigare ej spelade så stor roll

blivit viktigare. Dessa hållfasthetsegenskaper är beroende av de mine-

ralogiska typerna och därmed kommer den petrologiska aspekten in om

lämpliga bergarter och förekomsten av dessa in i bilden. Detta är arbete

för en petrolog, som tidigt måste in i planeringsskedet. Man får emeller-

tid det intrycket att "beläggningsdelen" och den "petrologiska" delen av

undersökningarna kunde tidigare integrerats.

8.2.3 Planering av fältförsök

Från "petrologiskt" håll var man tidigt intresserad av provvägsförsök.

Provvägar byggdes 1972, 1973 och 1977. Temat för provvägen 1972 var

studium av 2 stenmaterials avnötning i två typer av klimat. Slitage- och

friktionsundersökningar ingick i programmet för provvägen 1973, som ut-

fördes i Stockholms län. Vid provvägen 1977, som förlades till E4 strax
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N om Gävle, skulle avnötningen studeras hos stenmaterial, som tidigare

testats i VTI provvägsmaskin.

Provvägarna 1972 (Ljungskile och Falun) föregicks av provvägar i

Borlänge och Kungsbacka (1970-19 ), där man observerade en slitage-

skillnad, som man bedömde vara orsakad av olikheter i stenmaterialets

kvalitet och klimatet. Mot den bakgrunden valde man att förlägga två

provvägar i två olika klimatområden (1973).

Vid provvägen 1973 (Bro) provades tre olika bindemedel för att under-

söka om slitaget styrdes av bindemedelskvaliteten.

Provvägen 1977 (Gävle) var fältförsöksdelen av de undersökningar som ut-

förts i provvägsmaskin på 60-talet och början av 70-talet, särskilt kör-

ningarna, som utfördes 19 och 1974-1975.

Undersökningarna sker nu inom ett överprojekt, där provvägsverksam-

heten är en del.

Diskussion: Man misstänkte tidigt att bindemedel, sten och klimat kunde

 

vara kritiska vad gäller slitage och beläggning. Undersökningarna togs

först upp dels inom grupp "beläggningsteknik" där intresset främst foku-

serades på bindemedel (och klimat) och del inom grupp "petrologi", där

frågor om stenens beskaffenhet studerades. Säkert förlorade man en del

erfarenheter genom att inte samordna verksamheten, framförallt prov-

vägsverksamheten från början. Hade så skett hade säkerligen mer om-

fattande provväg (1977 vid Gävle) kunnat byggas tidigare. Det är att

positivt notera att undersökningarna numera är samordnade.

8.2.4 Program för fältförsök

 

Som exempel tages här provväg 1977 vid Gävle. Syftet med provvägen

framgår av referat från VTI Meddelande 59.

På uppdrag av Vägverket har VTI under sommaren 1977 utfört en
provväg med åtta olika stenmaterial. Avsikten med provvägen är
att studera vilket inflytande stenkvaliteten hosfraktion 8-16 mm,
har på det slitage som dubbade däck åsamkar asfaltbetong' HAB 16.



I försöket ingår två beläggningstyper - den ena av konventionell
typ (30% av stenmaterialet var större än 8 mm), den andra en
öppnare typ (45% >8 mm).

Slitaget på provvägen kommer Också att jämföras med den avnöt-
ning som erhölls vid en körning i VTIs provvägsmaskin. I den kör-
ningen ingick flertalet av de stenmaterial som är representerade
på provvägen. Körningen i provvägsmaskinen har redovisats i VTI
Rapport nr 125.

Under de närmaste vintersäsongerna kommer VTI att utföra slitage-
mätningar på provvägen.

I programmet ingick också ett förförsök.

Syftet med förförsöket var att kontrollera arbetsrecept, verkets
funktion samt att bestämma erforderlig packningsinsats på vägen.

Det bedömdes som särskilt viktigt att före försökens utförande
kontrollera att arbetsrecepten givit rätt massasammansättning
eftersom det inte var möjligt att genomföra. någon produktions-
kontroll under försökets gång på grund av de korta produktions-
tiderna för respektive massatyp.

Provvägen har byggts och instrumenterats. Kontrollprov har uttagits

under byggnadsskedet.

Om långtidsuppföljningen anges följande.

Uppföljningen kommer i huvudsak att bestå av slitagemätningar
under vintersäsongerna.

Slitagemätningarna kommer att utföras enligt det förfaringssätt
som VTI tidigare använt på ett antal provvägar. Beläggningsytan
avvägs på var lOO:e mm tvärs över körfältet. Som fixar fungerar
nedborrade mässingshylsor i beläggningen. Mätningarna utförs nor-
malt vid tre tillfällen under vintersäsongen.

Under hösten 1977 har fixar borrats ner i sex slitagemätningslinjer
tvärs över körfältet på respektive sträcka.

Trafikräkning och bestämning av dubbfrekvensen kommer att ut-
föras genom vägverkets försorg.

Slitagemätningar brukar normalt utföras under beläggningens tre
första år.

Eftersom beläggningar med åtta olika stenmaterial och två olika
kornkurvor finns representerade i anslutning till varandra och inom
ett begränsat geografiskt område inom denna provväg har även
friktionsmätningar planerats. Den första mätningen kommer att
utföras under sommaren 1978.
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Diskussion: Provvägen 1977 ligger väl i linje: Erfarenhetsinsamling genom

 

bl a Litteraturstudier -> Laboratorieutredningar -> Testning av prov-

vägsmaskin -> Förprovvägar -> Huvudprovväg. Vad som saknas är för-

längningen i fråga om Produktionsväg. Speciellt att notera är att i

provvägsförsöket ingår förberedelser i form av förförsök för intrimning

av arbetsmoment. Vad som synes saknas är den övergripande planen var

redovisningar och utvärderingar fram till fungerande byggnadstekniska_

anvisningar.

 

8.2.5 Genomförande av provning vid fältförsök

Som exempel tages här provväg 1977 vid Gävle.

Provvägen är byggd och:.insit'rumenterad oCh' .avrapporterad ochf..2 års

observationer utförda. Redovisning av observationsresultat och utvärde-

ring ej gjorda.

Diskussion: Det kan konstateras att provvägen är byggd enligt plane-

 

ringen och genom kontroll av och observationer under byggandet är prov-

vägens struktur väl dokumenterad.

 

8.2.6 Utvärdering av resultat från fältförsök

Som exempel tages här provväg 1977 vid Gävle. Utvärdering av resultat

har ej ägt rum.

Diskussion: För tidigt att utvärdera, men visst observationsresultat

 

skulle kunna utvärderas, men bäst om provvägen, som planerats får vara

i drift ännu en tid.



8.2.7 Nyttiggörande av resultat fr_å_1_r_1_§§_l_g§5§§_k
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8.3 Kalkstabilisering av tjälskador

 

Kalkstabilisering. av tjälskador initierades genom vägförvaltningen i Y

län, varefter VTI anknöts till projektet 1977. Någon allmän planering av

typ Stabilisering av tjälskador har ej förekommit. De försök, som utförts

i Y län kan anses vara av orienterande karaktär med syfte att under-

söka möjligheterna att reparera tjälskador genom kalkstabilisering och i

samband därmed prova utrustning för inblandning av kalken i vägen.

Undersökningarna har dokumenterats genom avrapportering av utförande

och resultat.

Diskussion: Fältförsöken med kalkstabilisering av tjälskador utgör ett

 

typiskt exempel på Orienterane fältförsök.

8,4 Cementstabilisering

 

Genom cementstabilisering öar man hållfastheten hos vägbyggnadsmate-

rialen.

8-4-1 [Båtägare

Intresset att genom cementstabilisering förbättra bärigheten uppkom på

50-talet vid FortF, som genom Flygfältsbyrån utförde några cementsta-

biliseringar på sina flygfält. 1959 byggdes en cementstabiliseringsprov-

väg i Degeberga av vägförvaltningen i L län.

