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SAMMANFATTNING

Kall återvinning av asfaltmaterial är en resurssnål teknik som erbjuder tekniska, ekonomiska 
och inte minst många miljömässiga fördelar. Eftersom tekniken är förhållandevis ny är 
erfarenheterna ännu så länge begränsade, både utomlands och i Sverige. En teknik som under 
senare år utvecklats för kall återvinning är att i mobila mindre asfaltverk utan uppvärmning 
blanda in ett nytt bindemedel och/eller föryngringsmedel till det gamla beläggningsmaterialet, 
asfaltgranulatet, som först krossats eller malts.

Föreliggande lägesrapport behandlar prowägsförsöket på väg 63, mellan Filipstad och 
Hällefors, i Värmland. Försöket omfattar sammanlagt nio provsträckor, sex med 
återvinningsmassor och tre referenser med nytillverkad varmblandad asfaltmassa. 
Återvinningsmassoma testas både som slitlager, tre sträckor, och som bärlager, sex sträckor.

Prowägsförsöket omfattar laboratorieprovning av asfaltgranulat, dokumentation av 
utförandet, materialkontroller i samband med byggandet av prowägen och uppföljningar 
hösten 1992.

Laboratorieprovningarna är dels inriktade på karaktärisering av asfaltgranulatet, dels på 
funktionellt inriktade provningar av mekaniska egenskaper och beständighet. Provpreparering 
och proportionering behandlas också.. De mekaniska egenskaperna har undersökts genom 
stabilitet (Marshall), pressdraghållfasthet och styvhetsmodul. Beständighetstestema omfattar 
känsligheten för vattenlagring och frystöbeständigheten. Några olika packningsmetoder för 
tillverkning av provkroppar studeras. Ett av syftena med undersökningen är att studera 
relevansen i ovan nämnda provningar.

Uppföljningen av prowägen omfattar spårutveckling, bärighet jämnhet, textur, provtagning av 
borrkämor för laboratoriekontroll, dubbslitage på återvunnet slitlager samt okulär bedömning. 
Prowägen kommer att följas upp under en längre tidsperiod och ingår också i projektet 
"överbyggnadsåtgärder" som syftar till att ta fram modeller för tillståndsbedömningar vid 
förstärknings- och beläggningsunderhåll.

Det är i nuläget för tidigt att dra några mer långtgående slutsatser men resultaten från 
utförandet av prowägen och från uppföljningen är mycket lovande. Den första utvärderingen 
av förprovningen på laboratoriet tyder på att de ganska väl beskriver vägens egenskaper och 
överensstämmer med erfarenheterna från fältet.
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1. INLEDNING OCH BAKGRUND

Intresset för kallblandade asfaltmassor har ökat på senare år beroende på de miljömässiga 
fördelar som tekniken erbjuder. Nya typer av emulsioner har utvecklats som gett tekniken "en 
skjuts" framåt.

Kall återvinning av asfaltmaterial är en resurssnål teknik som har tekniska, ekonomiska och inte 
minst miljömässiga fördelar. Den anses miljövänligare än t ex varm återvinning, både för 
personal och natur.

Justeringsfräsning har blivit ett vanligt alternativ till maskinavjämning med beläggningsmassa 
vilket fått till följd att fräsmassor blivit tillgängliga för återvinning. I västra Sverige finns t ex 
redan en etablerad metod för återvinning av frästa och uppgrävda massor.

Ett annat område för återvinningstekniken, och som kommer att öka i takt med upprustningen 
av det lågtrafikerade vägnätet, är behovet av att lägga tillbaka befintliga, upprivna, 
beläggningar igen efter förstärkningsarbeten.

I de flesta fall har asfaltgranulaten efter vattning lagts ut som ett enkelt slit- eller bärlager utan 
inblandning av nytt bitumen. Det har dock blivit allt vanligare att genom verksblandning, men 
utan uppvärmning, tillsätta nytt bindemedel och sedan lägga ut materialet som ett mer 
högkvalitativt bärlager (typ AG) eller som slitlager. Det gamla asfaltmaterialet brukar i de 
sammanhangen krossas/malas och siktas innan det återanvänds. Återvinningsmassor läggs 
vanligtvis ut på lågtrafikerade vägar (<2000 fordon) men allteftersom tekniken förfinats och 
utvecklats har också större vägar kommit i fråga (2000-3000 fordon).

Eftersom tekniken med kall återvinning av asfaltgranulat är förhållandevis ny är erfarenheterna 
ännu så länge begränsade, både utomlands och i Sverige. Antalet dokumenterade försök är få 
varför "forskningspotentialen" inom området är stort. Erfarenheter från andra närliggande 
områden inom kalltekniken kan dock tillgodogöras, t ex inom asfaltemulsionsbetong, oljegrus 
och mjukbitumen.

VTIs verksamhet inom området har hittills varit inriktad på provningsmetoder för att bedöma 
asfaltgranulatets egenskaper, främst de mekaniska (Jacobson T.,VTI Notat nr VI68), och på 
provtagning av gammal beläggning eller fräsmassor i upplag (Said S., VTI Meddelande nr 
659). Preparering av provkroppar, proportionering, hållfasthetsprovning och vattenkänslighet
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är exempel på parametrar som undersökts i samband med laboratoriestudiema liksom 
erforderlig mängd nytt bindemedel.

VTI har tidigare medverkat vid ett par prowägsförsök med återvinningsmassor av 
asfaltbetong, bla väg 47, Skara - Lidköping och väg 701, Dalsjöfors.

Föreliggande lägesrapport behandlar ett prowägsförsök på väg 63, delen Ygnshyttan - Saxån. 
Prowägen initierades inom ett SBUF-projekt rörande kall återvinning av asfaltgranulat. 
Planläggningen, förprovningen och genomförandet av försöket har dock utförts av Vägverket 
och VTI. Inblandade parter och personer framgår av bilaga 1. Vägen hade omfattande skador 
(krackeleringar) och var i behov av beläggningsunderhåll och förstärkning. Den första 
förprovningen på vägen utförd av Vägverket visade bl a att främst bärlagergruset hade fel 
sammansättning och dessutom var för tunt. Mot den bakgrunden bedömdes väg 63 vara ett 
lämpligt provningsobjekt för att studera återvinningsteknikens möjligheter i samband med 
förstärkning av skadade vägar.

Prowägen är uppdelad i två delar. En del handlar om kall återvinning av befintlig beläggning i 
kombination med nytt bärlagergrus och den andra delen berör olika förstärkningsåtgärder 
(Wågberg, L-G). Det senare försöket redovisas i VTI Notat V209. Referenssträckoma är 
gemensamma för de två försöken.
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2. SYFTE

Det finns flera syften med prowägen. Det kanske viktigaste är att bedöma relevansen av de 
laboratoriemetoder som redovisas i undersökningen. En procedur för proportionering har bl a 
tagits fram och bygger på att laboratorietillverkade provkroppar testas vid olika 
bindemedelshalter. Vid provningarna undersöks bl a de mekaniska egenskaperna och 
beständigheten. Ett annat viktigt område är att kartlägga vilka parametrar som har betydelse 
och bör ingå i karaktäriseringen av asfaltgranulatet.

Ett annat syfte är att studera utförandeteknik vid tillverkning och utläggning av 
återvinningsmassor. Faktorer som massans hanterbarhet, blandningsbarhet, bearbetbarhet etc, 
vilka har betydelse på fältet, kan vara svåra att fånga upp genom enbart laboratorieprovningar.

Målsättningen med försöket var vidare att hela asfaltgranulatet skulle återvinnas med befintliga 
konventionella utrustningar. Önskemålet var att utförandetekniken skulle hållas på en 
"rimlig"nivå för att inte den här typen av åtgärder ska bli allt för kostnadskrävande. Om 
tekniken ska vara ett attraktivt alternativ till konventionella åtgärder med nytillverkade massor 
måste den vara relativt billig.

Prowägen kommer också att följas upp långsiktigt inom VTIs program med 
observationssträckor vilket innebär att frågeställningar som berör åtgärdens livslängd, vägens 
nedbrytning, bärighetseffekten mm kommer att belysas.

Sammanfattningsvis kommer försöket att ha stort allmänt värde för hela "branschen" eftersom 
behovet av "rejäla" prowägar är stort inom hela kaUblandningstekniken.
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3. BESKRIVNING AV PROVVÄGEN

3.1 Läge och trafik

Prowägen är belägen på väg 63, delen Ygnshyttan - Saxån, som ligger mellan Filipstad och 
Hällefors. Årsmedelsdygnstrafiken, ÅDT, är ca 2000 fordon varav ca 15 % tunga. 
Omgivningen består av kuperad skogsterräng. Provsträckoma ligger på en raksträcka med till 
synes homogena terrängförhållanden. Vägen är ca 8 m bred.

Den gamla vägen byggdes etappvis kring 1980. Vid besiktningen innan åtgärd (våren 1992) 
observerades omfattande partier med krackeleringar (belastningsbetingade skador) och ställvis 
var ytan lappad med försegling. Enligt provtagningen består undergrunden mestadels av något 
siltig sandigt grus eller sand, siltigt grus, sandig silt eller grusig siltig sand. Den totala 
överbyggnadstjockleken varierar mellan 60 - 80 cm. Förstärkningslagret utgörs av sandigt till 
grusigt material med finmaterialhalt omkring 5 -10 Bärlagergrusets tjocklek varierar mellan 
6 - 25 cm och materialet innehåller relativt mycket sand samtidigt som finmaterialhalten är 
omkring 8 -10 %.

3.2 Provsträckor

Prowägen omfattar sex provsträckor med återvinningsmassor och nytt bärlagergrus samt 
ytterligare tre referenssträckor med konventionell varmmassa. Tre av provsträckoma innehåller 
100 kg återvinningsmassa som bärlager, AGÅ, och 80 kg återvinningmassa som slitlager, 
MABÅ. De andra tre provsträckoma innehåller 100 kg, AGÅ, och 80 kg nytillverkat slitlager, 
MAB. I samtliga återvinningssträckor ingår 10 cm nytt bärlagergrus.

Referenssträckoma består av MABT16 och AG16 resp AG25 som lades direkt på den gamla 
vägbanan (obs, inget nytt bärlagergrus).

Sträckornas placering och sammansättning framgår av figur 1 och bilaga 2. Sträckorna 1 -9  
ingår i prowägen medan sträckorna 0,10,1112 och 13 tillhör prowägen med olika 
förstärkningsaltemativ.

Enligt Vägverkets egna preliminära beräkningar som baserades på den provtagning som 
utfördes i ett tidigt skede behövde vägen förstärkas med motsvarande 120 kg AG25 samt ett 
slitager av 80 kg MABT16 om åtgärden dimensionerades för 10 år. Den del av objektet som
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inte omfattades av prowägen (mot Filipstad) förstärktes med 10 cm bärlagergrus, 100 kg AG 
och 80 kg MJAB som slitlager. På en del lades också justering och 80 kg MJAB.
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80MABT16
60AG16

80MABT16
120AG25

80MABT16 
180AG25(2 lager)

80MA$T16 
100AGA(5,0% vatten)
10 cm GBL

80MABJ16
100AGA(3,0% BE60/2200) 
10 cm GBL

80MABJ16
100AG A( 1,5%B E60/2200) 
10 cm GBL

80M ABÅ(4,0% B E60/2200) 
10OAG A( 1,5%B E60/2200) 
10 cm GBL

80M ABoÅ(3,0% B E60/2200) 
10OAG A( 1,5%B E60/2200) 
10 cm GBL

80M ABoÅ(2,0% B E60/2200) 
10OAG A( 1,5%B E60/2200) 
10 cm GBL

Hällefors

Filipstad

Figur 1. Provsträckor vid väg 63, delen Ygnshyttan - Saxån. Sträckorna 1 -6  omfattar kall 
återvinning, sträckorna 7 -9  är referenser.
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3.3 Recept

Recepten framgår av tabell 1.

