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1. INLEDNING

I föreliggande rapport behandlas försök som utfördes under år
1967. Dessa var av orienterande natur och resultaten redovisades
därför icke i avvaktan på vidare undersökningar. Då arbetsupp*
gifterna förändrats, avses ytterligare, mera omfattande försök
icke att utföras med hjälp av den brittiska "Accelerated Polishing
Machine" som använts för att efterlikna trafikslitaget.

De redovisade undersökningarna är försök att utvidga utrustningens

användningsområde med hjälp av vissa modifikationer. Erhållna re-
sultat ansågs vara av ett visst intresse, vilket motiverat en
sammanställning.

Rapporten består av två delar. Den första behandlar friktions-
och nötningsegenskaperna hos tunna, epoxybundna beläggningar med
finkorniga ballastmaterial, som undersökts petrografiskt. Hög-
värdiga syntetiska bindemedel i kombination med speciella ballast*
material har på senare år i viss utsträckning börjat användas
utomlands för att framställa slitlager med hög friktion, speciellt
till kritiska ställen som rondeller och farliga vägkorsningar.
De har använts till att förbättra äldre blankslitna beläggningars
strävhet. Genom beläggningstypens lätthet och vattentäthet kunde
ekonomiska lätta brokonstruktioner erhållas.

\ Den andra delrapporten behandlar ytbehandlingsstens polerings-
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egenskaper och-kompletterar tidigare gjorda försök (Höbeda 1966).
Undersökningarna med modifierad utrustning har belyst vissa
problem vid laboratorieförsöket och i fråga om korrelationen med>
beläggningars friktionsegenskaper enligt bromsförsök i full skala.

Nötningsproblem.har tagits upp i viSs utsträckning men nötningen
avses att behandlas närmare i en kommande rapport.

2. ANVÄND APPARATUR

 

Utrustningen (Accelerated Polishing Machine enligt B S 812) har
tidigare närmare beskrivits (Höbeda 1966). Viktigaste data framr
gar av tabell 1 och dessa gäller såvida icke annat angives.

De provade ytorna utgöres av små välvda segment, som anbringas
runt periferin av ett större hjul, det s k "väghjulet" (jfr fig
1). Detta drives av en elmotor och nötning samt polering åstad-
kommes av ett med hjälp av en hävarm belastat gummihjul, som
roterar av friktionen mot provytorna. Vatten och slipmedel kan
tillföras under försökets gång. Något olika slipmedel och behand-
lingsprocedurer har använts vid försöken beskrivna i moment 3 och
4. Med jämna mellanrum under behandlingens gång och efter den+
samma mättes friktionen på de vattenbegjutna provytorna med hjälp
av den vid Road Research Laboratory utvecklade pendelapparaten
"SkidrResistance Tester" (fig 2). Erhållna värden överensstämmer
därvid nära men icke helt med friktionSkoefficienten (Kummer och
Moore 1963). Avvikelsen är störst på ytor med hög friktion; Pendel-
armens hastighet vid mätning är drygt 10 km/tim och resultaten *
kan icke utan vidare överföras till förhållandena i praktiken.
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Tabell 1

Data för åccalarataâ ?elisniqg machine" (3.5. 312 från 1960)

1. Väghjulet , på vilkea pravsegmenten monteras.

Diameter 15" 381 mm

Eiametar mad páaanterade segment 15 406 ma

in

Segmsntbraâd ?I 45 mm

Hastighet 320 varv/Qin

2. Gammihjulet

Biamatar 8 208 mm

Breåd 2 58 mm

Yta amönatraå, EGQ Eunlop hårdhet

Lufttryck 45 ?31 3,2 kg/cmz

 

äermaltryck melläg gaawghgulet

och stenytarna, åataákommet meä

en hävarm med förhållandet §2? 88 lbs 40 kg

3. Anoråning för vattentillförsel

till provyterna med en hastighet av 26 g/áin

4. Anordning för sanâtillförsel

(3.3. siktar 52u100) till provytorna

med en hastighet av 12 g/min

5. Anorning för tillförsel av

alipmeáel (100 g < 8,06 mm, 70 %s<

0,002 mm) till pravytorna mad en

hastighet av 2 g/hin
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Fig 1 Modifierad "Accelerated Polishing Machine". Hjulets diameter

är ca 25 cm

 Fig 2 Pendelapparat "Skid Resistance Tester"

uppmonterad för mätning
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iBetydligt högre fordonShastigheter kan ge andra, i regel lägre

friktionskoefficienter. Vid mätning med pendelapparat är frik-

tionens adhesionsandel som.beror på molekylära, elektriska

krafter dominerande medan den av provytans ojämnheter beroende

hysteresisandelen är underordnad (Kummer 1966).