Verklig skjuss på provvägsverksamheten skedde i början på 60-talet. De..

följande provvägsförsöken skedde i samarbete med VoV resp VV, varvid

problem togs upp i huvudsak i följande ordning.

- Bärighetsökning genom cementstabilisering av normalstarkt mate-

rial

- Bärighetsökning -genomcementstab'ilisering av svagt material

- Motverkande av stabiliseringssprickor

- Verksblandning - platsblandning

- Cementstabilisering av tjälkänslig grusväg



Diskussion: Vad som kan saknas i problemsamlingen kan vara frågan om

under vilka omständigheter (vägtyp, undergrundstyp, klimat) där cement-

stabilisering kan vara förmånligt att använda och hur man skall anpassa

cementstabiliseringsmetodiken till de lokala förhållandena.

8.4.2 Allmän planering

Det syns som om man börjat i liten skala på 50-talet och sedan arbetat

etappvis under 60- och 70-talen med hänsyn till de problem, som trängt
O

pa.

Diskussion: Som en efterklokhet kan man säga att man skulle ha från

början lagt upp undersökningarna med hänsyn till de problem, som skulle

förväntas uppkomma.

8.4.3 Planering av fältförsök

Efter uppkomna idéer skedde planeringsarbetet i samarbete mellan VV

och VTI.

Diskussion:

8.4.4 Program for provning och genomforande av provning Vld

fältfêrêêl:

Det gemensamt mellan VV och VTI utarbetade programmet gällde så att

VV byggde provvägarna under observation och viss kontroll från VTI

sida. Observationsprogrammet var anpassat till de tillställda finansiella

och personella resurserna och genomfördes också enligt intentionerna.

Diskussion:

8.4.5 - Utvärdering av r_esultat från fältförsök

Samlad utvärdering nu på



Diskussion: Som efterklokhet kan man säga att hade man från början

 

vetat att provvägsverksamheten skulle bli av den stora omfattning den

belv, så skulle man ha kunnat lägga upp den mera inriktad på ett mål,

som innebar en kortare utredningstid och snabbare utvärdering.

8.4.6 Nyttiggörande av resultat från fältförsök

 

För ca 2 år sedan utkom i vid VTI en arbetsbeskrivning gällande cement-

Stabilisering. Viss "misslyckanden" kan noteras vid produktionsvägar,

vilket avviker från erfarenheterna från provvägsförsöken. Det syns som

om undergrunden, som varit tjälfarlig är direkt orsakad till misslyck-

andena.

 

Diskussion: Också som en efterklokhet skulle gälla att man förbisett att

utreda användningsområde för cementstabilisering med hänsyn till aktu-

ella lokala förhållanden (undergrund, klimat).

8.5 Användning av masugnsslaggi vägar

Masugnsslagg är en restprodukt vid järnframställning. Masugnsslagg. före-

kommer i varianterna

- hyttsten

- hyttsand

- slaggpellets

- slaggbindemedel

Masugnsslagg har i många-år använts för vägbyggnadsändamål i övriga

länder såsom exempelvis i Frankrike.

8.5.1 Initiering

Jernkontoret sökte år 1974 kontakt med VTI och VV vad gällde frågan

om möjligheterna att använda slaggprodukter i vägar och om vad under-

sökningar som erfordrades innan byggnadstekniska anvisningar kunde

framtas. VTI planlade samma år i samråd med VV och Jernkontoret

undersökningar, som syftade till byggnadstekniska anvisningar. Jernkonto-

ret beställde 1975 hos VTI undersökningar enligt ett från ursprungligt
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plan modifierat program. VTI beslöt att tillskjuta egna medel och VV att

bekosta byggande av. provvägarna.

Diskussion: Undersökningarna, där provvägsprojekt ingår är initierade

genom önskemål (VTI och VV tillskjuter kapital) och beställning (upp-

dragsprojekt).

8.5.2 Allmän planering

Som svar på Jernkontoret propåer om att använda masugnsslaggi vägar

utarbetades en plan för undersökning av användningsmöjligheter för mas--

ugnsslagg till vägändamål. Huvudpunkterna i planen beskrivs av nedanstå-

ende lista.

- Typ av slagg

- Sl'aggs användning i vägar i andra länder

- Slaggs användning i vägar i vårt land

- Vägar där slagg kan användas

- Olika sätt att använda slaggi vägar

- Principiell plan för undersökningar

-I den pricipiella planen för undersökningar ingår punkterna

- Litteraturstudier

- Personkontakter och studieresor

-' Studier vid utförda svenska provytor och provvägar

- Kompletterande undersökningar vid utförda svenska provytor och

provvägar

- Laboratorieundersökningar

- Fältundersökningar genom nya provvägar

- Utvärdering för framtagning av underlag för byggnadsanvisningar

- Plan för program

Planen för programmet citeras i sin helhet nedan.

Arbetet med undersökning av slaggs användning i vägar tänkes gå
framåt i etapper. Uppläggning och genomförande av undersök-
ningar i en senare etapp bestäms således av de resultat man får
från undersökningar i tidigare etapper. De tidsperioder och aktivi-
teter för resp etapp som anges nedan gäller under förutsättning



att undersökningarna kommer igång enligt tidsschemat. Enligt
detta påbörjas undersökningarna ht 1974 och avslutas 1978-79.
Undersökningstiden omfattar sålunda en period på 5 år, vilket är
den tid, som kan bedömas erfordras för en ingående utredning av
frågan om slaggs användning i vägar. Hur lång undersökningstiden
i praktiken blir är beroende av hur man bedömer användbarheten
av undersökningsresultaten från varje genomförd etapp.

1.2

1.3

1.4

1.5.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

4.1

4.2

4.3

4.4

Ht 1974

Litteraturgenomgång för uppskattning av kravspecifika-
tioner

Studium vid utförda provytor och provvägar

Rutinundersökningar på laboratorium för bedömning av
vissa vägtekniska egenskaper hos slagg

Skiss till provvägsförsök

Utarbetande av program för fortsatta undersökningar

Vt 1975

Litteraturstudier

Studieresor

Kompletterande undersökningar vid utförda provytor och
provvägar (etapp II, bil)

Undersökningar på laboratorium för bestämning av vägtek-
niska egenskaper hos slagg och blandningar av slagg och
andra material innefattande även införande eller utveck-
lande av ny testmetodik

Planering av nya provvägar (etapp III, bil)

1975-76

Fortsättning av undersökningar på laboratorium

Projektering och byggande av nya provvägar
Bearbetning av mätvärden

Utvärdering av undersökningsresultat

1976-77

Drift av de nya provvägarna

Bearbetning av mätvärden

Utvärdering av undersökningsresultat

Framtagning av underlag för provisoriska byggnadsanvis-
ningar



5. 1977-78

5.1 Drift av de nya provvägarna

5.2 Bearbetning av mätvärden

5.3 Utvärdering av undersökningsresultat

5.4 Framtagning av underlag för byggnadsanvisningar

1978-79

6.1 Fortsatt bearbetning av undersökningsmaterial för tillvara-
tagande av spin-off-effekter \

6.2 Slutredovisning och publicering av undersökningsresultat

Diskussion: Allmän planering av den bredare undersökningen utfördes.

Provvägsförsöken utgör där en del. Om man följde planerna skulle under-

sökningsresultaten leda till sådana erfarenheter att man kunde ta fram

byggnadstekniska anvisningar år 1979. I praktiken följdes inte plane-

ringen. JK ville koncentrera resurserna ti11 provvägar. Detta innebar att

moment i de naturligen tidigare etapperna såsom exempelvis litteratur-

studier fick senareläggas. Ett annat moment, som kom senare till utför-

ande var studium och undersökningar vid redan utförda provytor och

provvägar. Sådana undersökningar är f n (1979) på gång.

8.5.3 Planering av fältförsök

Intresset inriktades från början genom JK på provvägar. Dessa planerades

därför tidigare än som förutsatts i VTI planering och byggdes också tidi-

gare. Underhand planerades ytterligare provvägar en med slaggpeltets

(Sjulsmark 197 ) och med Merolit (Tokarp 1977).