Tabell 1. Recept, provsträckor, väg 63.

Sträcka Slitlager Bärlager

1 80 MABÅ 
2,0% BE60/2200 + 1,5% vatten

100 AGÅ 
1,5% BE60/2200 + 2,0% vatten

2 80MABÁ 
3,0% BE60/2200 + 1,5% vatten

100 AGÅ 
1,5% BE60/2200 + 2,0% vatten

3 80 MABÅ 
4,0% BE60/2200 + 1,5% vatten

100 AGÅ 
1,5% BE60/2200 + 2,0% vatten

4 80 MABT16 100 AGÅ 
1,5% BE60/2200 + 1,5% vatten

5 80 MABT16 100 AGÅ 
3,0% BE60/2200 + 1,0% vatten

6 80 MABT16 100 AGÅ 
5,0% vatten (ej bindemedel)

7 (ref) 80 MABT16 180AG25
8 (ref) 80 MABT16 120AG25
9 (ref) 80 MABT16 60 AG16

3.4 Fräsgranulatet

Den befintliga beläggningen bestod ursprungligen av 100 kg MABT16 som delvis förseglats 
under årens lopp. Beläggningen lades mellan 1980 och 1983.

Fräsmassoma togs upp med hjälp av en fräsmaskin typ Wirtgen 1900 C med fräsbredden 1,9 m 
och tandavståndet 15 mm. Ca 2050 m av den gamla beläggningen frästes bort vilket innebar att 
ca 1617 ton fräsmassor transporterades till upplaget i Gåsgruvans kalkbrott. Fräsgranulat 
innehöll en stor andel grövre asfaltklumpar beroende på att den relativt tunna, uppspruckna 
beläggningen, som dessutom hade dålig vidhäftning till underlaget av grus, var svår att 
sönderdela. Andra faktorer som inverkade på fräsgranulatets sammansättning var den mycket 
varma väderleken som rådde, +25°C i skuggan, och att fräsmaskinen gick med maximal 
hastighet. Det visade sig senare att ca hälften av fräsgranulatet innehöll klumpar större än 32 
mm.
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Inblandningen av grus i ffäsgranulatet bedömdes okulärt som måttligt. Eftersom 
beläggningstjockleken varierade erhölls efter fräsningen vissa partier på vägen med ett tunt 
lager, 1 -2 cm, av kvarlämnad asfalt.

Efter fräsningen låg vägen obelagd i ca två veckor innan nytt bärlagergrus påfördes. Under 
tiden trafikerades det gamla bärlagret.

I upplaget lagrades fräsmassoma i två veckor innan de återanvändes till prowägen. Vädret var 
under tiden mycket varmt och torrt. Fräsmassoma blev i upplaget tillpackade och hårda på ytan 
men vållade inga större problem för den vidare hanteringen. Hjullastaren slog lätt sönder den 
hårda ytan vid losstagningen av fräsmassoma från upplaget.

Bild 1. Kallfräsning med Wirtgen 1900 C av befintlig beläggning, väg 63, delen Ygnshyttan - 
Saxån.
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Bild 2. Tippning av fräsmassor i upplaget.

3.5 Bindemedlet

Bindemedlet utgjordes av bitumenemulsion, typ BE60/2200, som levererades av Nynäs 
Bitumen. Basbitumenet i emulsionen är mjukbitumen. Samma typ av bindemedel har under 
senare år använts vid flera återvinningsobjekt. Analyser av bindemedlet redovisas i avsnitt 6.1.
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4. LABORATORIEPROVNING AV GAMMAL BELÄGGNING

Laboratorieprovningen av fräsgranulatet omfattar två delar. Den första provningen (den 
egentliga förprovningen) gjordes på asfaltgranulat som tillverkades på laboratoriet av 
uppbruten beläggning och den andra provningen på asfaltgranulat från fräsningsarbetet på 
vägen i anslutning till prowägsförsöket. För att inte resultaten ska förväxlas redovisas 
provning av laboratorietillverkat asfaltgranulat i bilaga 3 medan provningen av fräsmassoma 
från vägen redovisas i följande avsnitt.

4.1 Provtagning

En första provtagning av den gamla beläggningen utfördes med en mindre fräs typ Uniplaner 
som var monterad på en grävmaskin. Fräsen fanns tillgänglig inom arbetsområdet och användes 
för mindre underhållsarbeten. Fräsgranulatet fick dock en komkurva som inte bedömdes vara 
representativ för ffäsmassor i allmänhet. Materialet blev alldeles för finkomigt, se bilaga 3, och 
av den anledningen bedömdes materialet inte lämpligt för vidare laboratorieprovning.

Därför togs också ett antal beläggningsstycken från vägen med hjälp av spettmaskin. 
Beläggningsstyckena krossades och maldes sedan på VTIs laboratorium till ett granulat som 
bedömdes ha en "vettig" komfördelning. Erfarenheter från tidigare försök med fräsgranulat låg 
till grund för bedömningen. Innan materialet krossades och maldes kyldes det ned till ca 0°C. 
Resultaten från den efterföljande laboratorieprovningen redovisas i bilaga 3.

I samband med byggandet av prowägen togs ett större prov av fräsgranulatet. Provtagningen 
gjordes på sorterat granulat med maximal stenstorlek av 32 mm.
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4.2 Karaktärisering av asfaltgranulatet

Asfaltgranulatet har karaktäriserats genom komstorleksfördelning av asfaltgranulat resp. 
extraherat material, bindemedelshalt, packningsegenskaper och analyser av återvunnet 
bindemedel. Resultaten redovisas i figurerna 2 och 3 och i tabell 2.

K ornstorlek, mm

Figur 2. Kornkurva på tvättsiktat resp extraherat asfaltgranulat från väg 63.
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Figur 3. Packningskurva förasfaltgranulat. Maximal skrymdensitet och optimal vattenkvot
enligt tung instampning.

Tabell 2. Analyser på återvunnet bindemedel från asfalt granulatet.

Provning Metod Resultat

Penetration vid 25°C, mm/10 MBB 37-82 58

Kinematisk viskositet vid 135 C, mm2/s ASTM D 2171-83 301

Mjukpunkt, kula och ring MBB 38-82 51

Kommentarer:

Bindemedelshalten är 4,9 % i granulatet. Komkurvoma visar att granulatet är välgraderat och 
liknar ett obundet bärlagergrus. Efter extraktion har materialet en komkurva typ ABT16 med 
relativt hög finmaterialhalt.
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Optimal vattenkvot ligger omkring 5 % enligt tung instampning. Vattenseparation uppträder 
vid 6 - 8 %.Vattenkvoten i upplaget var 1,0 -1,6 %.

Bindemedelsanalysema visar att bitumenets egenskaper avsevärt förändrats genom åren. Den 
erhållna penetrationen och mjukpunkten liknar specifikationerna för bitumen typ B 60. Det 
ursprungliga bitumenet var B 180. En stor del av åldringen eller hårdnandet av bindemedlet 
skedde sannolikt redan vid tillverkningsprocessen i asfaltverket men åldringsförloppet är också 
avhängigt av hålrumshalten och klimatet. Den förhårdning som sker av bindemedlet medför att 
beläggningen får försämrade egenskaper i fråga om flexibilitet vilket medför att 
sprickkänsligheten ökar.

4.3 Proportionering och mekaniska egenskaper

4.3.1 Allmänt

De provningsmetoder som ingår i undersökningen innebär att laboratorietillverkade 
provkroppar innehållande asfaltgranulat, vatten och i de flesta fall bitumenemulsion testas med 
avseende på mekaniska egenskaper. Provningarna görs vid fyra olika emulsionskvoter samt på 
blandningar av enbart granulat och vatten. Vattenkvoten i granulatet har också varierats.

Vid provning av kallblandade massor är det många faktorer som i hög grad inverkar på 
resultatet. Blandningsförfarandet, prepareringen av provkroppar, härdningstiden och 
temperaturen, parametrar som är kopplade till beredning av provkroppar, är faktorer som 
noggrannt måste styras upp och kontrolleras.

De mekaniska egenskaperna har bestämts genom pressdragprovning (indirekt draghållfasthet), 
styvhetsmodul och stabilitet - flytvärde enligt Marshall. Metoderna har hämtats från 
"varmsidan" och det är inte säkert att de ger ett rättvisande resultat för återvinningsmassor som 
föratom både gammalt och nytt bindemedel innehåller vatten och dessutom har ett högt hålram 
jämfört med varmblandade massor. Provningsresultaten måste därför bedömas med en viss 
försiktighet.

Eftersom det handlar om kallblandade asfaltmassor som innehåller vatten redan vid 
tillverkningen och som erhåller förhållandevis högt hålrum på vägen är det viktigt att skaffa sig 
en uppfattning om materialets beständighetet för vatten och vinterklimat. Därför har 
vattenkänsligheten och frystöbeständigheten undersökts. Provningarna görs på provkroppar
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som först härdas vid förhöjd temperatur och sedan utsätts för påkänningar i form av 
vattenmättning - vattenlagring och ibland frystöväxlingar. Provningsmetodiken är framtagen på 
VTI och har tidigare använts vid bedömning av emulsionsstabiliserat bärlager (VT1 
Meddelande nr 666,1991). Inom varmsidan pågår för närvarande en del studier av 
asfaltbeläggningars beständighet (Höbeda P.; VTI Notat nr V151).

Uppläggningen av undersökningen har gjorts på grundval av erfarenheterna från VTI Notat nr 
VI68 som handlar om laboratorieprovning av asfaltgranulat med inriktning på mekaniska 
egenskaper och proportionering.

Flertalet av provningarna har gjorts genom dubbelprov. I följande avsnitt redovisas endast 
medelvärden i diagram. Enskilda provningsresultat och kompletta provningar sammanställs i 
bilagor.

4.3.2 Provblandningar - receptur

Undersökningen omfattar följande recept:

Bindemedelstillsats Vattentillsats
Emulsionskvot

vikt-% vikt-%
0 5

1 (0,7) 3
2 (1,4) 3
3 (2,0) 3
4(2,7) 3

Siffran inom parentesen anger bitumenkvoten

4.3.3 Blandningsförfarande

Asfaltgranulat, vatten och bitumenemulsion blandades i degblandare typ Hobart enligt följande 
förfarande:

1. Ca 5 - 10 kg torrt granulat neddelades

2. Granulatet värmdes till 60 C

3. Vatten inblandades under omröming i ca 30 sek
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4. Bindemedlet, 60°C, tillsattes och massan blandades i ytterligare 2 min

Innan asfaltgranulatet behandlades torkades de på plåtar vid rumstemperatur och materialet 
större än 20 mm siktades bort (några procent).

