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l. SAMMANSTÄLLNING AV UPPFÖLJNINGAR 1986-1988

1.1 Besiktningar

 

Besiktning har utförts vid följande tillfällen

1986-05-29

1986-06-24

. 1986-08-19

1986-09-25

1987-06-04

1988-05-26?
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Vid okulärbesiktningen 1986-05-29 noterades följande:

åtzäskâ 2r_1_-_S_t.y:e_l.f_123_.
Såg mycket bra ut. Inga anmärkningar

åtLäEkâ 2r_2_-_ME-=§Pscia_l,
Skador på departier som lagades i samband med utförandet. Något

högre bindemedelsnivå än på sträcka nr 1.

åtgägka_ _nr_3_-_B_3ZO_

Såg mycket bra ut. Något lägre bindemedelsnivå än på sträcka nr 2.

åtgäst 2r_4_-_V2x§izu_r2e21§sp_i_qg
Såg bra ut. Något högre bindemedelsnivå än på sträcka nr 3. Blödning

på 8-12 mm sten vid avfart.

åtgäst 225.-_Chem_ Ersts
Såg bra ut. Blödningar på 8-12 mm sten i kurva mitt på sträckan.

åträgka _nr_6__-__B_I§_6§_R

Lägre bindemedelsnivå än för samtliga övriga sträckor. Inga stensläpp

eller blödningar.

Besiktningen 1986-06-24 var päkallad av att kraftiga blödningar

uppstått på. samtliga sträckor utom sträcka nr 1 (Styrelf) och sträcka

nr 6 (BE65R). Vägverket hade därvid tvingats att avsanda

blödningarna först med 0-4 mm sand och sedermera med

bituminiserad 2-4 mm sten. Åtgärderna påbörjades 1986-06-16. Den

bituminiserade stenen hade även vältats varefter överskottsmaterial

sopats bort.



Vid besiktningen 1986-08-19 framkom att på sträcka nr 1 (Styrelf)

fanns vissa svärtningar. På sträckorna nr 2 - nr 5 hade sand och

2-4 mm-sten fastnat i hjulspâren i de tidigare blödningarna. På

sträcka nr 6 (BE65R) var högra sidan svärtad på grund av blödningar

på sträcka nr 5, medan vänstersidan var i mycket fint skick.

Vid besiktningen 1986-09-25 noterades att sträcka nr 1 (Styrelf)

ansågs vara godkänd på högersidan medan vänstersidan var påverkad

 

av tidigare blödningar på sträcka nr 2. Sträcka nr 2 (MP-special) var

ej godkänd på, grund av tidigare blödningar. Sträcka nr 3 - nr 5 hade

tidigare haft de kraftigaste blödningarna. I början på sträcka nr 5

(Chem Crete) hade det även lossnat en del stenar i vägmitt i början på

sträckan. Sträcka nr 6 (BE65R) hade samma standard som vid

föregående besiktning.

På grund av de kraftiga blödningarna på sträckorna nr 2-5 beslutade

man sig för avsluta uppföljningen av dessa.

Vid besiktningen 1987-06-04 gjordes inga anmärkningar på sträckorna

nr 1 (Styrelf) och nr 6 (BE65R).

 

Vid besiktningen 1988-05-26 visade det sig samtliga sträckor var

 

mycket slitna i hjulspåren.

1.2 Materialanalyser

Material har tagits upp ur vägen i punkter enligt tabell 1 och figur 1.

Tabell 1 Sektioner för provtagning

  

Provsträcka Provtagning
Nr Bindemedel i sektion

1 Styrelf 103 0/400
2 MP-special 1/ 100
3 B 370 2/800
4 Vaxbit.lösn 3/1450
5 Chem Crete 4/758
6 BE65R 5/400
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Figur 1 Skiss Över provtagningspunkter (vänster hjulspår i körfält

med trafik mot Eskilstuna)

  



Stenmaterial togs upp på. en rektangulär yta som var 1,05 m x 0,27 m

(0,2835 m2) och med den långa sidan längs hjulspåret. Pâ

beläggningsytan lades en ram av plattjärn. Ramen hade ovannämnda

innermått. Beläggningen innanför ramen värmdes med gasol varefter

stenar och bindemedel i ytbehandlingen lätt kunde skrapas upp med

spackelspade. Materialet extraherades varefter kornkurva, volym

stenmaterial samt flisighetstal bestämdes. Analysresultaten framgår

av tabell 2-4 samt figur 2-5.