Diskussion: Genom att provvägar skulle bilda ett tidigt moment i under-

 

sökningarna fanns ej tid eller möjlighet att inför planeringen av provväg-

arna utnyttja de kunskaper som latent fanns men skulle ha tagits fram i

tidigare etapper. Så var trafiken ej tillräckligt vid provvägen med Mero-

lit (Lästringe 1975) och vid den tilltänkta provvägen med hyttsten (Luleå

1975) kunde provvägsläge ej ställas till förfogande. Senare utförda prov-

vägar (Sjulsmark och Tokarp) som utfördes av väghållarna synes inte ha

integrerats i större planeringssammanhang.



8.5.4 Program för fältförsök

 

De i ursprunglig planering påtänkta provvägarna skulle genomgå prov-

ningsprogrammet för huvudprovväg. Detta innebar att tjälundersökningar-

na är avslutade efter 3 år och bärighetsundersökningarna, när så mycket

observationsmaterial insamlats, att en bearbetning kan ge underlag för

framtagning av byggnadstekniska anvisningar.

Diskussion: Programmet för provvägarna var av sådan omfattning att ett

 

genomförande skulle kunna ge ett bidrag till underlag för framtagning av

byggnadstekniska anvisningar.

8.5.5 Genomförande av provning vid fältförsök

 

Resurser i sådan omfattning att det ursprungliga provningsprogrammet

kunde genomföras ställdes ej till förfogande.

Diskussion: Eftersom inte hela provningsprogrammet genomfördes kunde

 

ej möjligt underlag för utarbetande av byggnadstekniska anvisningar tas

fram.

8.5.6 Utvärdering av resultat från fältförsök

 

Utvärdering vad gäller tjälproblematiken är i viss mån klar, vad gäller

bärighetsproblemen på gång.

Diskussion: Utvärderingen försvåras och blir ofullständig då resultaten

 

från provvägarna, som mer eller mindre blivit till under tidsbrist och

för tidigt i undersökningsgången, ej kunnat ge ett önskat resultat. Pågå-

ende kompletteringar i efterhand med bl a undersökningar vid befintliga

slaggvägar är ett försök att samla in mer erfarenhet om slaggs egen-

skaper i vägar.

 

8.5.6 Nyttiggörande av resultat från fältförsök

Även om byggnadstekniska anvisningar ej ännu .finns tillgängliga vid VV,

har undersökningsresultaten med tiden visat att slagg är användbart i



vägar och har också på många håll kommit i praktiskt bruk.

Diskussion:

8.6 Barkisolering (Veglaboratoriet)

 

Veglaboratoriets barkisoleringsprojekt medtages här därför att det synes

så följdriktigt genomfört. VTI (SVI) har också genomfört ett bakrisole-

ringsprojekt, men detta hade inte samma bredd, eftersom det var starkt

koncentrerat till enbart provvägsverksamhet.
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I samarbete mellan VTNF och Veglaboratoriet har utskottet for tele-

teknisk forskning anställdes en civilingenjör för undersökningar rörande

barks användning i vägar.

Diskussion: Genom att en speciellt utvald forskare fick ansvaret för upp-

giften och skulle enbart hålla sig till denna borgades det för att tek-

niken med barkisolering av vägar kunde bli ingående utredd.

8.6.2 Allmän planering

Undersökningarna planerades i stort och följande frågor ställdes i ini-

tialskedet.

- Har barken påstådd forstackumulerande och lastfördelande för-

måga

- Ruttnar barken och ger anledning till spårbildningar

- Kan barken komprimeras under byggnadstiden eller sker efter-

komprimering som erfordrar justering med dyrt material

- Kommer barken at ge ökad elasticitet hos vägen, som förorsakar



krackeleringar. Sväller och krymper barken, allt efter vattentill-

gång

- Hur är barktillgången och transportsträckorna

- Man saknar till stor del säker erfarenhet av barkvägar. Det måste

vara viktigt att skaffa fram "kontrollmaterial" för dimensionerings-

formel

- Järnvägarnas erfarenheter av bark är ej direkt överförbara på

grund av annorlunda belastningsförhållanden och fuktförhållanden

(jämför tätt asfaltlager med öppen grusballast)

Den allmänna uppläggningen av projektet innefattade

- Litteraturstudier och kontakter (Int rapp nr 9 Veglaboratoriet)

- Besiktning och kontakter (Int. rapp nr 34, 38)

- Laboratorieundersökningar (Int rapp nr 31, Int melding 1969, Det

Norske Skogsforsöksvesen l97l, Int rapp 48-289, 48-300, 48-303,

48-309, 48-412)

- Vältundersökningar _= provvägsförsök (Int rapp nr 11, 48-209, 37,

48-348, 48-273, 436)

- Redovisning (= ovannämnda rapporteringar)

- Utvärdering (Int rapp 48-344, 87, 69, 48-291)

Diskussion: Man var redan vid projektets start införstådd med de aktivi-

 

teter som projektet borde omfatta och la från början upp undersök-

ningarna med hänsyn därtill. På så sätt skapades möjligheter till lång-

tidsplanering både vad gäller tekniska verksamheten och resursåtgången.

8.6.3 Planering av provvägar

Barkens praktiska användbarhet skulle studeras vid provvägar dels redan

befintliga provsträckor, dels vid provvägar som planerades att byggas.

Diskussion:

 



8.6.4

Från
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Program för provning vid provvägar

början angavs att man vid provvägsförsöken sökte erfarenheter av

Frostackumulerande förmåga

Lastfördelande egenskaper i fruset och ofruset tillstånd

Komprimeringsegenskaper

Korttids- och långtidssättningar

Varaktighet (mot bakteriell nedbrytning)

Kostnader och ekonomi jämfört med andra metoder

Anläggningsmässiga egenskaper

Det spelades igenom vilka observationer som skulle göras och hur de

skulle redovisas i diagramform och nyttiggöras vid utvärdering. (Int

rapp 48-127)

En förteckning över observationselement blir som följer

Undre och övre tjälgränsen (tjälgränsmätare VTI)

Grundvattenstånd (piezometrar)

Vägbanans höjdläge (Höjdavvägningar)

Lufttemperatur (bimetalltermometer)

Tjälade jordens egenskaper (provtagning)

Vägbanans kondition (kartering, fotografering)

Sättning (speciella sättningsmätare)

Packningsgrad (som funktion av packningsarbete)

Bärighet (Benkelman-metoden)

Diskussion: Man kan notera att programmet för provningen är full-

ständigt. Antalet provpunkter är dock få.

8.6.5 Genomförande av provning vid provvägar

(Ådal och Hurum), (Nymoen, Liestranda). Provningarna synes ha genom-

förts enligt programmen. Provningsresultaten har i allmänhet redovisats

separat.
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Diskussion:

8.6.6 Utvärdering .

 

Utvärderingsgången kan belysas med några efter varandra utkomna

rapporter

- Int rapp 48-238, Bark i veg. Teori och observationer, frostackumu-

lering, vintern 1969-70 (9 februari 1971)

- Int rapp l18-271. Bark i veg. Televhiv, grunssvannsnivå, kapillari-

tet, diskussion av observationer vintern 1969-70 (19 februari 1971)

- Int 48-291. Bark i veg. Klassificierings-system for bark (juni 1971)

- Int 48-344. Bark i veg. Frostackummulering, beregninger ut fra

observationer 1969-71 (oktober 1971)

Dessutom har en del rapporter utkommit som behandlar olika egen-

skaper hos barkmaterial.

Utvärderingsresultatet har bildat underlag för framtagning av byggnads-

tekniska anvisningar.

Diskussion: Tidigare redovisat resultat från provvägarna har kunnat

 

ligga till grund för utvärderingen, så att denna kunnat ske utan tidsför-

dröjning.