4.3.4 Preparering av provkroppar

Provkroppama tillverkades enligt Marshallinstampning, 50 slag per sida (i princip MBB 14). 
Temperaturen i provet hölls kring 60°C under tillverkningsprocessen. Provkroppen lagrades 
(härdades) i 7 dygn vid förhöjd temperatur i värmeskåp. Det första dygnet fick provet sitta 
kvar i formen.

Bakgranden till att proven instampades vid förhöjd temperatur var att det tidigare visat sig 
svårt att erhålla hela, provningsbara provkroppar vid Marshallinstampning vid rumstemperatur. 
Speciellt vid låga bindemedelskvoter blir provkroppama sköra och svårhanterliga.

Anledningen till att Marshall valts som packningsmetod är att utrustningen finns på de flesta 
väglaboratorier. Marshall anses dock generellt efterlikna packningsförloppet på vägen dåligt. 
Ingår vatten i provet som är fallet för återvinningsmassor dämpas packningen också av det 
porvattentryck som uppstår i provet och hålrummet blir ofta relativt högt.

Som ett alternativ till Marshall tillverkades också provkroppar genom statisk packning. Det är 
en förhållandevis enkel metod att arbeta med och packningsarbetet kan lätt varieras. 
Asfaltgranulatet behöver inte värmas utan provprepareringen görs vid rumstemperatur. 
Provkroppama får ett lägre hålrum än vid Marshall vilket medför att kvalitén och 
hanterbarheten blir bättre. Frågan är dock om statisk packning överdriver packningsarbetet 
jämfört med vägen, bl a har vissa undersökningar tidigare pekat i den riktningen. Hålrammet 
förändras dock med tiden på vägen genom efterpackningen från trafiken och kan bli 
förhållandevis lågt även för kallblandade massor.

Provkroppama enligt statisk packning har tillverkats enligt följande:

1. Ca 1100 gr massa delades ned och placerades i en Marshallcylinder.

2. Massan stöttes 20 ggr i centrum och 20 ggr i kanten med en stav (9,5 mm 
diameter och 40,5 mm lång) så att den omlagrades och förpackades något.
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3. Provet placerades i pressen och belastades med 5,6 ton (7,1 MPa) vid 
deformationshastigheten 1,3 mm/min. Trycket fick vid maximala belastningen ligga 
kvar i 30 sek.

4. Provet lagrades några timmar innan det trycktes ut.

5. Provet lagrades i 7 dygn vid 40°C.

Förfarandet påminner mycket om Hveem-metoden som bl a används i USA.

4.3.5 Mekaniska egenskaper

Efter 7 dygns härdning i värmeskåp vid 40°C provades provkroppama enligt följande tester:

* Hålrumshalt och vattenkvot

* Pressdraghållfastheten - beskriver materialets draghållfasthet, 
provningstemperatur: 10°C

* Styvhetsmodulen - ett mått på materialets lastfördelande förmåga och flexibilitet, 
provningstemperatur: 10°C

* Stabilitet och flytvärde enligt Marshall - beskriver materialets känslighet för 
plastiska deformationer, provningstemperatur: rumstemperatur

Resultaten redovisas i figurerna 4 -7  och en sammanställning ges också i bilaga 4.
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Figur 4. Hålrummet som funktion av emulsionkvoten.

Figur 5. Draghållfastheten som funktion av emulsionskvoten.
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Figur 6. Styvhetsmodulen som funktion av emulsionkvoten.

Figur 7. Stabiliteten enligt Marshall som funktion av emulsionskvoten.
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4.3.6 Vattenkänslighet

Ett realistiskt provningsförfarande för kallblandade asfaltmassor bör ta hänsyn till materialets 
känslighet för vatten (figur 8). Provning av enbart toixlagrade prov skulle ge ett missvisande 
resultat och t ex gynna finkomiga och bindemedelsfattiga material med hög kohesion i torrt 
tillstånd.

Vattenkänsligheten provades enligt följande:

A .___ Förbehandling

1. Provet torrlagrades i 7 dygn vid 40°C

2. Draghållfastheten bestämdes vid 10°C

3. Provet vägdes

B. Vacuummättning

4. Provet vacuummättades i 1 tim vid 40 mbars undertryck följt av 23 timmars 
vattenlagring vid atmosfäriskt tryck

5. Provet vägdes och höjden mättes med skjutmått

6. Draghållfastheten bestämdes vid 10°C

£L___ Utvärdering

7. Vattenupptagningen (absorption) och vattenmättnadsgraden beräknades

8. Vidhäftningstalet beräknades som förhållandet mellan vattenlagrat och torrlagrat prov 
i procent
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Figur 8. Inverkan av emulsionskvoten på vidhäftningstalet.

4.3.7 Frystöbeständighet

Beständigheten mot frystöväxlingar (figur 9), har bestämts enligt ett förfarande som från början 
utvecklades för bitumenstabiliserade bärlager och som på senare år också använts vid 
beständighetstester inom varmsidan. Försöken utfördes enligt följande steg:

A. Förbehandling

1. Marshallprov torrlagrades 7 dygn i torkskåp vid 40°C

2. Draghållfastheten resp. styvhetsmodulen bestämdes vid 10°C

3. Provet vägdes och höjden mättes med skjutmått (4 mätningar)

B. Vacuummättning

4. Provet placerades i exsickator och täcktes med dest.vatten

5. Vattenmättning i en timme under vacuum, 40 mbars undertryck

6. Provet lagrades ytterligare 23 timmar i vatten under atmosfäriskt tryck
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7. Provet vägdes

£L____Frvstöbehandline

8. Provkroppama placerades i fry slådan och täcktes med våt sand (Baskarp nr 6,20 % 
vattenkvot)

9. Fryslådan placerades i klimatskåpet som var inställt på 10 frystöcykler. En cykel
omfattade 12 tim vid + 23 °C och 12 tim vid -23 °C

10. Efter avslutad frystöväxling vägdes provet och höjden mättes

D. Utvärdering

11. Vattenupptagningen (absorptionen) beräknades efter ffystöbehandlingen

12. Pressdraghållfastheten och styvhetsmodulen bestämdes vid 10°C

13. Beständigheten beräknades som förhållandet mellan frystöbehandlat och torrlagrat 
prov i procent

Figur 9. Inverkan av emulsionskvoten på frystöbeständigheten.
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4.3.8 Kommentarer

Hålrummet påverkas markant av packningsmetod. Marshallinstampade prov erhåller hålrum på 
10-20 volym-%, de högsta värdet för blandningar av enbart granulat och vatten. Provkroppar 
tillverkade enligt statisk packning erhåller betydligt lägre hålrum, 4-11 volym-%. Hålrummet 
minskar med ökad emulsionskvot.

Draghållfasthetens storlek påverkas av packningsmetoden, bindemedelshalten och av 
vattenlagringen. Prov tillverkade enligt statisk tillverkning får högre värden än 
Marshalltillverkade. Maximal draghållfasthet erhålls vid 1 - 2 % emulsion för Marshallprov och 
0 - 1 % vid statisk packning. Proven med enbart vatten och granulat uppvisar oväntat höga 
värden trots de högsta hålrummen.

Styvhetsmodulen visar ungefär samma resultat som draghållfastheten. Statisk packning ger de 
högsta värdena. Ett maximum föreligger vid 1 % emulsion för Marshallpackade prov. 
Provningen har endast gjorts på torrlagrade prov.

Stabiliteten följer samma mönster som provningarna ovan. Stabiliteten är högst vid 2 % 
emulsion för Marshallpreparerade prov medan den minskar med ökad emulsionhalt för statiskt 
pressade prov.

Beständigheten för vattenlagring och frystöväxlingar förbättras avsevärt av 1 - 2 %:s 
inblandning av emulsion. Mer bindemedel förbättrar inte beständigheten ytterligare enligt 
testema. Framförallt frystöbeständigheten är låg för blandningarna med vatten och granulat.

De hållfastheter som presenteras i undersökningen ska inte betraktas som beläggningens 
"sluthållfasthet" utan syftet är i första hand ta fram ett optimalt arbetsrecept som grundas på 
relativa, jämförande tester av för återvinningsmassoma viktiga egenskaper. Tidigare 
provningar har visat att härdningstiden och temperaturen har stor betydelse för resultatnivån 
men den relativa skillnaden mellan olika blandningar verkar vara oförändrad. Det är dock 
viktigt att provet ges tid att härda ordentligt innan provningen. Förfarandet med 7 dygns 
lagring vid 40°C har visat sig vara tillräckligt härvidlag.

Vid utläggningen har återvinningsmassomas stabilitet stor betydelse eftersom beläggningen 
måste tåla trafik omedelbart efter utläggning och packning. Stabiliteten påverkas förutom av 
mängden nytt bindemedel även av granulatets vatteninnehåll. Av den anledningen bör 
vattenkvoten i asfaltgranulatet noggrannt kontrolleras vid utförandet. Packningskurvan enligt 
tung instampning (avsnitt 4.2) kan ligga till grund för bedömningen av lämpligt vätskeinnehåll i 
massan. Den totala vätskemängden i massan som omfattar vattnet i granulatet initalt, eventuellt
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tillsatt vatten och mängden bitumenemulsion bör inte överstiga den optimala, som för 
asfaltgranulat visat sig ligga kring 5 - 6 %.

Som framgår av laboratorieprovningama är det förhållandevis komplicerat att testa 
återvinningmassor på ett realistiskt och funktionellt inriktat sätt. Jämfört med varmblandade 
massor måste provprepareringen och provhanteringen styras upp och kontrolleras 
noggrannare. Det är många parametrar som kan inverka på resultatet, t ex vatteninnehållet kan 
förändras med tiden, provets ålder och hur det nya och gamla bindemedlet samverkar. 
Provningsförfarandet blir av den anledningen omfattande men det finns dock inga enkla 
metoder att ta till om man vill testa materialegenskaperna på ett verklighetsnära och relevant 
sätt.

Ett relevant provningsförfarande för kallblandade massor måste innehålla beständighetstester. 
Beläggningens vatten- och klimatbeständighet är viktiga att känna till i vårt nordliga klimat, 
med relativt korta somrar och fuktiga, växlingsrika vintrar. Hålrummet för kallblandade massor 
är också större än för varmblandade vilket innebär att beläggningen exponeras för tuffare 
påkänningar i fråga om fukt och klimat. Provningarna bör också göras på vattenlagrade prov 
som dock först måste härdas ett tag.



Torbjörn Jacobson
VTI

25

5. UTFÖRANDE

5.1 Utläggning av bärlagergrus

Ett lager av ca 10 cm bärlagergrus, 0 -32  mm, lades ut på sträckorna 1-6.  Bärlagergruset 
som bestod av krossat berg utlades med asfaltläggare typ Barber Green och packningen av 
bärlagergruset utfördes med asfaltvält typ HAAM 6, en tandemvält med stålvalsar (linjelast 23 
kg/cm). Packningen gjordes med 6 överfarter och med vibro.