Då det vid de första poleringsförsöken (Höbeda 1966) konstaterats
att nötningen på stenytorna var ringa enligt den brittiska
standardmetoden och föga motsvarade slitaget vid svenska vägför-
hållanden, har försök gjorts att öka detsamma. Apparaten har där-
för modifierats så att försök kan göras med ett i olika grad
snedställt däck. En ny hävarm fick härför konstrueras (jfr fig 1)
med möjligheter att tillföra slipmedel och vatten. På grund av
att ett passande omönstrat däck av den typ som använts vid det
standardiserade försöket icke kunde anskaffas har ett längs-
räfflat, 8 tums däck (Trelleborg 2,50-3, 4 pl ) använts. Luft-
trycket är då inget annat uppgives, 3,0 kg/cm . Hävarmen kan även
förses med ett dubbat däck. Gummitjockleken fick härvid ökas genom
regummering för att erhålla fäste för dubbarna (Secomet stiftdubb)
som.sattes i tre rader med ca 2 cm.me11anrum. De försänktes rela*
tivt djupt så att enbart spetsen kom att tränga ca 2 mm ut ur
slitbanan. Vissa försök med dubbat däck på ytbehandlingssten har
tidigare redovisats (Höbeda 1968).

3. ' FÖRSÖK PÅ TUNNA, EPOXYBUNDNA YTOR MED FINKORNIG BALLAST

3.1 PROVADE BALLASTMATERIAL

Används ett relativt dyrbart bindemedel av epoxytyp till vägända-
mål är man av ekonomiska skäl ödsakad att anbringa detta som ett
relativt tunt lager. 1,35 kg/m har exempelvis kommit till an-
vändning vid framställning av stadsvägbeläggningar med extra hög
friktion (Shell Bitumen Review 27, 1969). Man är därför tvungen
att använda sig av finkornigt ballastmaterial för att partiklarna
skall kunna bindas efter tillräckligt stora ytor (> 50 Z). Ca 3
mm stora partiklar (jfr 3.3.1.1) har använts vid nämnda binde-
medelsmängd. Vid laboEatorieförsöken har bindemedelsmängden måst
minskas till 0,5 kg/m och ballasten till fraktion 0,5-1 mm.på
grund av de små, välvda provkropparna. Så små partiklar måste
uppfylla höga krav på slitstyrka för att icke nötas ner snabbt.

Ingenjör P Lundström, Pelplast AB, har levererat bindemedlet och
en del av ballastmaterialen samt bidragit med råd vid tillverk-
ningen av provsegmenten.

Sju ballastmaterial har provats, därav tre syntetiska material
Synopal, Luxovit och Lonsicar, tre bergarter stockholmsgranit
hyperit, flinta och en natursand. De sex förstnämnda består av
skarpkantiga partiklar, medan den senare innehåller övervägande
rundat material. På grund av den fina provfraktionen som använts
vid försöken bör mycket finkristallina och hårda material vara
särskilt slitstarka och lämpade för ändamålet. Flera av de fin-
korniga ballastmaterialen är inhomogena vilket försvårar renodling
av olika faktorers inverkan vid utvärderingen av försöken.
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De vita, syntetiska beläggningsmaterialen Luxovit och Syn0pal har
därför provats. Ett annat syntetiskt material är Lonsicar, som

främst består av aluminiumoxid° Materialet uppfyller icke kraven
på finkristallin utbildning men är extremt hårt. Av naturmate*
rialen får flinta representera en finkornig och hård men spröd
bergart. Diabas är även finkornigmen relativt mjuk och seg.
Stockholmsgaanit är tämligen grovkornig och kan därför i den fina
fraktionen komma att bestå av vid slitagepåkänningar relativt
lätt sönderdelade mineralfragment. De oftast monominerala kornen
i Baskarpssanden är starkare mot söndertryckning på grund av

kornrundningen. Den vid materialets geologiska avlagring genom-
gångna vattentransporten har även i viss mån avlägsnat de svagaste
komponenterna.