8.6.7 Nyttiggörande av resultat från provvägsförsök

 

Genom att byggnadstekniska anvisningar framkommit for - användning av

bark i vägar, har resultaten från undersökningarna kunnat nyttiggöras.

Diskussion:

 



8-22

8.7 Cellplastisolering

 

Cellplast verkar som värmeisolering i väg. Då cellplasten på 60-talet

började provas i vägar var det inte blott materialet, som var oprövat,

värmeisoleringsmetoden var också ny. Undersökningarna kom därför att

gälla både material och metod.

8-7-1 mamma

Enskild firma, som saluförde styrencellplast försökte intressera VTI och

Vv att prova deras typ av cellplast i vägar. VV beställde av VTI att an-

svar för denna provning med början 1965.

Diskussion:

 

8.7.2 Allmän planering

Styrencellplasten var sedan 1962 under provning i USA. Vid VTI koncen-

trerades arbetet på att prova styrencellplasten vid provvägar enligt etap-

perna förprovväg, huvudprovväg, försöksväg. Litteraturstudier skulle ske

löpande, några speciella laboratorieförsök planerades ej.

Studium skulle ske av i första hand styrencellplastens tjälisolerande funk-

tionering i väg samt av styrencellplatsens konditionsutveckling med

tiden. Bärighetsstudier skulle också ges utrymme.

Diskussion:

 

8.7.3 Planering av provvägar

Två typer av styrencellplast skulle *ingå i förprovvägen och i huvudprov-

vägen skulle sedan den cellplasttyp, som gett bästa resultatet, ingå för

mer diversifierad provning.
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Huvudprovvägen planerades att byggas ett år senare än förprovvägen.

Vid huvudprovvägen skulle inbyggas ett flertal varianter av överbyggna-

der med cellplast och ett antal överbyggnadstyper med dels redan ut-

provade material såsom bark och dels med ej provade material såsom

lättklinker (lättklinkersträckorna utgör då förprovväg).

Vid behov skulle provvägar senare byggas för att utreda mer praktiska

problem (försöksvägar).

Vid provvägarna planerades (och genomfördes) ingående markundersök-

ningar som hjälp vid bedömningen av lämpliga provvägslägen och förlägg-

ning av de enskilda provsträckorna.

Diskussion:

8.7.4 Program för och genomförande av provning vid provvägar

Utom programmet för själva förprovvägen programmerades ett förförsök

för studium av hur tjockt ett gruslager på cellplasten måste vara utan i

att "mjukna" cellplasten vid påförandet av varm beläggningsmassa.

Vid förprovvägen förutsattes följande observationselement bli beaktade.

- Lufttemperatur

- Rel fuktluftfuktighet

- Marktemperatur

- Grundvattenstånd

- Vattenhalter

- Undre och övre tjälgräns

- Vägbanans höjdrörelser

- Bärighet

- Vägbanans jämnhet

Programmet för huvudprovvägen blev detsamma. Senare provvägar av

försöksprovvägstyp (produktionsprovvägar) gällde liknande observations-

program men med viss reducering. Varje provväg planerades att vara i



8-24

drift 3 år, dock tänktes driftstiden för förprovvägen och huvudprovvägen

vara 5 år.

Provningsresultaten avrapporterades ofta efter varje tjälsäsong.

Diskussion:

 

8.7.5 _ Utvärdering

Utvärderingen av resultaten skedde mot bakgrunden av provningsresul-

taten under hand genom ett flertal avrapporteringar av effekten av

styrencellplasten som tjälisolering. Avrapportering av bärighetsresultat

var av mindre omfattning. Utvärderingsresultaten var tillräckligt för att

bilda underlag till byggnadstekniska anvisningar, som utkom 1976.

Diskussion:

 

8.7.6 Nyttiggörande av resultat från provvägsförsök

Genom att byggnadstekniska anvisningar framkommit för användning av

styrencellplast i vägar, har resultaten kunnat fullt utnyttjas.

Diskussion: V

 

8.8 Åtgärder mot tjälsprickor

 

Längsgående tjälsprickor uppmärksammades i allt högre grad bl a i

Norrbottens län på 50-talet, då denna typ av skador uppstod även i norm-

enligt byggda vägar i ny sträckning.
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8-84 initisziiis

va i BD och VV (VoV) sökte VTI (SVI) hjälp att i samarbete lösa tjäl-

sprickproblemet. Som inledande undersökningar beställdes provvägsförsök

i BD län.

Diskussion:

 

8.8.2 Allmän planering

 

Efter det inledande provvägsförsöket uppgjordes en plan som innehöll en

katalog på olika överbyggnadstyper, som skulle kUnna testas vid provvägar

avseende effektenpå längsgående tjälsprickbildning.

Diskussion:

 

Uppläggningen av en plan för testning av olika överbyggnadstyper var

ändamålsenligt. Vad som ej planerades och ej heller kom att ingå i under-

sökningarna var en tjälmekanisk utredning, som skulle närmare kunna

förklara tjälsprickbildningsprocessen.

8.8.3 Planering av provvägar

 

Som nämnts under 8.8.2 uppgjordes en plan för provning av skilda över-

byggnadstyper vid provvägar. Val av provvägskonstruktioner skedde dock

under hand på grund avuppdykande idéer och vunna erfarenheter.

Diskussion:

 

8.8.4 Erogram_ för provning och genomförandggy provning vid

 

95939.'§5

Redan för första provvägen på 50-talet (Rutvik 1956) utarbetades ett
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standardmätprogram att gälla under tre tjälsäsonger, varefter provvägs-

försöket normalt skulle vara avslutat. De tidigare provvägsbyggena ut-

fördes utan VTI kontroll, varvid avvikelser från byggnadsritningarna kunde

uppkomma. Av den anledningen sattes som regel att vid varje provvägs-

bygge skulle försöksledare följa upp byggnadsoperationerna. Byggnadsar-

beten redovisades i byggnadsrapporter och observationerna i särskilda

rapporter.

Diskussion:

8.8.5 Utvärdering av resultat från provvägsförsöken

 

Med byggnadsrapporter och observationsrapporter som grund har utvärde-

ring skett och avrapporterats.

Diskussion:

8.8.6 giftiggörande av resultat från provvägsförsök

Byggnadstekniska anvisningar utkom om något år. Bl a infördes "mitt-

kil" med bark och sand. Denna modell övergavs senare och man för-

tjockade de tjälisolerande lagren till sådan_ grad att de kunde göras plan-

parallella.

Diskussion:

8.9 Tung trafik på tjälsväg väg

 

Effekten av tung trafik på tjälsvag väg har undersökts vid två perioder.

Den ena gällde tung trafik under tjällossningen på allmänna vägnätet vid

ett beredskapstillfälle (militärt) på 60-talet. Den andra gällde speciellt
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höga axeltrycks inverkan på tjälsvag väg under tjällossningstiden, vilka

undersökningar utfördes på 70-talet. Här upptages den sistnämnda.

Problemet med de höga axeltrycken var aktuella vid skogsbiltransporter,

där man önskade utföra transporter på de allmänna vägarna även under

tjällossningstid.

809-1 lüitââiülâ

NCB i Kramfors gjorde förfrågan hos VV om man i större omfattning

kunde använda de allmänna vägarna för skogstransporter under tjälloss-

ningstid. VTI fick sedan i uppdrag genom Forskningsstiftelsen för Skogs-

arbeten att utföra en analytisk förstudie.

Diskussion:

8.9.2 Allmän planering

Förstudien gav anledning till planering av körförsök på lämpliga vägar.

Diskussion:

 

8.9.3 Planering av provvägar

Sammanfaller med punkt 8.9.2

Diskussion:
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8.9.4 Program för provning och genomförande av provning vid_

 

' 9591! ?8.

Två körförsök har utförts (Int rapp 252 och Medd 89).

Syftet med det första var att medelst körförsök med två typfordon för-

söka fastställa hur de två fordonstyperna i olika avseenden, påverkar en

lämpligt vald vägkonstruktion.