För att uppnå tillffedställande tvärfall på vägen var man efter utläggningen med asfaltläggaren 
tvungen att justera ytan med väghyvel och ställvis tippa mer bärlagergrus. Efter justeringen 
packades ytan med stålvalsvält typ Dynapac CA15, en envalsvält (linjelast 19 kg/cm). Ytan 
vattnades innan packningen.

Ett prov togs per sträcka och graderingen bestämdes (figur 10).

Figur 10. Gradering på bärlagergrus, sträckorna 1-6.



Torbjörn Jacobson
VTI

26

Som framgår av figuren uppfyller bärlagergruset inte BYA:s krav för graderingen. Materialet 
är för grovkornigt i mellanregistret. Materialet var också svårhanterligt och svårlagt vid 
utläggningen. Bärlagergruset bedöms dock inte av den anledningen ha sämre kvalitet i fråga 
om bärighet och vattengenomsläpplighet (permeabilitet) utan torde fungera som ett fullgott 
bärlager.

Bild 3. Utläggning av bärlagergrus med asfaltläggare.
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Bild 4. Justering av bärlagerytan med väghyvel.

5.2 Tillverkning av återvinningsmassor

Innan fräsmassoma återanvändes siktades de på ett 32 mm:s såll. Av totalt 1617 ton siktade 
massor var hela 50 % (810 ton) grövre än 32 mm och fick kasseras. Vid uppläggningen av 
försöket hade man inte räknat med ett "svinn" av den storleksordningen. Det visar att man bör 
ha en beredskap för krossning eller målning om större delen av materialet ska återvinnas.

Tillverkningen av återvinningsmassoma skedde i ett Kalottikoneverk, typ MX-30 B Turbo, 
som är blandningsverk konstruerat för kalla eller halvvarma massor. Asfaltverket används 
normalt för asfaltemulsionsgrus, oljegrus, mjukbitumen eller återvinningsmassor. Kapaciteten i 
verket är 100 - 200 t/h och satsstorleken maximalt 3000 kg. Verket är försett med 
ånguppvärmning som dock inte användes.
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Återvinningsmassoma tillverkades i satser på 2000 kg. Vattnet tillsattes granulatet i biandaren 
ungefår samtidigt som bindemedlet. Normalt är verket inte utrustat för vatteninblandning utan 
pump och spridare fick monteras speciellt för prowägsförsöket. Vatteninblandningen 
fungerade bra och precisionen var tillfredställande.

Tillverkningen av de olika massorna gick som planerat. Inga driftstörningar konstaterades. Den 
färdigblandade massan tippades direkt på lastbil och transporterades omedelbart ut till 
läggningsplatsen på väg 63. Tiden från blandning i verket till utläggning på vägen uppskattades 
till en eller ett par timmar.

Bild 5. Sortering av fräs granulat.
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Bild 6. Asfaltverk typ Kalottikone MX - 30 B Turbo.

5.3 Utläggning av återvinningsmassor 

Asfaltbundet bärlager - AGÅ:

Återvunnet asfaltbärlager, AGÅ, utlades på sträckorna 1 -6  med en asfaltläggare typ BITELLI 
BB52. Massan packades med en vibrerande tandemvält typ BOMAC BW160 AC som är 
kombinerad stålvals och gummihjulsvält. Antalet vältöverfarter var 8. Massorna lades direkt på 
det nya bärlagergruset. Arbetet tog en dag och utfördes den 920616. Vädret var mycket bra, 
växlande molnighet med en temperatur kring 20°C i skuggan.
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Bild 7. Utläggning av asfaltbundet bärlager, AGÅ.

Massan lades ut i två drag. Det första draget i körbanan mot Filipstad (vänster sida) och det 
andra draget på motsatt körbana (höger sida). Sträckorna 1 -4  tillverkades och utlades i ett 
sträck.

AGÅ-sträckoma fick ligga i en vecka innan slitlagret påfördes. Detta för att vattnet i 
beläggningen skulle få en möjlighet att avdunsta innan ytan förseglades. Trafiken släpptes på ca 
en timme efter packningen.

Ett antal massaprov togs omedelbart efter utläggningen. Materialkontrollema redovisas i 
avsnitt 6 .1 bilaga 5 redovisas foton från läggningen av AGÅ.
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Iakttagelser:

Sträcka 1 - 4 (1,5 % emulsion): Massan upplevdes som lätthanterlig, smidig och lättpackad. 
Efter avslutad packning tålde ytan tung trafik och verkade mycket stabil. Enligt okulär 
besiktning hade enstaka grövre stenar i massan dålig täckningsgrad. I övrigt såg massan ut att 
vara ordentligt blandad och ytan upplevdes som mycket homogen frånsett enstaka stråk med 
lite grövre, separerat, material.

Sträckan 5 (3,0 % emulsion): Massan upplevdes som kladdigare, trögare och styvare än för 
övriga sträckor. Trögheten i massan medförde att lagertjockleken blev mindre än planerat, ca 
90 kg/m^ i stället för 100 kg/mÅ Läggaren orkade helt enkelt inte att lägga nominell tjocklek. 
Massan var dock lättpackad. Ytan blev stabil, tät och homogen men upplevdes som kladdig 
och avsandades därför. Täckningsgraden var något bättre än för övriga sträckor men 
fortfarande förekom enstaka otäckta stenar i massan. De otäckta partiklama härstammade 
troligen från inblandat stenmaterial.

Sträcka 6 (enbart vatten): Massan upplevdes som smidig och lättpackad. Fläckvis blev ytan 
något fuktig efter packningen men stabiliteten var ändå bra. Ytan var dock öppnare än för 
övriga sträckor och på så sätt mer ömtålig och känslig för trafik. På ett mindre parti förekom 
rikligt med stensläpp orsakad av byggnadstrafik. Det lösa stenmaterialet sopades senare bort.

Slitlager - MABÅ

Ca en vecka efter utförandet av AGÅ -lagret, utlades återvunnet slitlager, MABÅ. 
Utläggningen och packningen gjordes med samma maskiner som vid AGÅ:n. Packningen 
utfördes genom 8 överfarter. De sista överfarterna gjordes utan vibro. Vägbanan klistrades 
först med BE 60 R. Efter packningen avsandades körbanan. Ytoma blev inte speciellt kladdiga 
men för att inte ta några onödiga risker, både för trafikanterna och för att skydda slitlagret, 
avsandades vägytan. Någon timme efter packningen släpptes trafiken på.

Läggningen gjordes först i vänster körbana (mot Filipstad på resp sträcka). Arbetena utfördes 
den 920621. Vädret var halvklart till mulet men torrt och temperaturen låg omkring 17 - 22°C 
i skuggan.

Ett antal massaprov togs omedelbart efter utläggningen. Materialkontrollema redovisas i 
avsnitt 6 .1 bilaga 6 redovisas foton från läggningen av MABÅ.
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Iakttagelser:

Sträcka 1 (2,0 % emulsion): Massan upplevdes som smidig, lättlagd och förhållandevis 
lättpackad. Ytan blev relativt tät, homogen och kändes stabil. En del av det grövre 
stenmaterialet hade dålig täckningsgrad.

Sträcka 2 (3,0 % emulsion): Massan upplevdes som styvare och segare än sträcka 1. Massan 
var dock mer lättpackad. Ytan blev tät och homogen. Stabiliteten mycket god. 
Täckningsgraden bedömdes som något bättre än sträcka 1.

Sträcka 3 (4,0 % emulsion): Massan upplevdes som trög och fet. Massan "nöp" direkt efter 
utläggningen. Om läggaren stod still i några minuter drog skriden isär massan med 
sprickbildning som följd. Ytan blev mycket tät och fet. Massan var lättpackad och blev mycket 
stabil direkt efter packningen. Solvärmen medförde att ytan blev mjuk. Jämfört med övriga 
sträckor betydligt mjukare.. Täckningsgraden bedömdes som bäst av samtliga blandningar men 
det fanns fortfarande en del otäckta stenar i massan (bild 8).

o o
Bild 8. Atervinningsmassa, MABA, sträcka 3.
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Slitlager - MAB

På provsträckoma 4 -6  lades nytillverkad MABT16 som slitlager. Initialt blev ytan något mjuk 
beroende på att underlaget, AGÅ, troligtvis mjuknade på grand av värmen från MAB:n. Av 
den anledningen uppstod en del spår initialt. Efter det att materialet svalnat förelåg inga mer 
stabilitetsproblem. Läggs en varm massa på en kalltillverkad massa måste vägen vara avstängd 
för trafik en längre tid än vad som normalt är brukligt inom varmsidan. Innan slitlagret lades 
klistrades ytan med BE 60 R.

Sammanfattningsvis uppvisade de olika blandningarna förhållandevis olika egenskaper vid 
utförandet på vägen. Vid de lägre bindemedelskvotema blev massan smidigare och mer lättlagd 
än vid de högre. Generellt upplevdes massorna som lättpackade och stabila och tålde trafik 
omedelbart efter packningen. Ytoma blev också förvånansvärt homogena och täta. de med de 
högsta bindemedelsmängen blev mycket täta och i värmen som rådde också mjuka. 
Täckningsgraden hos det grövre stenmaterialet förbättrades med ökad mängd bindemedel men 
det fanns ändå en del grövre stenmaterial i massan som saknade täckning av bindemedel.

5.4 Referenssträckor

Referenssträckoma 7 -9  utfördes med konventionell förstärkningsteknik genom påförande av 
varmblandad beläggning typ AG och MAB. AG:n på sträcka 7 lades i två lager (90+90 kg). På 
varje sträcka togs ett massaprov för kontroll.
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6. MATERIAL OCH UTFÖRANDEKONTROLL

I samband med utförandet av prowägen togs ett antal prov av bindemedel och massa för 
analyser på laboratoriet. På vägen följdes spårutvecklingen, vatteninnehållet i beläggningen och 
temperaturen, både i vägen och i luften, upp kontinuerligt under och närmaste tiden efter 
utläggningen.

6.1 Bitumenemulsion

Ett prov av bitumenemulsionen togs från tankbilen i samband med leverans av bindemedlet till 
asfaltverket. Analysresultatet framgår av tabell 3.

Tabell 3. Analyser på bitumenemulsion, BE60/2200.

Metod Sort Analysresultat (medelvärde)

Bindemedelshalt Vikt-% 68,3

Vattenhalt Vol-% 29,5

Lösningsmedelhalt Vol-% 2,0

Viskositet STV 4mm 50°C 13

Silprov, 0,5mm 50°C <0,01

Kemisk brytning, 
(Glanshammar)

25°C 127

Destillationsåterstod: 
Kinematisk viskositet 60°C mm2/s 1733
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6.2 Asfaltmassa

6.2.1 Återvinningsmassa

Massaprovema analyserades med avseende på bindemedelshalt, komkurva, hålrum och 
draghållfasthet. Hålrummet och draghållfastheten bestämdes på provkroppar tillverkade enligt 
Marshall. Provkroppama tillverkades och härdades på samma sätt som vid forprovningen, dvs 
instampning vid 60°C följt av 7 dygns lagring vid 40°C. Innan provningen förvarades 
massaprovema förslutna i plastpåsar i ca en vecka. Vattenkvoten bestämdes dock omedelbart 
efter provtagningen. Resultaten redovisas i figurerna 11 -14.