Tidigare redovisade poleringsförsök (Höbeda 1966) på ytbehand-
lingar av fraktionen 8*ll,3 mm har visat att vid den använda
metoden var flinta, dock från en annan lokal än den aktuella
flintan,mycket lättpolerad. De vita syntetiskabeläggningsmate*
rialen var relativt lättpolerade medan stockholmsgraniten och*
hyperiten uppvisade medelmåttig poleringsresistens.

3.2 MIKROSKOPISK UNDERSÖKNING AV BALLASTMATERIALEN

De finkorniga provfraktionerna göts in i härdplast i provrör
varefter ca 0,03 mm tjocka slipprov framställdes för undersök*
ning i polarisationsmikroskop. Särskild vikt har lagts vid gransk-
ning av sådana petrografiska faktorer som.bestämmer provens tek-
niska egenskaper (jfr Höbeda 1969). En del av materialen är allt-
för finkorniga för att den mineralogiska sammansättningen ska
kunna noggrannt studeras ljusmikroskopiskt, då flera mineralkorn
täcker varandra i slipprovet. Mer komplicerade analyser (röntgen-
diffraktion, elektronmikroskOpi m*m) vore nödvändiga för en mera
noggrann analys. För bedömning av rent tekniska egenskaper är
dock polarisationsmikroskopet i regel tillfyllest.

?artiklarna har fotograferats både i påfallande (Fig 3-9) och i
genomfallande ljus (Fig 12-16) i det senare fallet i slipprov.
?artiklarna ser annorlunda ut vid stabil lagring på en yta och
i slumpmässiga snitt.

De vita materialen framstår vidare som mörka i genomfallande
ljus då ingående kristaller är så små att som nämnts ett flertal
korn kan överlagra varandra i slipprovet. Trots att samtliga prov
tillhör samma, väl rensiktade fraktion (0,5-1 mm) så kommer par-
tiklarna att verka olikastora. Den rundade natursanden (fig 6)
uppvisar små korn genom att de ej kan få större diameter än den
vid siktning använda maskvidden 1 mm. Flinta uppvisar ofta större
partiklar (fig 5). Genom att de är flisiga och skarpkantade kan
de passera en given maskvidd med diagonalen. En del prov kan upp-
visa ett flertal "eggar" i påfallande ljus. Dessa ytojämnheter
framkommer icke alltid så väl i slipprov.

Fotografierna visar enbart ett fåtal partiklar och kan endast
ge en allmän uppfattning om ballastmaterialens mineralsamman-
sättning, strukturella uppbyggnad och partikelform. Både de
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Fig 5 Flinta SVI 80537
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Fig 6 Baskarpssand SVI 80538 Ca 20 ggr först

 

Fig 7 Luxovit SVI 79921 Ca 20 ggr först

 

Fig 8 Synopal SVI 1993 Ca 20 ggr först
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Fig 10 Mikrofoto av Stockholmsgranit SVI 72850. Kvarts är färglöst,

fältspat likaledes färglöst eller diffust grå på grund av om-

vandlingar. Glimmer är svart med skarpa korngränser (ex till

vänster om bildmitt). Ca 75 ggr först

SVI. Rapport. Nr 101.



Sid 9
Höbeda, P: Beläggningsmaterials polerings-...

 

Fig 11 Mikrofoto av hyperit SVI 79082. Mörka finkorniga och ljusare,

mer grovkorniga partiklar. Ca 75 ggr först '

 
Fig 12 Mikrofoto av flinta SVI 80537. De mörka fläckarna utgöres av

järnhydroxid. Ca 75 ggr först

SVI. Rapport. Nr 101.
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Fig 13 Mikrofoto av Baskarpssand SVI 80538. Ofta rundade kvarts- och

fältspatkorn samt en sandstenspartikel till Vänster om bild-

' mitt. Ca 75 ggr först

 
Fig 14 Mikrofoto av Luxovit SVI 79921. Observera sprickanvisningarna.