Särskilda krav ställdes beträffande försöksväg, såväl beträffande vägupp-

byggnad som undergrund. Observationerna planerades i detalj såväl be-

träffande instrumentyper som observationsplan. Typ av försöksfordon och

framförande av detta var styrt.

Detta första körförsök utfördes enligt programmet.

Diskussion:

8.9.5 Utvärdering

Försöksresultaten är redovisade och diskuterade i speciell rapport (VTI

int rapp 252). Ytterligare utvärdering har sedan följt och är redovisad

( ).

Diskussion:

8.9.6 Nyttiggörande av resultat från provvägsförsök

Diskussion:
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8.10 Dränering av vägar

Dränering är vattenavledning från vägen, antingen ytvattnet eller grund-

vattnet. Bärighet och tjällyftning är beroende dräneringen.

8010.1 means

Uppläggningen skedde 1973/74 genom initiativ från VV, som uppdrog åt

VTi att lägga fram förslag till undersökningsprojekt. Undersökningar

startades genom VV först genom dräneringsförsök i VTI provvägshall

1976. VV byggde egna provvägar i D och Y län 1977?

Diskussion:

 

8.lO.2 Allmän planering

 

Undersökningarna lades från början upp mycket grundligt och ingående.

Synpunkter om dränering från vägbyggnadssynpunkt lades fram av VV

redan 1972. Verklig schuss i planeringsarbetet synes ha förekommit

under 1974, då ett flertal PM författades av både VV och VTI. Plane-

ringsarbetet bestod i "analys avproblemområdet" och "strukturering" av

"problemkomplexet". De arbeten som skulle inledas var "faktainsamling"

genom litteratursökning, planering av provväg för år 1976. Senare efter

VTI flyttning till Linköping planerades ett dräneringsförsök i VTI prov-

vägshall.

Diskussion: Den mera vägbyggnadstekniska delen fick en synbarligen väl-

 

täckande planering. Hänsynstagande till de fysikaliska processerna som

grundvattenströmning och mekaniken i sambandet mellan bärighet och

vattenförhållanden missades.

8.103 Planering av provvägar_

- Planering av provvägar påbörjades under våren 1974, varvid målsätt-

ningen var att undersöka effekten av nuvarande dräneringsåtgärder i



8-30

vägar med olika överbyggnader och undersöka om man kunde minska

åtgärderna utan oacceptabla men.

- Dessutom planerades att genomföra ett uppdämningsförsök vid väg.

- Samt observationer och mätningar i väg med bergöverbyggnad utan

sidodiken.

Provvägen detaljplanlades att byggas 1976.

Diskussion:

 

8.10.4- Program för provning och genomförande av provning vid

9591! ?8.

Vissa fältrekognosceringar hade utförts av provvägsläge någon provväg

utfördes ej, ej heller utarbetades speciell provvägsprogram (jfr d0ck

8.103). De provvägar som 1977? utfördes i VV regi. hade en annan upp-

läggning än de ursprungliga provvägarna. Vid VTI utfördes en undersök-

ning i en av provbassängerna med syftet att' undersöka bärighetsegen-

skaperna hos berg- och grusöverbyggnader i "torrt" resp vattenmättat

tillstånd.

Diskussion: Det synes ha uppstått nöd då det gällde att hitta lämpliga

 

provvägslägen. De tilltänkta provvägarna utfördes ej, men det syns som

om man ganska grundligt diskuterat provvägsförsöket. Vad man ej gått

in på är dock de "fysikaliska" aspekterna (ex grundvattenströmning).

8-10-5 Htxärsiszing

Dräneringsförsöket i VTI provhall har fått en rätt grundlig utvärdering.

Vad gäller provvägarna i Y och D län (VV) har synes bearbetning av

observationsmaterialet ha utförts så långt det är möjligt med den osäker-

het det har.
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Diskussion:

8.lO.6 _N_)_Ittiggörande av resultat från fältförsök_

Diskussion:

8.11 Vägars inverkan på omgivande natur

 

Det som från vägen kan påverka omgivande natur är vägsalt ochf'tung-

metaller.

8-1101 lüittâzijla

Projektet initierades vid VTI och utfördes fr 0 rn 1973 med pengar från

Naturvårdsverket. Saltets inverkan ingick i detta projekt, menupptogs

1978? till ett projekt beställt genom VV.

Diskussion:

 

8.1 1.2 Allmän planering

Projektet skulle med vissa begränsningar syfta till att försöka kvantifi-

era vägars inverkan på omgivande naturmiljö främst förändringar i växt-

och djurliv och vattenförhållanden samt föroreningseffekter i marken.

Undersökningarna planerades att omfatta

- vegetation och mark

- grundvatten

- ytvatten

Undersökningsarbetena fördelades på olika experter. Vid planeringen av

undersökningar av vintervägsaltets miljöpåverkan 1978 låg den bredare
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undersökningen även som bas.

Diskussion:

 

8.1 1.3 Planering av provvägar

 

I det ursprungliga projektet planerades "provvägar" i form av undersök-

ningsområden intill vissa utvalda vägar där vägens "skadande" effekter

studerades. I saltprojektet av år 1978 utvaldes också vissa vägsträckor

för ett mer ingående studium av vägsaltets inverkan på mark, grundvat-t

ten och vegetation.

Diskussion:

 

8.ll.4 Program 'för provning och genomförande av provning vid

 

959.1! ?5.

För varje "provsträcka" såväl vad gäller den tidigare (1973) bredare

undersökningen och den senare som inskränktes till saltets inverkan ut-

arbetades detaljerade program, som sedan följdes. Vid saltundersökningen

studerades Na- och Cl-halterna i grundvatten och markjord till ett visst

avstånd vinkelrätt från vägen.

Diskussion:

 

8-11-5 Htxêrsisüns

Djupare utvärdering är utförd för den tidigare undersökningen. Utförlig

redogörelse med resultat är avrapporterad från den senare saltundersök-

ningen.
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Diskussion:

 

8.ll.6 Ex'giciggörande av resultat från fältförsök

Diskussion:





mV" IIT f'lr?may-ac ra:
stltutet

79-09-21

R Gandahl

Avrapporteringen 1979-09-15 "Rutiner för provvägsförsök", avsnitt 9.

Sammanfattande synpunkter med hänsyn till ev fortsatt utredningsar-

bete, är ett arbetspapper, som innehåller nedtecknade synpunkter,

som uppkommit vid genomgång av källmaterial bestående av

VTI provvägsrapporter

vissa utrikiska provvägsrapporter

upplysningar genom intervjuer och diskussioner på VTI

samtal med VV (E Persson, 3 Eurenius)

samt R Gandahl egna erfarenheter.

Avrapporteringen försöker ge en skiss av ensystematisering av fält-

försöksverksamheten och dess innehåll. Den avses ligga till hjälp för

bedöm

gifter

ning av fortsatt utredningsarbete i en arbetsgrupp med upp-

fördelade på olika personer.

Diskussionerna inom projektet fortsättes fortlöpande på VTI.

Rune Gandahl
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Arbetspapper l979-O9-l5

"RUTINER FÖR PROVVÃGSFÖRSÖK" Projekt 524 2 511-3

9. SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER MED HÄNSYN TILL

EV FORTSATT UTREDNINGSARBETE

Fältförsök på trafikerade vägar kan utföras för att studera

- material

- materiallager

- överbyggnadskonstruktioner

- utförandemetodiker

- mätningsmetodiker

Man skulle kunna systematiskt indela fältförsöken i följande typer.

- Egentliga provvägar

- Provytor

- Provbanor

- Orienterande fältförsök

- Provsträckor i löpande produktion

- Undersökningar vid befintliga vägar

- (Körförsök)

9.1 Egentliga provvägar

 

Ett provvägsförsök skall helst ge absoluta svar på de frågor man ställer.