Figur 11. Bindemedelshalt på återvunnen massa. Sträckorna 1-6.
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Figur 12. Kornkurva på extraherat material. Sträckorna 1-6.

Figurl3. Hålrumshalt på Marshalltillverkade provkroppar. Sträckorna 1-6.
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Figur 14. Draghållfasthet på Marshalltillverkade provkroppar. Sträckorna 1- 6 .

Kommentarer:

Bindemedelshaltema i de olika provsträckoma stämmer väl överens med arbetsreceptet. 
Sträcka 3, MABÅ, innehåller t ex 7,8 % bitumen medan sträcka 6, AGÅ, innehåller 4,8 % 
bitumen.

Hålrummet varierar mellan 7 -11%,  det högsta värdet för blandningen med enbart vatten och 
granulat. Jämfört med förprovningen på laboratoriet uppvisar massaproven från vägen markant 
lägre hålrum.

Draghållfastheten påverkas av bindemedelsmängden. De högsta värdena erhåller blandningarna 
med de lägsta bindemedelsmängdema, 0 och 1,5 % emulsion. Sträcka 6 som innehåller enbart 
granulat och vatten uppvisar anmärkningsvärd hög draghållfasthet, ca 1000 kPa, trots ett 
hålram på drygt 11%. Tydligen har den gamla beläggningen ett bra "restvärde" samtidigt som 
bindemedlet är styvt vilket leder till förhållandevis höga draghållfastheter vid låga 
emulsionsmängder. Det nya bindemedlet som är betydligt mjukare än det gamla medför att 
beläggningen får mer viskösa, flexibla egenskaper.
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6.2.2 Referensmassa, AG och MAB

I tabell 4 redovisas bindemedelshalt och komkurva på AG16, AG25 och MABT16.

Tabell 4. Bindemedelshalt och kornkurva på nytillverkad asfaltmassa.

Massatyp Bind.halt <0,074mm <2mm <4mm <8mm <ll,2mm

MABT16 5,9 9,3 40,5 52,4 71,0 86,4

AG16 5,2 8,7 40,3 61,4 77,7 89,2

AG25 4,5 6,1 31,9 41,3 55,4 62,6

6.3 Vatteninnehåll

Kallblandade massor måste till en böljan innehålla en "lagom" mängd vatten av olika skäl. 
Vattnet underlättar blandningen, förbättrar täckningsgraden, gör massan mer bearbetbar och 
smidig samt påverkar också massans utläggnings- och packningsegenskaper. När massan väl 
kommit på plats på vägen är det en fördel om vattnet relativt snabbt försvinner så att 
härdningen kommer igång. Används massorna som bärlager måste materialet torka ut ett tag 
innan ytan förseglas. Av den anledningen fick AGÅ-sträckoma ligga i en vecka innan slitlagret 
påfördes.

Vattenkvoten i återvinningssträckoma första veckan framgår av figur 15.
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Figur 15. Vatteninnehåll i återvunnen beläggning, sträckorna 1 -6 .

Kommentarer:

Vattnet i beläggningen avdunstar relativt fort. En vecka efter utläggningen av AGÅ-sträckoma 
är vattenkvoten under 1 %. Redan efter ett dygn har vattenkvoten minskat från ca 3 -5 % till 
ca 1 - 2%. En bidragande orsak till den snabba avdunstningen är det torra och varma vädret 
som rådde.

6.4 Temperatur och väderlek

Vädret var mestadels soligt och varmt under hela försöket (ca 2 veckor) med dagstemperaturer 
på 20 - 30°C i skuggan medan nättema var kyliga, 0 - 5°C. En regnskur gav 4 mm regn. 
Veckorna efter försöket var också mestadels soliga och varma men då föll 26 mm regn. 
Temperaturen i beläggningen och i luften (skuggan) under utläggningen av 
återvinningsmassoma framgår av tabell 5.



Torbjörn Jacobson
VTI

40

Tabell 5. Temperatur i massan och i luften under utläggningen.

Sträcka, (recept) Temperatur i massan, °C Temperatur i luften, °C

1,MABÅ (2%) 20 17

2, MABÅ (3%) 21 18

3, MABÅ (4%) 22 28

4, AGÅ (1,5%) 20 17-22

5, AGÅ (3,0%) 20 24-25

6, AGÅ (0%) 22 25

6.5 Spårbildning - initialt

Spårbildningen initialt (figur 16) mättes med hjälp av en rätskiva 1,2 och 7 dygn efter 
färdigställandet av AGÅ- och MABÅ-sträckoma.

Figur 16. Spårbildning initialt, sträckorna 1-6.
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Kommentarer:

Under den första veckan uppmättes i medeltal några millimeters spårdjup vilket måste anses 
som acceptabelt. Några av sträckorna uppvisade efter en veckas trafik ingen spårbildning alls. 
Som tidigare nämnts blev ytan på några av sträckorna i värmen mjuk vilket ledde till en del 
ytliga spår (egentligen avtryck) som trafiken med tiden knådade ut.
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7. UPPFÖLJNING AV PROVVÄGEN

Under hösten 1992 har prowägen följts upp med avseende på spårutveckling, bärighet, 
jämnhet, textur, provtagning av borrkämor och genom okulär besiktning. Uppföljningen har 
gjorts ca 4 månader efter färdigställandet. På MABÅ-sträckoma kommer också dubbslitaget 
att följas upp. Prowägen kommer att följas upp under en längre period eftersom 
provsträckoma också kommer att ingå i ett VTI-projekt som studerar effekten av olika typer 
av överbyggnadsåtgärder (Wågberg, L-G; VTI Notat V209,1992).

7.1 Spårutveckling

Spårutvecklingen har följts upp genom tvärprofilmätningar med VTTs profilograf som 
registrerar hela tvärprofilen. Ur tvärprofilema som är tio per sträcka har maximala spårdjupen 
beräknats för vänster och höger spår i båda riktningarna. I figur 17 redovisas spårdjupet i form 
av medelvärde för respektive sträcka. Enskilda värden framgår av bilaga 7.

Figur 17. Beräknat spårdjup från uppmätta tvärprofiler. Oktober 1992. Sträckorna 1 - 9 .
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Kommentarer:

Spårbildningen från det att prowägen byggdes är 2 - 4 mm beroende på massasammansättning. 
Studeras återvinningssträckoma är spårdjupet högst för sträckorna med mest bindemedel. 
Återvinningsträckoma med 0 - 2 % emulsion uppvisar ungefär samma spårutveckling som
referenssträckoma. Spårbildningen bedöms som måttlig för samtliga sträckor. En viss 
efteipackning måste accepteras och är normalt även för varmblandade massor.

7.2 Laser-RST

Vid mätning med Laser-RST erhålls mått på vägens spårdjup, längsojämnhet och ytskrovlighet. 
Mätningarna har utförts i båda körriktningarna. Resultaten redovisas i figurerna 18 -20.

Figur 18. Spårdjupsdata enligt Laser-RST. Oktober 1992. Sträckorna 1-9.
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Figur 19. Jämnhetsdata enligt Laser-RST, Oktober 1992. Sträckorna 1- 9 .

Figur 20. Makrotextur (ytskrovlighet) enligt Laser-RST. Oktober 1992. Sträckorna 1 -4.
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7.3 Fallviktsmätning

Efter vägens färdigställande har två fallviktsmätningar utförts, augusti och oktober 1992.1 
figur 21 redovisas sjunktrattens krökningsradie som beskriver påkänningama i det övre bundna 
lagret. Mätningen är gjord i oktober 1992 och temperaturen var ca 10°C. En sammanställning 
över fallviktsdata ges i bilaga 8.

Figur 21. Fallviktsmätning på sträckorna 1 Oktober 1992.

Det är alltid svårt att rättvist jämföra olika typer av beläggningar. Referensträckoma som 
innehåller ett betydligt styvare bindemedel och samtidigt är välpackade uppvisar som väntat 
mindre deformationer än provsträckoma. Jämförs återvinningssträckoma med varandra är 
skillnaden mellan dem liten. Sträckorna med MAB och AGÅ erhåller ungefär samma 
deformationer som sträckorna med MABÅ och AGÅ. De olika återvinningsrecepten verkar 
inte heller i någon större utsträckning inverka på resultaten. Fallviktsmätningen visar att den 
återvunna beläggningen har flexibla egenskaper vilket innebär att den inte är speciellt 
sprickbenägen. Påkänningama på underliggande lager och undergrund blir emellertid större. 
Med tiden kommer dock troligen en uppstyvning att ske beroende på efterpackning och en viss 
förhårdning av det nya bindemedlet.
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De helt olika nivåerna på krökningsradien på återvinnings- resp referenssträckoma visar att 
dragtöjningen i beläggningen är betydligt större på återvinningssträckoma. För en rättvis 
jämförelse av sprickrisken måste dock den stora skillnaden i flexibilitet ("mjukhet") beaktas. 
Här kan detta approximativt men enkelt göras genom att taga relationerna i krökningsradien 
som ett mått på relationerna i styvhet (E-modul). Därefter kan exempelvis Asphalt Institutes 
livslängdsmodell ansättas (med vetskap om att den är utvärderad för svenska förhållanden eller 
ännu mindre för "kallblandade massor") för att få en relativ värdering av betydelsen av 
skillnaden i dragtöjning.

Modellen har formen:

N = 1,1 * 10'3 * 8-3,3 * E-°>85

N = livslängd 
£ = töjningen
E = E-modulen (här således ersatt med krökningsradien)

Av modellen framgår att vid en given töjning (påkänning) gynnas beläggningar med flexibla 
egenskaper. Resultaten redovisas i figur 22.

Figur 22. Relativ livslängd. Fallviktsmätning från oktober 1992.
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7.4 Borrkärnor

För att bedömma beläggningens tillstånd togs hösten 1992, fyra månader efter utförandet, ett 
antal borrkämor per sträcka. För att få en uppfattning om beläggningens känslighet för 
efterpackning togs borrkämoma både i det högra hjulspåret och mellan hjulspåren. 
Sammanlagt togs 12 prov per provsträcka och 2 prov per referens. I stort sett alla 
borrkämoma var hela och av bra kvalitet. På sträckan med AGÅ utan nytt bindemedel var 
några av borrkämoma av sämre kvalitet. Borrkämoma undersöktes på laboratoriet med 
avseende på tjocklek per lager, hålrum, draghållfasthet, styvhetsmodul och vattenkänslighet. 
Provningarna har i princip gjorts på samma sätt som vid förprovningen. Innan provning 
lagrades provkroppama i ca en månad vid rumstemperatur. De resultat som redovisas i 
figurerna är medelvärden från fyra provningar per recept (sträcka). Resultaten redovisas i 
figurerna 23 - 27. En sammanställning över provtagningen och enskilda provningsresultat ges i 
bilaga 9.

Figur 23. Hålrumshalt, borrkärnor. Oktober 1992. Prov tagna i och mellan hjulspår.
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Figur 24. Draghållfasthet, borrkärnor. Oktober 1992. Prov tagna i och mellan hjulspår.

Figur 25. Styvhetsmodul, borrkärnor. Oktober 1992. Prov tagna i och mellan hjulspår.
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Figur 26. Vattenkänslighet (vidhäftningstal), borrkärnor. Oktober 1992. Prov tagna i
hjulspår.