Ca 75 ggr först

SVI. Rapport. Nr 101.
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porösa partiklar (jfr även fig 14

Fig 15 Synopal SVI 1993. Finkorniga,

och 16). Ca 75 ggr först

 

Lonsicar SVI 80536. Genomskinliga och relativt ogenomskinliga,
Fig 16

starkt färgade partiklar. Ca 75 ggr först
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Fig 17 a och b
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 Exempel på icke provade ytbehandlingar med 0,5-1 mm ballast

av Baskarpssand (överst) och hyperit
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naturliga och syntetiska materialen är i hög grad variabla. De
följande relativt omständiga petrografiska beskrivningarna moti"
veras med att det alltid finnes samband mellan mineralsamman-
sättning och struktur samt materialens tekniska egenskaper.

Stockholmsgranit SV 72850 (fig 3 och 10)

 

Partiklarna består huvudsakligen av fragment av några enstaka
mineral, ibland är de dock monominerala. Både kompakta och fli-
siga samt långsträckta partiklar finnes. Av de dominerande mine*
ralen är kalifältspat i regel frisk, plagioklasfältspat gärna
något omvandlad till mycket finkornig, ljus glimmar (sericit).
Kvarts påverkas ej genom omvandlingsprocesser. Mörk biotitglimmer
förekommer i ringa mängd.

Genom att bergarten är rätt grovkristallin kan partiklarna sönder-

delas vid belastning genom brott efter spaltplan och mineralfogar.
Fältspater som sericitomvandlas har fått spaltbarheten försämrad
och har även blivit mjukare varför partiklar med omvandlade mine-
ral uppvisar ofta något rundade former. Spaltytorna av oomvandlat

fältspat är släta medan kvarts har ett mera ojämnt brott. Partik-
larna omgives dock delvis av bindemedel och spaltning kan komma
att förhindras genom bindemedlets "armerande" verkan.

gyperit SV 79082 (fig 4 och 11)

 

Provet, som.kommer från Smålands-Taberg, visar sig vid mikro-
skopisk granskning vara starkt omvandlat samt uppvisar järnmalmr
mineralisation. Det inhomogena provet består till stor del av
submikroskopiska komponenter° Mer oomvandlade partiklar har fort*

farande kvar en finkornig, ofitisk struktur, varmed menas ett
tredimensionellt, dåligt orienterat nätverk av fältspatlister i
andra mörka mineral främst pyroxen. Strökorn av fältspat och
kvarts kan bli några tiondels mm stora. Mörka "basiska" mineral
har omvandlats till finkorniga produkter som klorit, serpentin,
talk och järnhydroxid. En del mindre omvandlade partiklar kan
innehålla hornblände. Fältspaten är ofta omvandlad till fin-
kornig, ljus glimmer (sericit), epidot m.m.

Halten av de ofta bladformiga, fina omvandlingsprodukterna ned*
sätter bergartens hårdhet men den blir seg och får'fjädrandd'
egenskaper. Finkornigheten och halten av plastiska mineral gör
att stenmaterialet är föga sprött. Krossprodukt av fraktionen
8-ll,3 mm ligger väl i styrkegrad 1 enligt Vägverkets byggnads-
anvisningar. De mest omvandlande partiklarna uppvisar på grund
av mjukheten ofta rundade partikelformer medan de minst omvandlade
tenderar att bli flisiga. Partikelformerna är enkla med få "eggar"
och med relativt jämna ytor på grund av de finkorniga mineralen
och den goda sammanhållningen av kornen.

Flinta SV 80537 (fig 5 och 12)

 

Provfraktionen innehåller förutom flintan även enstaka kvarts

och fältspatfragment och järnhydroxidklumpar. Flintan är mycket
finkornig, mer eller mindre kryptokristallin och med några u

SVI. Rapport. Nr 101.
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storlek på kiselsyrakomponenterna. Många partiklar är anfrätta
av järnhydroxid som kan bilda en rödaktig pigmentering i flintan.
Den har därigenom blivit något porös. Flintan uppvisar enkla,
ofta flisiga och långsträckta partikelformer med släta ytor.
Partiklarna är mycket skarpa men har få "eggar".