Tabell 2 Analysresuitat, kornstorleksfördelning på stenmaterial

upptaget 1986-05-29

  

Maskvidd Passerande mängd i vikt-%
mm * Provstr.nr

1 2 3 4 5 6

0,074 0,9 1,7 0,9 1,0 0,9 1,0
1 ,0 5 6 4 4 4 4
8 16 22 15 16 20 16

11 , 2 42 56 39 52 48 52
16 98 99 97 99 99 99
20 100 100 100 100 100 100

 

Tabell 3 Analysresultat, vikt och volym på upptaget stenmaterial

(1986-05-29)

  

Provsträcka Stenmaterialets
N r/bindemedel Volym Vikt

1/ m2 kg/ m2

1/Styrelf 9 13 , 5
2/MP-spec 8 12,2
3/53 70 10 14 , 8

4/Vaxbit. 8 12 , 9

S/Chem Crete 9 13 , 8
6/5565R 9 14, 1

 



Tabell 4 Analysresultat, kornstorleksfördelning på stenmaterial

upptaget 1986, 1987 och 1988

  

    

  

Maskvidd Passerande mängd i vikt-%
mm Provstr. 1 Provstr. 6

(Styrelf) (BE65R)
1986 1987 1988 1986 1987 1988

0,074 0,9 2,1 5,5 1,0 2,6 2,6
1,0 5 9 22 4 10 13
8 16 24 50 16 29 41
11,2 42 49 73 52 67 75
16 98 98 99 99 99 100
20 100 100 100 100 100 100
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Figur 2 Analysresultat. Flisighetstalets förändring på upptaget
stenmaterial 12-16 mm
(Vid utförandet 1985 var flisighetstalet 1,30)



  

  

  

Vikf'o/o

A
100 -<

Provsir; 6
90 d ' (BE 65 R)
80_ (78)

70 "' /

60 ' / (66)
Provstn1

50-* (siyrelf)
40..

30°-

20- (15)

10°* (11:.)

0 F I I 0 _
1986 1987 1988 Ar

Figur 3 Analysresultat. Förändring av passerande mängd på 8 mm
stavsikt vid bestämning av flisighetstal på uppraget
stenmaterial 12-16 mm.
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Figur 4 Analysresultat. Förändring av volym upptaget

stenmaterial 0-16 mm

>



  

 

  

kg/ rn2
A

15 'd (14,1)
'14 -=

13 (1357* \
12 -

11 - N _(19.61

10... Provstr. 1
(styrelf)

9 ...

8 . Provstr. 6
(BE 65 R)

7 (7, 3)
r I I ,

1986 1987 1988 Ar

Figur 5 Analysresultat. Förändring i viktsmängd upptaget
stenmaterial 0-16 mm

Vid provtagningen 1988-05-26 togs prov för analys av bindemedel.

Borrkärnor ((D 150 mm) togs på samtliga provsträckor. Provkropparna

värmdes på laboratoriet i värmeskåp till 70-800C varefter

ytbehandlingen skrapades bort och bindemedlet återvanns

(Rotavapour). Bindemedlet analyserades med avseende på mjukpunkt

enligt Kula och ring. Analysresultaten framgår av tabell 5.

Tabell 5 Analysresultat på. bindemedel (1985- togs prov från

  

spridarbil)

Provsträcka Mjukpunkt KåcR, 0C

Nr Bindemedel 1985 1988

1 Styrelf 28 41
2 MP-spec 27 44
3 5370 ' 31 42
4 Vaxbit. 29 40
5 Chem Crete 27 46
6 BE65R - 48

 



Petrografisk undersökning gjordes på. stenmaterial 12-16 mm som

togs vid utförandet av provsträckorna. Följande utlåtande gjordes:

Provet utgörs av krossat naturgrus och består av urbergs-

material. Följande bergartsgrupper har urskiljts:

granit 52 vikt-%

gnejs 34 vikt-%

grönsten 8 vikt-%

porfyr och kvartsit 3 vikt-%

vittrade bergarter 3 vikt-%

Halten slitstarkt material (porfyr, kvartsit och grönsten)

är låg. Graniten verkar ha svag kornfogning. Graniten är

mestadels medelkornig med smärre inslag av pegmatit.

Gnejsen har mestadels ganska låg glimmerhalt.

1.3 Texturmätningar

Texturdjupet mättes med sandutfyllnadsmetoden (sand-patchmeto-

den). Mätningarna utfördes i hjulspåret enligt tabell 1 och figur 1.

Tabell 6 Medeltexturdjup, sandutfyllnadsmetoden

  

Provsträcka Texturdjup, mm
Nr Bindemedel 1986 1987 1988

1 Styrelf 1,1 1,0 1,0
2 MP-spec l, 0 - -
3 8370 1, , 3 - -
4 Vaxbit. l, 2 - -
5 Chem Crete 1,3 - -
6 BE65R l , 5 l, 2 l , 3

 



i. 4 Tv'a'rprofiler

Tvärprofiler har registrerats med en VTI-utrustning bestående av en

metallbalk (av fackverkstyp) en vagn som är rörlig utmed baiken, en

med vagnen samverkande givare med hjul som avkänner vägytan samt

ett ritstift som via en utväxlingsmekanism påverkas av givaren.