Kommentarer:

Hålrummet är överlag lägre i hjulspåret, 4 -9  volym-%, än mellan spåren, 5 -12  volym-% 
vilket tyder på att beläggningen erhållit en ganska betydlig efterpackning från trafiken. 
Sträckorna med det högsta bindemedelshaltema uppvisar de lägsta hålrummen, ca 4 %. För att 
vara kallblandad återvinningsmassa är hålrummen oväntat låga redan efter fyra månaders trafik.

Draghållfasthetens och styvhetsmodulens storlek påverkas av hålrumshalten och av mängden 
inblandat bindemedel. Proven från hjulspår erhåller högre hållfasthet än prov tagna mellan 
hjulspår. Blandningen av enbart granulat och vatten de högsta värdena. Blandningarna med 3 - 
4 vikt-% emulsion uppvisar lägre draghållfasthet men samtidigt högre brottdeformation.

Vattenkvoten i borrkämoma var vid provningarna av hållfastheten ca 0,1 - 0,3 vikt-% och bör 
inte påverka resultatet.

Beläggningens känslighet för vattenpåkänning är ringa eller måttlig för samtliga blandningar 
enligt beständighetstestema. Vidhäftningstalen är för de flesta recepten över 80 %. 
Vattenabsoiptionen efter vattenmättningen är också måttlig, ca 1 - 3 %. Tyvärr saknas



Torbjörn Jacobson
VTI

50

blandningarna med enbart granulat och vatten pga att antalet borrkämor inte räckte till för 
undersökningen.

När det handlar om tunna beläggningar och lågtrafikerade vägar är det viktigt att beläggningen 
både har en god flexibilitet och en acceptabel hållfasthet eftersom andelen tung trafik kan vara 
hög. Man får inte bara eftersträva så höga hållfastheter som möjligt utan en avvägning mellan 
flexibilitet, beständighet och hållfasthet bör ingå i en relevant bedömning.

7.5 Besiktning

Efter vägens färdigställande har inga skador (eller liknande) observerats fram to m  hösten 
1992. Som tidigare nämnts är MABÅ-ytoma ganska olika varandra. Sträcka 3 som innehåller 4 
% emulsion i slitlagret är mycket tät och fet medan sträcka 1 som innehåller 2 % emulsion har 
en råare, öppnare yta. Under sommaren upplevdes MABÅ-sträckoma som mjukare och något 
ojämnare än övriga sträckor. Ytoma blev med tiden något korrugerad.

7.6 Slitagemätning

För att få en uppfattning om ytans hållbarhet och utveckling samt att intresset för återvunna 
slitlager är stort följs dubbslitaget upp på MABÅ-sträckoma. Därför sattes hösten 1992 fem 
slitagelinjer ut per sträcka. Första årets slitage fås efter slutmätningen våren 1993.
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8. JÄMFÖRELSE BORRKÄRNOR - FÖRPROVNING

Som det tidigare framgått är ett av syftena med prowägen att testa relevansen i de 
provningsmetoder som presenterades i föiprovningen, avsnitt 4.3 och som omfattade 
provpreparering, proportionering och mekaniska egenskaper. I följande figurer, 27 - 30, 
jämförs resultaten mellan laboratorietillverkade provkroppar av asfaltgranulat och 
borrkämoma från vägen.

Figur 27. Jämförelse av hålrum mellan laboratorietillverkade prov och borrkärnor från 
vägen.
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Figur 28. Jämförelse av draghållfasthet mellan laboratorietillverkade prov och borrkärnor
från vägen.

Figur 29. Jämförelse av styvhetsmodulen mellan laboratorietillverkade prov och borrkärnor 
från vägen.
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Kommentarer:

Som det framgår av figurerna stämmer resultaten mellan borrkärnorna i de flesta fall mycket 
väl överens med prov tillverkade med statisk press. Marshalltillverkade prov stämmer sämre 
överens med boirkämoma, både i fråga om hålrum och hållfasthet. Det är känt att packningen 
försämras vid Marshallinstampning om materialet innehåller vatten pga dess fjädrande 
inverkan. Troligtvis stämmer Marshalltillverkade provkroppar bättre överens med 
beläggningen i böljan innan trafiken hunnit packa till beläggningen.

Resultaten från förprovningen stämmer hittills ganska väl överens med resultaten från 
uppföljningen av vägen. De laboratoriemetoder som ingår i undersökningen verkar på ett bra 
sätt beskriva de egenskaper som erhålls i fält och bör fungera tillfredställande i ett 
proportioneringsförfarande där det primära syftet är att bestämma mängden nytt bindemedel i 
granulatet.
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9. DISKUSSION

Det är for tidigt att dra några mer långtgående slutsatser av försöket men resultaten är hittills 
mycket lovande. Följande sammanfattande kommentarer kan dock göras:

Återvunnet bärlager:

Försöket tyder på att 1 - 2 procents inblandning av bitumenemulsion är tillräckligt för 
återvunnet bärlager. Mera bindemedel förbättrar inte blandningsbarheten eller 
utläggningsegenskapema och medför inte förbättrad beständighet eller hållfasthet. Risken för 
instabilitet ökar däremot om för mycket bindemedel tillsätts det gamla beläggningsmaterialet. 
Enbart inblandning av vatten har givit ett överraskande positivt resultat och visar på att 
asfaltgranulat kan ha ett högt restvärdet.

En anledning till det lyckade resultatet är att en "lagom" mängd vatten tillsattes granulatet. Det 
underlättar fördelningen av bindemedlet vid blandningen i verket och förbättrar också 
packningsegenskapema som har stor betydelse för slutresultatet.

Återvunnet slitlager:

När det gäller återvunnet slitlager är det ännu så länge för tidigt att dra några slutsatser rörande 
behovet av erforderlig mängd nytt bindemedel. Man bör invänta några vintrar innan en 
bedömning görs. Utförandemässigt fungerar alla de tre recepten bra och inga speciella problem 
som kan härledas till återvinningstekniken konstaterades. Massorna uppvisade skiftade 
egenskaper i fråga om smidighet, packningsbarhet samt i fråga om vägytegenskaper. Samtliga 
blandningar upplevdes dock som mycket stabila och tålde tung trafik omedelbart efter 
packning.

Ingenting från höstens uppföljningar tyder på att kvalitén är låg eller att någon av sträckorna 
blivit betydligt sämre än övriga. Jämfört med nytillverkad varmblandad massa är bärigheten för 
återvinningsmassoma lägre men samtidigt uppvisar de mer flexibla egenskaper vilket i vissa 
sammanhang kan vara en fördel. Förmodligen kommer bärigheten att med tiden förbättras 
genom trafikens efterpackning.

Vädret har stor betydelse vid kallteknik och var mycket gynnsamt under försöken och är 
troligen också en bidragande orsak till det lyckade resultatet. Det bör dock påpekas att trots 
det varma vädret, relativt höga bindemedelshalter och ett relativt mjukt nytt bindemedel 
uppstod inga stabilitetsproblem som gav bestående spår, skador eller liknande.



Bilaga 1

Förteckning över inblandade personer.
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Inger Friborg 
Alf Albinsson 
Torsten Larsson 
Sven Andersson 
Johnny Gladh 
Ulf Stjämlöf 
Alf Gustafsson 
Erling Andersson 
Rune Langfjell 
Torbjörn Jacobson 
Lars-Göran Wågberg 
Nils-Gunnar Göransson 
Fredrik Nilsson 
Torsten Nordgren
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Division Produktion 
Division Väghållning 
Produktion Syd Karlstad 
Produktion Syd Karlstad 
Produktion Väst Karlstad 
Produktion Väst Karlstad 
Produktion Väst Karlstad 
Produktion Väst Vänersborg 
Väghållning Väst Karlstad 
Väghållning Väst Göteborg 
VTI, Linköping 
VTI, Linköping 
VTI, Linköping 
VTI, Linköping 
Nynäs Bitumen, Göteborg
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Förprovning 1
Asfaltgranulat tillverkat på laboratoriet

0,071* 
Kornstorlek, mm

(A

Kornstorleksfördelning på granulat



Förprovning 1
Asfaltgranulat tillverkat på laboratoriet

Bindemedelshalt och kornkurva på uppbruten beläggning

RESULTATBLANKETT

VTI—nummer O1O
Provets märknino Filipstad 63

A » BINDEMEDELSHALT enligt MBB-4

En sk lida var d en Med e1 värde
v i k t - 7. v i k t—%

6.19 6.19

V a 1.1, e n h alt s Ö . O O

B . KORNSTORLEKSFÖRDELNING en1 i g t MBB-21

Passerande uikt~7;

Provets vikt 0.074 0.125 0.25 0.5 1.0 2 4 5.6 8 11.2 16 20 25 32

1006 11.7 15.1 23.3 32.0 41.1 51.3 65.3 74.7 85.0 94.9 100.0 100.0 100.0 100.0

Medelvärde 11.7 15.1 23.3 32.0 41.1 51.3 65.3 74.7 85.0 94.9 100.0 100.0 100.0 100.0



Bilaga 3
Sid 3(7)

Förprovning 1
Asfaltgranulat tillverkat på laboratoriet

Laboratorieprovning av asfaltgranulat

Tabell 6:A Mekaniska egenskaper. Marshallpackning. Torr-, Vattenlagrade.
Recept Styvhets- Styvhets- Press- Press- Brott Brott

Emulsions- modul modul dragh. dragh. deformation deformation
kvot (%) torra (MPa) våta (MPa) torra (kPa) våta (kPa) torra (mm) våta (mm)

0 1970 1990 390 3,15
5% vatten 2370 2170 430 2,6

470 2,8
mdv 2170 2080 470 410 2,8 2,9

1 2030 1700 510 2,85
2% vatten 2010 1730 560 2,55

1870 570 2,65
mdv 1970 1720 570 540 2,65 2,7

2 1280 1170 420 3,55
2% vatten 1120 1290 470 3

1200 480 3,65
490 2,8

mdv 1200 1230 490 450 3,2 3,3
3 810 590 300 4,25

2% vatten 660 610 350 3,75
570 340 2,6

380 2,85
mdv 680 600 360 330 2,7 4

4 640 390 230 5,85
2% vatten 510 440 270 5,65

450 300 4,5
280 3,35

mdv 530 420 290 250 3,9 5,75



Bilaga 3
Sid 4(7)

Förprovning 1
Asfaltgranulat tillverkat på laboratoriet

Laboratorieprovning av asfaltgranulat

Tabell 6:B i/lekaniska egenskaper. Marshallpackning. Torr-, Vattenlagrade
Recept 

Emulsions- 
kvot (%)

Mättnads- Vatten- 
Hålrum Absoibtion grad kvot

(%) (%) (%) (%)
0

5% vatten 

mdv

8,3
7

<0.1
23,3 7,7 33 < 0.1

1
2% vatten 

mdv

5,9
6,3

0,1
14,7 6,1 41 0,1

2
2% vatten 

mdv

3,8
3,3

0,24

10,3 3,6 34 0,24
3

2% vatten 

mdv

3
3,2

0,41

7,1 3,1 44 0,41
4

2% vatten 

mdv

3,2
3

0,3

5,8 3,1 53 0,3
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Förprovning 1
Asfaltgranulat tillverkat på laboratoriet

Laboratorieprovning av asfaltgranulat

Tabell 7:B Mekaniska egenskaper. Marshallpackning. Emulsion/Vatten.