Bergarten består till övervägande del av kiselsyra och är däri-
genom mycket hård men i varje fall i form av större bitar är den
spröd. Benägenheten att tendera till att klyvas med sprött brott
till flisiga, skarpa bitar har gjort att den kunnat användas till
framställning av stenåldersredskap. "Kniveggar" även i mikro-
skala kan observeras på fotografierna.

Baskarpsand SV 80538 (fig 6 och 13)

Provfraktionen innehåller både välrundade kvarts och fältspat-
korn men även komponenter med sämre rundning. Förutom.monomine-
rala korn förekommer även något bergartsfragment, bl a av sand-
sten. Enstaka strökorn av olika, relativt sällsynta tungmineral
förekommer. De rundade partiklarna är vattentransporterade och
har därvid fått ytorna slätnötta och ofta i viss mån polerade.
Riktigt välrundade och polerade partiklar är dock i minoritet.

Luxovit SV 79921 (fig 7 och 14)

Det syntetiska, vita materialet framställes i Danmark genom
kalcinering av flinta. Det är inhomogent vilket delvis bör Visa
råmaterialets växlande sammansättning. Luxoviten består till
övervägande del av submikroskopiska komponenter. Enstaka fina
kristallaggregat ("solformade" s k sfäroliter m.m) kan urskiljas.
Isometriska kristaller med kornstorlekar på några n är dominerande.
Genom att många kristallkorn i regel övertäcker varandra är provet
svårundersökt men variationerna i slipprovets genomskinlighet bör
delvis spegla växlingar i materialets kristallstorlek. Karakteris-
tiskt för provet är ett nätverk av kontraktionssprickor varav ej
samtliga är öppna (cementerade med amorft material?) men de kan

troligen bilda brottanvisningar. På grund av dessa tätt före-
kommande och oorienterade mikrosprickor är partiklarna tämligen
kompakta till formen utan särskilt skarpa "eggar". Den finkorniga
strukturen ger vidare släta partikelytor.

Materialet är i sig självt mycket hårt men de fina kontraktions-
sprickorna bildar som nämnts brottutlösande diskontinuiteter.
Luxovitens vita färg och ogenomskinlighet beror på den mycket
finkristallina strukturen med ett otal, i olika riktningar ljus-
reflekterande, korngränser och den relativa frånvaron av miss-
färgande kemiska element.

Synopal SV 1993 (fig 8 och 15 jfr även fig 23 och 24)

Det vita beläggningsmaterialet utgöres i princip av glassmälta
som vid tillverkningen bringats till kristallisation genom upp-
hettning. Synopal framställes i Danmark och på licens även i
några andra länder. Materialet är mycket finkornigt, inhomogent
och till största delen bestående av submikroskopiska beståndsdelar.
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Strålformade kristallnålar är anordnade till solfjädersformiga
aggregat. Detta strukturdrag kan sägas vara dominerande. Strökorn
av olika välkristalliserade produkter förekommer. Materialet är
ej alltför rikt på kontraktionsspriCkor men innehåller istället
avtryck efter gasblåsor i riklig mängd och med diametrar på i
regel 0,2*1 mm. Dessa hålrum står icke alltid i förbindelse med
varandra.

De nerkrossade fina partiklarna kommer att innehålla reäativt få
håligheter men kornformerna och partikelytorna präglas av dessa
gasblåsor som.de1vis styra brottbildningar. ?artiklarna har
kompakta, komplexa former med rundade insvängningar och många
"eggar". På grund av finkornigheten är ytorna släta. Materialet
är mycket hårt och även segt genom.den finkorniga, stråliga mikro-
strukturen. De på partikelytorna, liksom inne i materialet av-
bildade gasavtrycken försvagar dock materialet. Den vita färgen
beror beror liksom vid Luxoviten främst på den finkristallina
strukturen.