Stiftet ritar profilen, i höjdled i skala 1:1 och i längsled i skala 1:25,

på ett på vagnen, runt en trumma, fastspänt vaxpapper.

Resultatet redovisas i figur 6-11 (vägmitt är figurens vänstra kant). '
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Figur 6 Tvärprofiler, provstr. 1 (Styrelf) sektion 0/400 höger.
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Figur 7 Tvärprofiler, provstr. 1 (Styrelf) sektion 0/650 vänster
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Figur 8 Tvärprofiler, provstr. 6 (BE65R) sektion 4/900 höger.
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Före ytbehandling

Tre veckor efter utförandet

Ett år efter utförandet

Två år efter utförandet

 

Tre år efter utförandet

Figur 9 Tvärprofiler, provstr. 6(BE65R) sektion 4/900 vänster.
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Figur 10 Tvärprofiler, provstr. 6 (BE65R) sektion 5/400 höger.
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Före ytbehandling
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Figur 11 Tvärprofiler, prøvstr. 6 (BE65R) sektion 5/ 400 vänster.
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2. SLUTSATSER

2.1 Bindemedel

 

Vid utförandet uppvisade samtliga provade bindemedel normala

egenskaper.

De "varma" bindemedlen på provsträckorna 1-5 (Styrelf 103,

MP-special, 13370, vaxbitumenlösning, Chem Crete) visade sig

ha förmåga att snabbt binda stenarna i ytbehandlingen vilket berodde

på kohesion i bindemedlet samt vätning (skedet då kontakt mellan sten

och bindemedel uppstår). Kohesionen i dessa typer av bindemedel

utbildas i huvudsak i samband med att temperaturen sjunker till

underlagets temperatur, vilket, under rådande förhållanden, skedde

på 3-4 minuter. God vätning erhölls så snart stenmaterialet torkat,

vilket under ideala förhållanden, skedde redan efter 20-30 minuter.

Det bör observeras att om stenmaterialet ej får tillfälle att torka,

vilket sker om det börjar regna kort efter utläggningen, fastnar

stenarna ej mot underlaget och ytan måste hållas stängd för trafik.

Detta inträffade vid utförandet av provsträckan med B 370. Då regnet

upphört och stenen torkat upp fastnade stenarna och ytan kunde börja

trafikeras.

Det "kalla" bindemedlet på provsträcka nr 6, bitumenemulsion typ

BE65R, utlades under ideala väderförhållanden. Avsandning utfördes

ej. Ej heller utfördes vibrerande vältning. Då ytan började trafikeras

lyfte bilarna med sig stora mängder stenar ur beläggningen.

Emulsionens kohesion utbildades först flera timmar efter utförandet

medan vätning av stenmaterialet uppstår mycket snabbt. Emulsion

förmår att väta vått stenmaterial. På grund av emulsionens låga

kohesion kommer välten och senare trafiken att vända och vrida upp

stenytor som är täckta med emulsion. Denna emulsion kladdar fast på

däcket som i sin tur kladdar fast 'mot en "ren" stenyta och därmed är

processen i gång. Bl a för att motverka denna medsläpning av stenar

uföres avsandning. Även med avsandning förekommer dock ofta

medsläpning. Andra problem som uppstår med avsandning är damning

(dålig sikt) och nedsmutsning av stenar och emulsion.
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De blödningar som uppstod på 4 av de 6 provsträckorna året efter

utförandet berodde med stor säkerhet på alltför mjuka

bindemedelstyper i kombination med dåligt stenmaterial samt en

felplacering i sidled av de två stenfraktionerna. Blödningar har inte

förekommit på provsträcka nr 1, Styrelf 103, och ej heller på sträcka

nr 6, B565R.

Slutsatser

-= Styrelf 103 bör kunna användas på högtrafikerade vägar

- Olägenheterna för trafikanterna vid utförandet av YlB med

emulsion bör kunna minskas genom mindre överskott på sten,

avsandning med 2-4 eller 4-8 mm sten, vältning efter avsandning,

vara noga med att vält och bilhjul aldrig kommer i kontakt med

bindemedlet.

2.2 Stenmaterial

 

Trots att stenmaterialet uppvisade analysvärden som uppfyller BYA's

strängaste krav, så när som på sliptalet, där stenmaterialt hamnade i

den näst bästa klassen uppstod en oacceptabel snabb förslitning på

vägen. Bortsett från ett litet antal provningar, fel vid provtagning

samt i vissa fall tvivelaktiga laboratoriemetoder får det anses vi_k_tigt

att ändra kraven i BYA samt att ta fram nya metoder på laboratoriet.

Slutsatser

- Skärp kraven i BYA för stenmaterial till högtrafikerade vägar

- Ta fram nya laboratoriemetoder för analyser av stenmaterial.