Recept 
Emulsions- 

kvot (%)
Vatten
kvot (%)

Hålrum
(%)

Absorbtion
(%)

Mättnads-
grad
(%)

Vatten
kvot
(%)

1 4 6,1 <0.1

mdv 23,4
5,3
5,7 24 <0.1

2 3

6,5

<0.1

mdv 19 6,5 34 <0.1
3 2 5,1

5
0,14

mdv 16,4 5,1 31 0,14
4 1

4,8

0,11

mdv 15,7 ......  4,8.... 31 0,11
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Förprovning 1
Asfaltgranulat tillverkat på laboratoriet

Laboratorieprovning av asfaltgranulat

Tabell 7:A Mekaniska egenskaper. Marshallpackning. Emulsion/Vatten.

Recept Tonra Våta Press- Press- Brott Brott
Emulsions- Vatten S-modul S-modul dragh. dragh. deformation deformation

kvot (%) kvot (%) (MPa) (MPa) torra (kPa) våta (kPa) torra (mm) våta (mm)
1 4 290 3,35

980 1340 370 3,5
290 3,55

1510 1460
mdv 1250 1400 290 370 3,45 3,5

2 3 280 3,9
290 3,05

990 1040 330 3,5

mdv 990 1040 290 330 3,5 3,5
3 2 650 650 370 4,95

720 650 330 4,6
780 230 5,3

210 4,85
mdv 720 650 220 350 5,1 4,8

4 1 160 6,5
170 5,2

490 400 220 6,1

mdv 490 400 170 220 5,9 _ §A „



Förprovning 1
Asfaltgranulat tillverkat på laboratoriet 

Laboratorieprovning av asfaltgranulat

Bilaga 3
Sid 7(7)

Tabell 8 Mekaniska egenskaper. Marshall packning. Material siktat vid 8mm.

Recept
Press-
dragh.
(kPa)

Brott
deformation

(mm)
Hålrum

(%)
Absorbtion

(%)

Mättnads-
grad
(%)

Vattenkvot
(%)

Anm.

Granulat 0-8 70% 320 3,8 17,2 <0.1 torr
Granulat 8-20 30% 260 3,8 19,6 <0.1 lagrade

270 3,25 18,4
Emulsionskvot 2% 280 3,6 18,4 <0.1

Vattenkvot 2% 240 5,25 20 8 40 våt
250 4,5 19,4 7,2 37 lagrade
220 4,7 21,5 7,8 36
240 4,8 20,3 7,7 38

Granulat 0-8 50% 240 4,25 19 0,12 torr
Granulat 8-20 50% 260 4,05 17,9 <0.1 lagrade

270 3,9 17,7
Emulsionskvot 2% 260 4,1 18,2 0,1

Vattenkvot 2% 340 4,35 15 5,3 35 våt
260 5,15 18,5 5,5 30 lagrade
340 4,3 15 4,9 33
310 ....  4,6....... 16,2 ...... 5,2 .. 33



Bilaga 4
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Förprovning 2
Asfaltgranulat från vägen

Laboratorieprovning av asfaltgranulat

Tabell 1. Mekaniska egenskaper. Marshallpackning
Recept Styvhets- Press- Brott Stabilitet Vatten

Emulsions- modul dragh. deformation 25°C Flytvärde Hålrum kvot
kvot (%) (MPa) (kPa) (mm) (kN) (%) (%)

0 19,8 <0.1
5% vatten < 10.2 > 18,7 <0.1

2570 490 2,1 19,3
1650 400 2,7 19,4

mdv 2110 450 2,4 19,3 <0.1
1 15,5 <0.1

3% vatten < 10.4 > 15,1 <0.1
2310 580 2,5 16,9
2820 670 2 15,9

mdv 2570 630 2,25 15,9 <0.1
2 13,7 0,13

3% vatten < 11.4 > 13,4 0,12
1820 500 2,75 15,8
1460 500 2,7 15,7

mdv 1640 500 2,7 14,7 0,13
3 11,9 0,33

3% vatten < 7.8 > 10,4 0,39
1500 440 3,75 9,9
1640 410 3,1 10,1

mdv 1570 430 3,4 10,6 0,36
4 10,0 0,88

3% vatten < 4.4 > 11,3 0,9
1210 380 3,5 10,1
1110 300 4,5 8,8

mdv 1160 340 4 10,0 0,89
Anm: * Svårtolkade brottdiagram
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Förprovning 2
Asfaltgranulat från vägen

Laboratorieprovning av asfaltgranulat

Tabell 2. Vattenkänslighet. Marshallpackning
Recept Press- Brott Mättnads-

Emulsions- dragh. deformation Hålrum Absorbtion grad
kvot (%) (kPa) (mm) (%) (%) (%)

0 260 1,4 19,0 6,8 36
5% vatten 270 1,8 19,5 6,9 35

mdv 270 1,6 19,3 6,9 36
1 590 1.8 13,3 4,9 37

3% vatten 490 1,9 15,5 4,9 32
mdv 540 1,9 14,4 4,9 35

2 410 2,3 15,7 4,3 27
3% vatten 420 3,3 14,5 4,2 29

mdv 420 2,8 15,1 4,3 28
3 380 3,6 10,3 2,6 25

3% vatten 370 4 8,6 2,4 28
mdv 380 3,8 9,5 2,5 27

4 290 4,4 11,9 3,3 28
3% vatten 230 6,9 9,9 3,1 31

mdv 260 5,7 10,9 3,2 30



Laboratorieprovning av asfaltgranulat

Förprovning 2
Asfaltgranulat från vägen

Tabell 3. Frys/Tö-känslighet. Marshallpackning
Recept
Emulsions- Styvhets modul Pressdragh. Absorbtion

kvot (%) Torra (MPa) Frys/Tö (MPa) Frys/Tö (kPa) (%>
0 120 8,9

5% vatten 180 7,9
2170 500 8,9
2930 740 8,1

mdv 2550 620 150 8,5
1 310 6,2

3% vatten 2870 1360 5,3
220 7,5

2510 1250 5,6
mdv 2690 1320 270 6,2

2 260 6,9
3% vatten 2060 1530 4,6

380 6,2
1630 1370 4,4

mdv 1850 1450 320 5,5
3 360 4,4

3% vatten 300 5,3
1070 870 4,1
870 720 3,9

mdv 970 800 330 4A ..



Laboratorieprovning av asfaltgranulat

Förprovning 2
Asfaltgranulat från vägen

Tabell 4. Mekaniska egenskaper. Statisk press (5.6 ton)
Recept Styvhets- Press- Brott Stabilitet Vatten

Emulsions- modul dragh. deformation 25°C Flytvärde Hålrum kvot
kvot (%) (MPa) (kPa) (mm) (kN) (%> (%)

0 <17.3> 11,1 0,11
5% vatten 11,1 0,11

5050 970 1.8 11,3
6030 1130 2 10,5

mdv 5540 1050 1,9 11,0 0,11
1 <15.2> 10,0 0,19

3% vatten 9,4 0,26
4660 1080 2,2 10,3
4530 1070 2,3 9,3

mdv 4600 1080 2,25 9,8 0,23
2 <11.2> 7,6 0,41

3% vatten 7,6 0,56
2200 740 2 6,5
2300 690 2,4 6,3

mdv 2250 720 2,2 7,0 0,49
3 <8.3> 4,9 1,00

3% vatten 4,6 0,98
1510 540 2,15 6,3
1380 510 2,5 4,9

mdv 1570 530 2,3 5,2 0,99
4 <4.9> 2,5 1,60

3% vatten 3,9 1,40
1270 410 3,05 3,8
1100 450 3,15 3,3

mdv 1190 430 3,1 3,4 1,50
Anm: * Svårtolkade brottdiagram
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Förprovning 2
Asfaltgranulat från vägen

Laboratorieprovning av asfaltgranulat

Tabell 5. Vattenkänslighet. Statisk press
Recept Press- Brott Mättnads-

Emulsions- dragh. deformation Hålrum Absorbtion grad
kvot (%) (kPa) (mm) (%) (%) (%)

0 650 1.9 10,0 4,6 46
5% vatten 670 2,05 11,1 4,7 42

mdv 660 2 10,6 4,7 44
1 650 2 10,8 3,6 33

3% vatten 640 2,5 11,6 3,5 30
mdv 650 2,25 11,2 3,6 32

2 550 2,55 5,7 2,3 40
3% vatten 510 2,55 4,8 2,2 46

mdv 530 2,55 5,3 2,3 43
3 350 5 4,9 1,6 33

3% vatten 400 3,75 6,4 1,7 27
mdv 380 4,4 5,7 1,7 30

4 370 4,5 3,2 0,9 28
3% vatten 330 5,25 3,7 1,1 30

mdv 350 4,?.... 3,5 ..... 1,0, 29



Utförande av AGÅ

Bilaga 5
Sid 1(3)

Foto 5:2 AGÅ, Sträcka 1, Efter vältning

Foto 5:1 AGÅ, Sträcka 1,1,5 % BE
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Foto 5:4 AGÅ, Sträcka 5, Efter vältning

Foto 5:3 AGÅ, Sträcka 5, 3,0 % BE
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Sid 3(3)

Foto 5:6 AGÅ, Sträcka 6, Efter vältning

Foto 5:5 AGÅ, Sträcka 6,5,0 % Vatten
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Utförande av MABÅ

Foto 6:2 MABÅ, Sträcka 1, Efter vältning

Foto 6:1 MABÅ, Sträcka 1, 2,0 % BE



Foto 6:3 MABÅ, Sträcka 2, 3.0 % BE

Foto 6:4 MABÅ, Sträcka 2, Efter vältning
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Foto 6:5 MABÅ, Sträcka 3,4,0 % BE

Foto 6:6 MABÅ, Sträcka 3, Efter vältning



Bilaga 7

Sammanställning över profileringar.