Lonsicar 87 80536 (fig 9 och 16)

PrOvet är syntetiskt framställt smärgel och består av genomskin*
liga och ogenomskinliga komponenter, främst aluminiumoxid; Slip*
provet är tjockt på grund av materialets hårdhet och en del
kraftigt blåfärgade partiklar har blivit ogenomskinliga, Skära
färgtoner är även allmänna på grund av vissa kemiska element.
?artiklarna kan bestå av kristallfragment eller också aggregat
av ner till några tiotals mm stora, ofta stavfonmiga kristaller
av aluminiumoxid. Mikrosprickorna är allmänna och är ofta kristall-
ografiskt betingade. Utfällningar av malmmineralförekommer i
dessa och även inne_i mineralkornen. Mükrosprickorna kan bilda tyd-
liga avlossningsytor och betinga även delvis partikelformerna. De
blir kompakta, gärna kantiga och ofta kristallografiskt betingade
med många, men icke alltför markerade "eggar". Materialet kan
dock även uppvisa i mikroskopisk skala mussliga brottytor som bi-
drager till en hög abrasivitet. Det är extremt hårt och kan i ren
form uppvisa hårdhet 9 enligt Mohs skala samt är i detta avseende
överlägsen övriga undersökta prov. Den har dock under vissa för-
hållanden rapporterats vara sprödare än andra syntetiska hård-
material av motsvarande hårdhet (Zollinger 1969).

3.3 TILLVERKNINGEN AV PROVSEGMENTEN

De välvda segmenten som bildade underlaget till provytorna till-

verkades av enblandning på 50 Z sand och 50 Z snabbcement.
Armering utfördes medhjälp av ett styvt mässingsnät. Efter
betongens härdning uppruggades ovanytorna med sandpapper för att
ge bättre fäste åt e oxybindemedlet. En uppvägd mängd bindemedel,
motsvarade 0,5 kg/cm , anbringades som ett möjligast jämnt lager.
På grund av segmentens välvda form tenderade det relativt tjock-
flytande bindemedlet att i viss mån flyta i "nerförsbacke" varför
fördelningen blev något ojämn. Ballastmaterialen ströddes där-
efter i överskott påsegmentytorna. Efter härdning kunde de par-
tiklar, som icke fastnat bortstrykas. Det ljusa genomSkinliga
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bindemedlet ger ljusa beläggningar med icke alltför mörka ballast-

material. Bindemedlet kom i regel att omsluta drygt hälften av

partiklarna (jfr fig 9 och 10). Dessa ligger i ett skikt, dock

med vissa överbryggande partiklar i hålrummen. Troligen kunde även

fraktionen 1-2 mm ha använts med samma bindemedelsmängd, dock

med risk för att en del av partiklarna hade blivit alltför löst

bundna. Flisiga partiklar som hamnat i stabilaste läge kan helt

komma att "dränkas" av bindemedlet. Även den rundade sanden upp-

visar som tidigare nämnts mindre blottade ytor än partiklar av

krossprodukter (jfr fig 17a och b). Då någon valsning av prov-
ytorna icke utförts ligger partiklarna tämligen oorienterade och
ytorna har med undantag av den innehållande Baskarpssand blivit
mycket abrasiva. Sandpapper tillverkas " inom parentes sagt -
även av smärgel och med i stort sett samma bindemedel. Slutligen
har även de betongytor av segmenten som icke täckas av provytorna

belagts med ett skikt epoxyharts för att åstadkomma en ytarmering
av betongen som.utsättes för hårda påkänningar vid senare körning

i poleringsmaskinen.

3. 4 UTFÖRANDET AV FÖRSÖKEN

Behandlingen i "Accelerated Polishing Machine" har omfattat olika
cykler, först körning utan tillförsel av något slipmedel och
sedan med några olika slipmedelstyper. Förberedande försök med
modifierad apparat och snedställt hjul visade att de abrasiva,
vattenbegjutna ytorna mycket snabbt slet sönder gummidäcket och
försök var därför icke möjliga. Det "stumma" systemet med partika
lar bäddade i ett relativt sprött bindemedel * i samband med
körning med ofjädrat hjul - ger upphov till ett särskilt stort
gummislitage. Försöken gjordes därför med den ordinarie hävarmen
och med slätmönstrat däck som löpte i samma riktning som väg*
hjulet med provsegmenten.

Före någon som.helst behandling i försöksapparaten mättes frik-
tionen på provytorna (tabell 2) med pendelapparaten. Vid mät-
ningen noterades att vissa löst bundna partiklar losslets. Pendel-
apparatens gummikant nöttes kraftigt och har fått bytas efter
mätningarna för varje försöksperiod. Provsegmenten har även vägts
för utvärdering av slitaget.