Provningarna måste därför vara styrda och kontrollerade för att ge

säkert underlag för utvärdering. Etappuppläggningen

- Förprovning

- Huvudprovväg

- Försöksväg, produktionsväg

rekommenderas.



9. l .1 Vid förprovvägen

Vid förprovvägen har man den tidiga chansen att göra extremtestningar,

 

exempelvis att utföra ytbehandling med det förorenade stenmaterial

man misstänker man kommer att vilja använda i löpande produktion. Av

samma skäl kan man utföra cementstabilisering med ineffektiv inbland-

ning av inhomogena material eller på vägar med tjälproblem. Ett

exempel från tjälisoleringssidan skulle kunna bestå i utläggning av cell-

plastskivor med mer eller mindre öppna skarvar. Resultaten från för-

provvägen skulle med denna uppläggning på tidigt stadium kunna ge

gränser för materialets eller metodikens användningsmöjligheter och

begränsningar. .Provningarna vid "förprovvägen" kan betraktas som för-

provningar. De provningar* som ger positivt resultat kan fortsättas och

ingå i huvudprovningsprogrammet (huvudprovvägen).

9.1.2 Vid huvudprovvägen

Vid huvudprovvägen utföres provningar i sådan omfattning att resul-

tatet av provVägsförsöket kan användas som underlag för framtagning

av tentativa bygnadstekniska anvisningar.

9.1.3 ' Vid försöksvägen, produktionsvägen

Vid försöksvägen, produktionsvägen testas de tentativa anvisningarna i

produktionsskala och med komplement av nytillkommande element såsom

ex ny jordfräsningsmaskin för cementstabilisering. Resultaten från för-

söksvägarna ger underlag för de slutgiltiga byggnadstekniska anvis-

ningarna.

Ett fältförsök som kan föregå provvägsserien är

9.2 Provvtor

Provytor omfattar mindre del av en vägsektion och är vanligen ej

trafikerade. Kraven på ett provyteförsök liknar de för de. egentliga

provvägarna, men i ån högre grad vad gäller "randvillkoren". Exempel

på provyteförsök är VTI halkfält och försök i VTI provvägshallar inklu-
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sive provvägsmaskinförsök.

9.3 Provbanor

Provbanor är iordningställda provytor avsedda att trafikeras med prov-

fordon. De behöver icke vara uppbyggda i fullständig tvärsektion.

Exempel på provbanor är VTI-VV-provbana i Bromma och Tystberga.

Förutom att samma "randvillkor" som vid provyta är uppfyllda har man

också kontroll på trafikpåkänningen.

En inledande fältförsökstyp då man är osäker om hur undersökningarna

skall läggas upp är

9.4 Orienterande fältförsök

 

Vid denna typ av fältförsök kan det gälla att testa hur ett nytt mate-

rial eller metod fungerar, eller möjligheterna att använda visst nytt

fordon. Resultaten från de orienterande fältförsöken kan bli helt nega-

tiva, eller också gevissa positiva vinkar om hur undersökningarna skall

kunna fortsättas, i form av provvägar eller på annan sätt.

En form som många gånger kan ge viktiga kunskaper är

9.5 Provsträckor i löpande produktion

 

Provsträckor kan insprängas i konventionellt byggd väg. Uppföljning

måste ske under byggnadstiden med kontroll och observationer och

under en viss tid därefter som vägen är i bruk med mätningar så att

ett utvärderingsbart provningsresultat skapas. Ofta kan en sådan upp-

följning få karaktären av ett egentligt provvägsförsök. Skillnaden är att

hela vägbyggnadsprojektet icke är projekterat som en provväg, varför

vissa från provningssynpunkt väsentliga provuppbyggnader eller meto-

diker kan saknas.

Man kan vinna väsentliga upplysningar enligt många aspekter genom
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9.6 Undersökningar vid befintliga vägar

Om man så vill kan .man betrakta hela vägnätet som ett fältförsök och

välja ut med hänsyn till aktuella problem lämpliga vägsträckor för när-

mare undersökningar. Till skillnad mot väldokumenterade provvägar

I saknar man vid godtyckliga vägar många uppgifter såsom om överbygg-

nadens utförande, undergrundens uppbyggnad, grundvattenförhållandena,

tjälförhållandena samt om klimatet. Vad man däremot vet bättre är

vägkonditionens förändring under en viss längre tid, dvs den befintliga

överbyggnadskonstruktionens hållbarhet för de givna villkoren. Ett

undersökningsprojekt vid en befintlig väg kan komma att omfatta be-

stämning av över- och undergrundsuppbyggnad, observation av tjäl- och

grundvattenförhållanden, uppmätning av bärighets- och tjälförlopp, för-

utom kartering av vägkonditionen.

Det är vid principiellt två typer av problem som undersökningarna vid

befintliga vägar kan Vara ändamålsenliga. Det ena gäller materail eller

metodiker som är i bruk här och var (ex inom kommuner), men icke är

normerade (ex masugnsslagg). Det andra hänför sig till studium om hur

gällande anvisningar fungerar i praktiken (ex är normerade lagertjock-

lekar av BG, cellplastlcämpliga med hänsyn till trafikpåkänning och

vinterkyla).

Man kan genom att trafikera en vägsträcka, som kan vara en provväg,

accelerera nedbrytningen hos vägen genom att utföra

9.7 (Körförsök)

 

"Körförsök" kan gälla testning av fordon som sådant, fordonets fram-

komlighet och fordonets påverkan på vägen. Det sistnämnda är aktuellt

för de vägbyggnadstekniska fältförsöken. Körförsök kan tillgripas när

den förekommande trafiken på vägen ej är tillräcklig för att ge utslag

i föränderlig vägkondition.

Ett körförsöks resultat kan alltså bedömas genom de konditionsföränd-

ringar som trafikeringen åstadkommit. Påverkan på vägen är beroende

av trafikeringens art och intensitet och av vägens "bärighet". Bärigheten
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beror primärt av överbyggnadens utförande och undergrunds- jämte

vattenförhållandena. Utföres körförsöket under tjällossningstiden är ur-

tjälningstillståndet kritiskt. För att kunna utvärdera ett körförsök måste

man förutom att man har koll på trafiken känna till vägens uppbyggnad

från vägytan ned i undergrunden och vid tjällossning registrera urtjäl-

ningsförloppet.

Om man skulle försöka sig på enuppdelning av fältförsökstyperna med

hänsyn till ambitionsnivåer vad gäller resultat etc kan man tänka sig

 

föUande

9.8 Ambitionsnivåer

I Egentliga provvägar, provytor, provbanor

II Provsträckor i löpande produktion

III Orienterande fältförsök, undersökningar vid befintliga vägar

Den fältförsökstyp man kan välja måste bli beroende av aktuellt

problems art. Man kommer alltså till frågan

9.9 Val av fältförsökstyp

 

Det är inte meningsfullt att kortfattat diskutera hur man lämpligen kan '

komma fram till viss försökstyp, eftersom det rör sig om så många

olika aspekter. Det bör emellertid tryckas på att ett fältförsök endast

är en del även om det är en stor del av en bredare undersökning om-

fattande ett mer fullständigt program gällande hela problemkomplexet.

Oberoende av fältförsökstyp måste fältförsöket planeras. Hur behand-

las i

9.10 Planering av fältförsök

 

Planeringsarbetet är avgörande för hur fältförsöket kan genomföras och

utvärderas. Som en riktlinje framkastas att de tre aktiviteterna plane-

ring, genomförande och utvärdering får 1/3 av resurserna var. Detta

bör naturligtvis tas med nödiga modifikationer, ex karaktären hos det
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orienterande fältförsöket, att det inte kan eller skall planeras för in-

gående, däremot måste planeringskravet vara hög för de egentliga prov-

vägarna.

Vid

9-10-1 Heglêsaniüssa

av fältförsöket måste genomspelas vad olika uppläggnignsalternativ får*

för försöksresultat, vilka kostnaderna är och vilka vinster som är att

hämta. Denna. genomspelning måste bli individuell för varje projekt.