Profilering, Före åtgärd, 920527

Sträcka Riktning öster, medel(std) Riktning väste¡r, medel(std)

0
V. spår (mm) H. spår (mm) V. spår (mm) H. spår (mm)

1 11.3 (3.0) 12.7 (2.8) 3.8 (2.3) 2.8 (1.6)
2 14.6 (4.5) 18.4 (4.9) 1.5 (1.0) 3.3 (0.6)
3 14.5 (1.1) 16.0 (3.2) 1.4 (0.8) 2.8 (0.9)
4 12.8 (1.9) 10.7 (5.0) 2.2 (1.1) 3.3 (1.6)
5 13.5 (5.7) 9.2 (2.1) 14.8 (6.2) 16.2 (10.6)
6 8.6 (4.0) 9.9 (4.0) 14.3 (1.6) 15.1 (6.9)

7 17.4 (2.4) 13.0 (6.2) 16.3 (4.6) 17.3 (3.9)
8 11.5 (4.0) 16.1 (5.0) 13.3(4.0) 13.2 (3.3)
9 11.4 (2.1) 25.2 (8.8) 16.4 (1.0) 9.3 (1.6)
10 9.1 (3.4) 15.7 (3.7) 11.7(2.7) 13.6 (1.9)
11 10.1 (1.8) 15.9 (4.7) 18.5 (1.5) 19.6 (6.1)
12 25.3 (5.9) 27.6 (6.5) 18.4(3.4) 18.1 (4.6)
13 22.8 (6.9) 28.6 (9.9) 19.7 (5.8) 22.6 (7.9)

Profilering, Efter åtgärd, 921007

Sträcka Riktning öster, medel(std)
V. spår (mm) H. spår (mm)

Riktning väster, medel(std) 
V. spår (mm) H. spår (mm)

0 1.7 (0.6) 1.5 (0.6) 1.4 (0.8) 2.1 (1.0)
1 2.1 (1.3) 2.1 (1.1) 1.8 (2.1) 1.8 (0.6)
2 5.4 (2.2) 2.4 (1.1) 4.9 (1.4) 2.8 (0.9)
3 4.6 (1.1) 2.9 (0.9) 4.4 (3.4) 3.9 (0.8)
4 2.3 (0.7) 1.5 (0.9) 1.0 (0.1) 0.8 (0.3)
5 3.3 (0.7) 1.9 (0.6) 2.2 (0.5) 3.5 (1.3)
6 3.0 (0.1) 2.8 (1.1) 1.0 (0.6) 1.0 (0.2)

7 2.3 (0.7) 1.6 (0.5) 1.5 (0.4) 1.8 (0.5)
8 1.7 (0.5) 2.2 (0.9) 0.9 (0.5) 1.6 (0.4)
9 2.3 (1.4) 2.0 (0.9) 0.9 (0.3) 1.8 (0.2)
10 1.4 (0.3) 1.7 (0.3) 3.9 (0.9) 7.2 (1.7)
11 1.8 (0.4) 1.4 (0.5) 4.4 (2.7) 4.8 (1.3)
12 2.5 (1.5) 4.2 (1.1) 4.9 (1.6) 3.2 (0.7)
13 3.2 (1.3) 2.0 (0.9) 2.4 (2.2) 0.7 (0.9)



Sammanställning över fallviktsmätningar.

Rv 63 vid Saxån

Bilaga 8

Faliviktsmätning 920817, yttemperatur 15-18°C

dO Krökningsradie Töjning
(0,001 mm) (m) ( ustrain)

Sträcka Öst Väst Medel Öst Väst Medel Öst Väst Medel
1 444 546 495 94 87 91 307 366 337
2 487 546 517 97 74 86 325 398 362
3 422 516 469 103 98 101 295 333 314

4 357 548 453 110 86 98 262 368 315
5 462 501 482 83 76 80 341 367 354
6 499 503 501 86 93 90 356 341 349

7 344 305 325 295 353 324 199 186 193
8 319 328 324 299 286 293 197 201 199
9 363 334 349 231 192 212 219 223 221

Fallviktsmätning 921007, yttemperatur 9-13°C

dO Krökningsradie Töjning
(0,001 mm) (m) ( ustrain)

Sträcka Öst Väst Medel Öst Väst Medel Öst Väst Medel
1 408 478 443 138 124 131 255 289 272
2 441 465 453 138 106 122 269 308 289
3 382 465 424 154 132 143 243 280 262

4 325 481 403 162 118 140 227 298 263
5 425 429 427 122 107 115 281 292 287
6 465 433 449 112 125 119 305 278 292

7 316 272 294 420 502 461 178 169 174
8 293 290 292 408 424 416 178 177 178
9 319 306 313 333 258 296 192 200 196
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Borrkärnor
Provborrning, Rv 63, Yngshyttan-Saxåft. 
Datum: 92-10-15
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80MABT16
100AGÅ(3.0%BE60/2200)
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lOcmGBL

80MABÅ(4.0%BE60/2200)
100AGÅ(U%BE60/2200)
lOcmGBL

80MABÅ(3,09oBE60/2200)
100AGÅ(U%BE60/2200)
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"Hal warm" 
(följs cj upp)

* Slitlagret lagt vid ett senare tillfälle



Borrkärnor, hösten 1992
Väg 63, Ygnshyttan - Saxån

Sammanställning över laboratorieprovningar, MABÅ

Sträcka 1 S-modul Pressdrag Brottdeform. Hålrum Vattenkvot Anm.
Prov (MPa) (kPa) (mm) (%) (%)

1 2380 690 3,2 8 Hjulspår
2 2020 550 2,5 7,3
5 1680 560 1,9 11 Mellan
6 1700 620 2,7 10,8
7 2130 780 2,3 6 0,15 Hjulspår
8 1960 880 2,6 5,4
11 1730 530 2,6 12,6 0,11 Mellan
12 1700 580 2,3 11,3

Sträcka 2
Prov

1 1150 670 2,2 7,8 Hjulspår
2 1390 680 2,5 6,7
5 740 330 2,3 10,5 Mellan
6 790 440 2,9 8,1
7 2250 630 2,5 5,7 0,29 Hjulspår
8 2560 630 2,5 4,6
11 1220 500 2,0 13,4 0,18 Mellan
12 1360 510 2,5 12,1

Sträcka 3
Prov

1 750 520 4,5 2,8 Hjulspår
2 970 400 4,3 1,7
5 660 400 3,0 8,2 Mellan
6 740 350 3,5 5,6
7 1510 700 2,2 4,3 0,24 Hjulspår
8 1670 580 2,2 5,6
11 1400 490 2,1 8,6 0,29 Mellan
12 1160 460 2,3 7,2
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Borrkärnor, hösten 1992
Väg 63, Ygnshyttan • Saxån

Sammanställning över laboratorieprovningar, AGÅ

Sträcka 4 S-modul Pressdrag Brottdeform. Hålrum Vattenkvot Anm.
Prov (MPa) (kPa) (mm) (%) (%)

1 4160 1190 2,0 5,1 Hjulspår
2 3050 930 2,5 5
5 2070 810 2,1 10,3 Mellan
6 2910 620 2,1 12,2
7 3840 960 1,9 6,2 0,13 Hjulspår
8 3620 1070 2,1 5,9
11 2040 690 2,0 12,2 0,14 Mellan
12 1600 510 2,2 14,4

Sträcka 5
Prov

1 970 610 3,8 3,7 Hjulspår
2 960 590 3,3 4,7
5 710 340 4,1 6,5 Mellan
6 1040 640 3,0 5,2
7 910 370 3,3 3,5 0,26 Hjulspår
8 690 490 3,8 5,4
11 670 400 3,5 4,9 0,19 Mellan
12 900 400 3,7 4,6

Sträcka 6
Prov

1 2300 640 1,8 11,8 Hjulspår
2 3540 860 2,0 12,5
7 5310 1450 2,0 8,1 0,09
8 4670 1340 2,0 8,1
9 5460 1500 1,7 8,1
10 5970 1450 1,9 7,9
11 4030 1020 1,6 11 0,11 Mellan
12 4720 980 2,5 10,8
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Borrkärnor, hösten 1992
Väg 63, Ygnshyttan - Saxån

Laboratorieprovning-Vattenkänslighet, MABÅ

Sträcka 1 Hålrum Absorbtion S-modul(torr) S-modul(våt) Dragh.(våt) Anm.
Prov nr (%) (%) (MPa) (MPa) (kPa)

1.3 9,6 2,9 2140 1490 510 Hjulspår
1.4 7,3 2,6 1980 1760 590 H

1,9 6,7 2,6 3130 2090 690 II

1,10 6,8 2,5 3700 2120 730 II

Sträcka 2
2,3 6,3 2,1 1450 1450 530 Hjulspår
2,4 5,7 1,9 1440 1400 520 •i

2,9 5 1,3 2100 2010 650 ••

2,10 4,5 1,6 2800 2040 730 i i

Sträcka 3
3,3 3,9 0,8 640 690 460 Hjulspår
3,4 3,2 0,8 750 730 420 ii

3,9 5,1 1,4 1830 1240 570 n

3,10 4,8 1.4 1840 1250 530 ii

Laboratorieprovning-Vattenkänslighet, AGÅ

Sträcka 4
4,3 3,9 1,3 3580 3180 1150 Hjulspår
4,4 6,1 1,9 3120 3220 970 i i

4,9 8,3 2,1 3190 2770 970 i i

4,10 5,5 2,1 4020 3180 910 i i

Sträcka 5
5,3 2,6 1 930 1060 590 Hjulspår
5,4 2,1 1 1170 1240 670 i i

5,9 1,7 1,4 990 1160 550 i i

5,10 1,8 1,3 910 990 560 n
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Borrkämor, hösten 1992
Väg 63, Yngshyttan-Saxån

Bestämning av lagertjocklekar, cm.

Sträcka Kärna Slitlager Bärlager Anm.
1 1 4 5 Hjulspår

2 4 5 ■

3 4,5 4,5 ■

4 4 5 ■

5 4 4 Mellan
6 4 5 ■

7 3,5 3,5 Hjulspår
8 3,5 4 ■

9 3,5 4 ■

10 3,5 4 ■

11 4 4 Mellan
12 4 4,5 ■

Sträcka Kärna Slitlager Bärlager Anm.
2 1 4 5,5 Hjulspår

2 4 6 ■

3 4 5,5 ■

4 4,5 5 ■

5 4 4 Mellan
6 4 4 ■

7 3 3,5 Hjulspår
8 2,5 3,5 ■

9 3 3,5 ■

10 3 4 ■

11 3 3,5 Mellan
12 3 3,5 ■

Sträcka Kärna Slitlager Bärlager Anm.
4 1 2,5 5 Hjulspår

2 3 4,5 ■

3 3 4,5 R

4 3 4,5 R

5 3 5,5 Mellan
6 3 5,5 a

7 3 4 Hjulspår
8 3 4 H

9 3 4 R

10 3 4,5 H

11 2,5 4 Mellan
12 2,5 4 a

Sträcka Käma Slitlager Bärlager Anm.
5 1 2 4,5 Hjulspår

2 2 4,5 ■

3 2,5 4,5 ■

4 2 4,5 ■

5 2 4 Mellan
6 2 4 ■

7 2 4,5 Hjulspår
8 2 4,5 ■

9 2 4 ■

10 2 4,5 ■

11 2 4 Mellan
12 2 4 a

Sträcka Kärna Slitlager Bärlager Anm.
3 1 3,5 4,5 Hjulspår

2 3,5 4,5 ■

3 3,5 4,5 ■

4 3,5 4,5 ■

5 4 4,5 Mellan
6 3,5 5 ■

7 2,5 4,5 Hjulspår
8 2,5 4,5 B

9 2,5 4,5 ■

10 2,5 5 ■

11 3 5 Mellan
12 2,5 4,5 ■

Sträcka Kärna Slitlager Bärlager Anm.
6 1 3 5 Hjulspår

2 3 5 B

3 B

4 "
5 3 ej mätbar Mellan
6 B

7 2,5 4,5 Hjulspår
8 2,5 4,5 B

9 2 4,5 B

10 2,5 5 *
11 2,5 4,5 Mellan
12 2,5 5 B



Statens väg- och trafikinstitut (VT!) svarar för forskning och utveckling inom 
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