Försöksperiod l

 

Proverna behandlades först i 3 tim utan någon tillförsel av slip-
. medel. Ca 20 g/min vatten tillfördes under försökets gång. Frik-
tionen har mätts med jämna mellanrum och ändringen av friktions-
värdet framgår av fig 18avg. Behandling utan slipmedel har ej
ingått som försöksperiod vid de ursprungliga poleringsförsöken
(Höbeda 1966). Med all sannolikhet har slutvärdet icke förändrats,
då de senare tillförda slipmedlens större djupverkan helt kom.att
överskugga den första periodens obetydliga nötningss och polerings-
effekt. . '

Enstaka, löst bundna partiklar lossnade under de första minuterna.
Friktionen sjunker kraftigt i början av försöket men efter ca
1 timme har den blivit relativt konstant för de flesta prov.
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Ingen skillnad kan konstateras okulärt mellan den "trafikerade"
delen av provytan och de av däcket cpåverkade, yttre segment-
kanterna. En granskning vid hög förstoring i stereomikroskop
visar doek att de högsta, "bärande" mineraltOpparna för skarp-
kantigaipartiklar avtrubbas något och även uppvisar en viss
"polish". Natursanden uppvisar en ringa friktionsminskning då
ytorna i regel redan från början är släta och ibland även i viss
mån polerade.

De nät- och epoxyarmerade cementbetongsegmenten uppvisar vissa
sprickbildningar, särskilt vid kanterna på grund av ojämna
spänningskoncentrationer genom fastsättningen på "väghjulet".
Någon Vägning av segmenten för utvärdering av slitaget kom.så-
ledes icke i fråga. (Vid senare försök (jfr 4) har segementen
helt tillverkats av epoxyharts innehållande asbestfiller och
därigenom blivit mycket starka).

Försöksperiod 2

Kvartssand (0,15-0,21 mm ) har tillförts i enlighet med tidigare
år 1966 redovisade poleringsförsök. Ytterligare friktionssänk-
ningar, särskilt i början av försöksperioden kan konstateras för
de flesta prov (fig 18). Det hårda materialet Lonsicar påverkas
föga av den mjukare kvartssanden. En mikroskopisk undersökning
visar att skarpa partikelkanter har ytterligare avtrubbats något
jämfört med försöksperiod l, särskilt för det mjukaste provet
diabas. Inverkan på proven hade säkerligen varit större om.ett

. hårt, syntetiskt och skarpkantigt slipmedel hade använts som
varit fallet vid senare försök (jfr 4). En viss tendens till
polering av de hårdare materialen, särskilt Synopal, Luxovit och
flinta kan skönjas. De partier av provytorna som blivit speciellt
bindemedelsrika vid tillverkningen har fått bindemedlet delvis
mattnött. Sandslipmedlet utövar en viss djupverkan till skillnad
från vad somär fallet vid körning med enbart gummihjul.

Ytterligare sprickbildningar av provsegmenten och avlossningar
av betongfragment har skett. En del sprickor har nått fram till
provytorna som dock är oskadade. Segmenten har lagats med hjälp
av epoxyharts. '

Försöksperiod 3

Behandlingen av provytorna har fortsatts genom polering i 3 timmar
med aluminiumoxidslipmedel nr 280 och 1 timme med nr 600 i enlig*
het med tidigare (1966) redovisade poleringsförsök. Kraftiga
friktionssänkningar kan konstateras med undantag för Lonsicar sam
är av samma hårdhet som slipmedlen. Någon "polish" kan ej ur-
skiljas med blotta ögat till skillnad vad som är fallet efter
identisk behandling av stenytor av fraktionen 8-ll,3 mm. Under
stereomikroskopet kan dock polering urskiljas på de högsta mineral-
topparna och däcket "rider" således på dessa och gummielement
och finkorniga slipmedel kommer knappast i kontakt med provytans
djupare delar. Betongsegmenten uppvisar föga uppsprickningar efter
denna försöksperiod.
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Försöksperiod 4