Man kunde kanske i stort sett skilja mellan

- beläggningsfrågor

- bärighetsfrågor

- tjälskyddsfrågor

- driftsfrågor

När väl själva fältförsöket är projekterat är det dags för genomförande

av försöket i fält. Det resultat som försöket kan ge beror av

9. 10.2 Observationstekniken

Observationerna behövs för

- beskrivning och informering om fältförsöket

- utvärderingar av olika slag

Om målet för fältförsöket är väldefinierat kan det teoretiskt vara möj-

ligt att bestämma den erforderliga observationsmängden. Om inte*°'är '

det osäkert vilka observationer som är relevanta och man måste för-

säkra sig om ett brett observationsspektrum för att säkerställa utvärde-

ring.

Ofta är det så att de idealiska mätinstrumenten eller observationsme-

toderna inte finns. I sådana fall får man försöka göra de observationer

man kan och utifrån observationsresultaten testa ifall de kan bidra
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till att förklara de fenomen man vill undersöka.

En annan aspekt vad gällerobservationsmängden är det framtida, ej

förutsedda behovet när nya problem dykt upp till vars lösning fältför-

söket skulle kunna bidra om passande observationer hade utförts från

början. Ett sätt att möta detta krav, då man ej kan prediktera sådana

behov, är att som standard göra de observationer som är lätt utförda

och billiga, även om man inte ser dagsnyttan av dem.

Vid ett fältförsök på väg är det vägens konditionsförändring som skall

inmätas och ställas i relation till trafik, tillstånd i väg och undergrund

samt klimat och väder.

Det kan kanske vara lämpligt att syna några mätproblem man kan ha

vid de skilda huvudfrågorna vid fältförsök, nämligen inom

- beläggningsteknik

- bärighetsteknik

- tjålskyddsteknik

- driftsteknik

9.10.2.1 Vid fältförsök för beläggningsprovning

Allmänt syfte: Studium av förändringar hos beläggningen under trafike-

 

ring.

Observationer: Trafik

 

Avnötning etc

"Blödning" etc

Väglag (ex barväg, snöbana etc)

Väderlek

Trafikobservationer syns vara självklara. Sedan får observationerna

större eller mindre betydelse beroende på undersökningens syfte.
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Observationernas utförande:

 

Trafik genom uppskattning av passerande fordonsaxlar, t ex genom

kontinuerlig registrering.

Avnötning genom intermittent höjdavvägning av tvärprofiler eller genom

fotogrammetri.

"Blödning genom intermittent okulärbesiktning.

ObServationer efter fältförsökets ambitionsnivå:

 

I Egentliga provvägar som ovan

II Provsträckor i löpande produktion som ovan eller med enklare

form av uppskattning av trafiken. Observationer av vägbanans

tillstånd kan endast göras genom okulärbesiktningar. Väglag

och väderlek kan utgå.

III Orienterande fältförsök som ovan, men med anpassning av

observationsprogrammet till fältförsökets syfte. Detta innebär

en reducering av observationsprogrammet, framförallt i tid.

Observationstid:

 

En beläggning innefattar slitlager, som ju är avsett tåla de yttre nöt-

ande påfrestningarna från trafik, väder etc. Det kan då bli ofrånkomligt

med långa observationstider. Sådana fenomen som blödning kan uppstå

rätt snart vid ovanligt varmt väder. Nednötning av slitlagret är å

andra sidan en långsam process. Beroende på trafikintensiteten uppstår

fortfarighetstillstånd i avnötning förr eller senare, efter 1, 2, 3 år.

9.lO.2.2 Vid fältförsök för bärighetsprovning

Allmänt syfte: Studium av vägens hållbarhet vid skilda överbyggnads-

 

konstruktioner och utförda enligt olika metoder.
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Observationer: Trafik

 

Ojämnheter i vägbanan

Brott i vägbanan

Vägens bärighet

Väderlek

Trafikobservationerna syns vara självklara. Speciellt viktigt är att note-

ra belastningen av de passerande fordonen. Övriga observationers vikt

kan tas så att förändringar i vägbanan alltid måste observeras. Indirekta

bestämningar av vägkonditionen, som görs genom bärighetsmätningar,

fås ske om undersökningens syfte kräver det.

Observationernas utförande:

 

Trafik genom kontinuerlig Vägning av passerande axlar under kritisk

tid såsom tjällossningen.

Ojämnheter i vägbanan genom intermittent profilering (tvär- och längd-

led) eller "ackumulerande ojämnhetsregistrering" (CHLOE).

Brott i vägbanan genom intermittent okulärbesiktning eller fotografe-

ring.

Vägens bärighet genom intermittenta provbelastningar.

Etc

Observationer efter fältförsökets ambitionsnivå:

I _ Egentliga provvägar som ovan

II Provsträckor i löpande produktion som ovan, eller med utgå-

ende av kontinuerlig vägn'ing av passerande axlar och ersätt-

ande av annan form av enklare uppskattning, utgående av

väderlek. Reducering av provbelastningsprogrammet.



III Orienterande fältförsök som ovan, men med anpassning av

observationsprogrammet till fältförsökets syfte. Detta innebär

en reducering av programmen, framförallt i tid.

Observationstid:

 

Den tid då vägar bryts ned bärighetsmässigt är främst under tjälloss-

ningstiden, men även under sommaren-hösten och på vintern när den är

mild och tjälning ej förekommer. För egentliga provvägar som vanligt

färdigställts på hösten måste en påföljande tjälfri säsong anges som

minimitid för observationer. Den olika karaktären hos tjällossningsför-

loppen skilda år gör att vägkonditionen underännu en tjällossningsperiod

bör studeras. Lägg så till ytterligare ett år, dvs inalles tre år, så bör

chanserna att notera ett eventuellt nedbrytningsförlopp vara goda. Nöd-

vändigheten av förlängning av, men i så fall med utglesade observa-

tioner, får bedömas från fall till fall. Vad gäller orienterande fältför-

sök kan dessa utföras under kort period,_som är intressant på grund av

problemets art, ex förstärkning av tjällossningsskador under tjälloss-

ningsperioden. I sådana fall blir observationsperioden lika med en tjäl-

lossningsperiod, eventuellt med uppföljning av effekterna under en

följande tjällossningsperiod.

Minimal observationstid för en egentlig provväg kunde sättas till en

period under året motsvarande den tjälfria tiden. Hur många sådana

perioder som erfordras innan tillräcklig observationsmängd insamlats för

nöjaktig utvärdering beror av hur de skilda parametervärdena utvecklar

sig. Ex ligger bärigheten bestämd enligt provbelastningsmetoden oför-

änderlig eller ökande i tiden kan ett tidigare avbrott i observations-

serien motiveras än om den sjunker. Ett annat exempel på utvecklingen

av ojämnheterna i vägbanan, som kan gå mot ett uppsatt gränsvärde.

När detta är nått kan observationerna avbrytas. En annan möjlighet som

står till buds är att med ledning av enbart tendenserna hos de skilda

observationsvärdena bedöma effekterna av provningen och avbryta

observationsserien och våga sig på en approximation genom extrapole-

ring. Hur kort observationstid som då kan väljas beror i hög grad av

observationsintensiteten i tid och rum och av belastningen genom

fordonspassager.
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9.10.2.3 Vid fältförsök för tjälskyddSprovning

Allmänt syfte: Studium av tjälskyddande överbyggnaders tjälskydds-

effekt.

Observationer: Väderlek

Tjällyftning

Tjälnedträngning och urtjälning

Grundvattenstånd

Väglag

Till skillnad mot beläggnings- och bärighetsprovning har trafiken under-

ordnad betydelse. Självklara observationer gäller här väderleken (främst

lufttemperaturen). Av övriga observationer är de som beskriver tjäl-

tillståndet viktigast.

Observationernas utförande:

 

Väderlek:Lufttemperaturen registreras kontinuerligt under tjälsäsongen.

Tjällyftning: Höjdavvägning under tjälsäsongen en gång per vecka, två

gånger eller en gång per månad.

Tjälnedträngning och urtjälning: En gång per vecka under tjälsäsongen.

Etc

Observationer efter fältförsökets ambitionsnivå:

 

I Egentliga provvägar som ovan

II Provsträckor i löpande produktion som ovan eller med utgående

av grundvattenstånd och väglag.

III Orienterande fältförsök som ovan, men utgår väderlek, grund-

vattenstånd och väglag, och kan utgå även tjälobservationer

med instrument och ersättas med okulärbesiktningar (prov-



borrning).

Observationstid:

Minsta observationstid är för egentlig provväg en tjälsäsong, dvs en

tjälningsperiod och följande urtjälningsperiod. Vid orienterande fältför-

sök som gäller tjälning räcker en tjälningsperiod, och som gäller urtjäl-

ning en urtjälningsperiod. På grund av att tjälförhållandena i överbygg-

nad och undergrund ej är normaliserade första vintern och vintrarna är

olika bör en egentlig provväg observeras en vinter till och för den

större utvärderingssäkerhetens skull ännu en vinter, dvs tre tjälsäsonger.

En tjälskyddsprovväg kan lämpligen ligga krav ytterligare några år utan

observationer eller mycket reducerade sådana för att vid senare till-

fällen kunna undersöka långtidsförändringar hos provmaterial.

Minimiobservationstid för en egentlig provväg är alltså en tjälsäsong då

uppskattningsvis uppemot 80% av möjlig information erhålles, två tjäl-

säsonger uppemot 90% ? och tre nära 100% ? information och ökande

statistisk säkerhet.

9.10.2.4 Vid fältförsök för driftteknisk provning

9.10.2.5 Observationstäthet

Få observationer ger dåligt, många observationer ger bättre förklarings-

underlag. Observationerna måste också gälla de fenomen man vill stu-

dera, såvida man inte dessutom vill beskriva andra förlopp som i avsikt

att ge en bredare information om provningen.

Om en provöverbyggnad är helt definierbar till materialkvaliteter och



dimensioner kan en enda punkt och kanske en reservpunkt vara till-

räcklig. Är (inom givna gränser) materialkvaliteterna varierande och

(också inom givna gränser) lagertjocklekarna varierande och prov-

sträckorna långa (= växlande underlag), erfordras ett sådant punktnät

att kraven på statistisk signifikans är uppfyllda. Hur detta skall ske

lämnas tills vidare för genomspelning för typiska fall.

Vad gäller observationstätheten i tiden uppkommer komplikationen med

den årstidsbundna påkänningen och tillståndet i vägen (även trafike-

ringen kan variera, ex dubbar på vintern). Med tanke på minimeringen

av antalet mättillfällen är det därför inte ekonomiskt att utföra mät-

ningarna med jämna tidsmellanrum. Det är då bättre att anpassa mät-

tillfällena så att mätvärdena direkt kan användas för beskrivning

(plottning) av de skilda förloppen. Så måste det vara lämpligast att

koncentrera mätning av avnötning av slitlager till dubbsäsongen, själv-

klart tjälmätningar till tjälsäsongen, och bärighetsbestämningar före-

trädesvis till tjällossningsperioden. Tätheten i fråga om mättillfällen

anpassas så att förlOppen kan bli illustrativt (grafiskt) beskrivna.

9.11 Genomförande av fältförsök

 

Fältförsöket genomföres enligt planerna med följande huvudaktiviteter

i tillämpliga delar beroende på typ av fältförsök.

  

9.ll.l Framtagning av provmaterial, övriga material och mät-

9353531115

9.1 1.2 Information till berörda personer och genomspelning av

fältförsöket

9-1 1-3 färiêzêêk

9.1 1.4 Byggande av fältförsöket (utförande av fältförsöket)

9.ll.5 Observationer vid fältförsöket

9.1 1.6 Redovisning av observationsresultat



9.12 Strategi och taktik vid fältförsöksverksamhet

 

Ett nytt material eller ny metodik kan inte bli accepterat av väg-

hållare förrän materialet eller metodiken testats praktiskt vid försök i

fält. För att kunna ta fram underlag till byggnadstekniska anvisningar

kan materialet i vissa fall behöva testas i den typ av fältförsök som

här kallats egentliga provvägar. Om detta är nödvändigt grundar sig

på hur känt och accepterat materialet eller metoden är tidigare. Om

ett material eller metodik är i bruk utomlands kanske det kan räcka

med ett orienterande försök eller en uppföljning vid ett vägbyggnads-

projekt där materialet eller metodiken avses ingå. Det är alltså fråga

om bedömning från fall' till fall.

I en egentlig provväg, där inte blott material och metodiker testas utan

där man genom studium av olika förlOpp gällande temperatur, tjäle,

vatten, hållfasthetsförändringar etc söker orsakerna till olika materials,

materiallagers och uppbyggnaders egenskaper' samt visade funktione-

rande, är det väsentligt att material, dimensioner hos överbyggnad-

undergrund, klimat och väder och trafik är väldefinierade. Man måste

sålunda ställa speciellt stora krav på provvägsläge och utförande. En

idé är att utnyttja samma provvägsläge kontinuerligt under årens lopp

som tanken var med Edsvallaprovvägarna. På så sätt skulle alla observa-

tioner kunna skötas vid en permanent mätstation. Dessutom skulle

undergrunden kunna vara tämligen homogen och välkänd, klimatet det-

samma och trafikbilden endast sakta förändra sig. Som ett extra plus

kommer om provsträckorna kan avstängas för trafik under kritiska mät-

perioder genom att trafiken leds in på ännu i bruk varande gamla väg-

slingor. Var en sådan framtida provväg skulle lokaliseras i landet är

en öppen fråga. Kraven på styrning och kontroll av fältförsöken är

störst vid de egentliga provvägarna och blir därför resurskrävande.

Samtidigt kan resultaten bli opraktiska att tillämpa. Fältförsök i form

av egentliga provvägar borde därför reserveras till sådana fall, så

frågan inte bara gäller att bestämma ett materials eller metods lämp-

lighet vid vägbyggnad utan också gäller att beskriva och förklara bakom-

liggande förlopp och deras orsaker.

En skiss till "analysgång" genom fältförsök kan få följande utseende.



  

"Okänt material el metod" "Känt material el metod"

Etapp I Orienterande fältförsök, prov- Undersökningar vid be-
ytor fintliga vägar

Etapp II "Förprovväg"

(inklusive extremprovning,
innefattande verklig bygg-
nadsrutin och för avgräns-
ning av användningsmöj-
ligheterna)

Etapp III "Huvudprovväg" Provsträckor i löpande
(försöksresultaten skall produktion
kunna ge tentativa anvis- (försöksresultaten skall
ningar) kunna ge tentativa an-

visningar)

Etapp IV Produktionsprovväg

(de tentativa anvisningarna
prövas i helskala, komplet-
tering med nytillkommande
provningar)

Försöksresultaten från en etapp ger besked om man bör fortsätta till

nästa etapp eller ej. Man kan också finna att direkt följande etapp är

onödig, varvid man går till nästa osv. Man måste också förutsätta en

viss flexibilitet, så kan etapp II utgå och innehåller i denna läggas i

etapp I.

9.13 Tankar om fortsatt utredningsarbete

Nedan listas några förslag.

1) Genomspelning av beläggningsprovning i fält.

2) Genomspelning av bärighetsprovning i fält.



3)

4)

5)'

6)

7)

Genomspelning av tjälskyddsprovning i fält.

Genomspelning av driftsprovning i fält.

"Statistisk utredning" vad gäller intensiv och extensiv provnings-

metodik. _

Utredning av möjligheterna att praktiskt utnyttja fältförsöks-

resultatet.

Mätmetodiker för fältförsök, speciellt med hänsyn till "kvalita-

tiv" få-punktsmätning och "kvantitativ" måhgpünktsmätning.