Vid tidigare försöksperioder har enbart skillnader i provytornas

friktionsegenskaper framkommit medan nötningen har varit prak-

tiskt taget obefintlig. Tidigare vid år 1966 redovisade försök

har körningarna avslutats efter behandling med de fina slip-

medlen. Nu gjordes dock försök att öka påkänningen genom att
höja belastningen på provytorna från 40 kp till 3 kp. Luft-
trycket ökades samtidigt från 3,2 till 5,0 kg/cm . Det sken-
bara medelyttrycket har beräknats genom att bestämma kontaktytan

mellan gummi och provyta (fig 19). På så sätt kunde medelyt-
trycket ökas från ca 5 till 6,5 kp/cm . Apparaten tål knappast
mycket högre belastningar på hävarmen. Det skenbara medelyt-
trycket är även vid normala förhållanden med 40 kp belastning
större än under ett personbilsdäck och slitaget kan knappast
ökas avsevärt enligt nämnd metod. Körning med snedställt hjul
hade varit effektivare men metoden fick som nämnts kasseras på
grund av det stora gummislitaget. På mindre abrasiva ytor har
dock metoden i kombination med tillförsel av ett syntetiskt
slipmedel använts med viss framgång (jfr 4).

Den fjärde försöksperioden påbörjades med nämnd förhöjd belast-
ning på hävarmen och ökat lufttryck i däcket. Sand och vatten
har tillförts som.vid försöksserie 2. Behandlingen avbröts efter
2 timmar då synbart slitage icke uppstod och sönderfallstecken
började uppträda för provsegmenten. Friktionsvärdena ökar genom
att sanden gör ytorna strävare och förstör den av de finare slip-
medlen åstadkomna "polishen". Riktigt samma friktionsnivå som
efter försöksperiod 2 har ej uppnåtts genom den kortare "rege-
nerationstiden" och partiklarnas skarpa kanter hade även tidigare
blivit avtrubbade under försökets gång. Ett visst sönderfall av
provsegmenten har ägt rum, själva provytorna har dock enbart
skadats något i två fall. Provsegmenten har kunnat repareras.

Försöksperiod 5

 

Ett kompletterande försök gjordes vid ensenare tidpunkt med
dubba däck. Körning med icke snedställt hjul (ringtryck 2,0
kg/cm för bättre fjädrande egenskaper) gav upphov till ett
närmast katastrofalt och momentant slitage. "Vägbanan" med de
14 provsegmenten är ej av perfekt jämnhet och skarvar kan ej
undvikas. Den ofjädrade hävarmen kom i oscillationer varvid
provytorna utsattes för avsevärda stötpåkörningar. Detta märkes
väl av det bildande mönstret med småkratrar på provytan (jfr
3.4.2). En bättre montering av dubbarna hade varit önskvärd så
att ett jämnt över provytorna utbrett och ej till tre spår kon"
centrerat slitage erhållits. Samtliga provytor bröts snabbt
igenom och här hjälpte ej ens de hårdaste ballastmaterial. Det
använda epoxybindemedlet är ganska sprött och sönderfallet har
skett främst genom brottbildningar, ofta genom.kontakten epoxy-
cementbetong eller också genom underliggande cementbetong. Även
om dubbdäckstrafiken i praktiken utsätter beläggningsytorna för
slagpåkänningar är dessa knappast av den omfattningen som varit
fallet vid laboratorieförsöket. Det torde vara svårt att med
hjälp av laboratorieförsök kunna reproducera de i praktiken
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Fig 19. Samband mellan lufttryck Och kontaktyta vid använt 8 tums
däck på välvda provsegment med epoxybunden ballast_av frakt
0,5*1 mm.
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uppträdande påkänningarna, i varje fall till ett rimligt pris.
Skalfaktorn utgör alltid ett osäkerhetsmoment och fullskale-
försök i provvägsmaskin eller ute på vägen tillåter betydligt
säkrare slutsatser.

Försök med dubbat däck har även gjortsi laboratorieskala på
ytbehandlingar av fraktionen 8-ll,3 mm men dessa har redovisats
i annat sammanhang (Höbeda 1968).

3.5 DISKUSSION AV FÖRSÖKSRESULTAT

3.5.1 Provytornas friktionsegenskaper

Jämföres friktionsvärdena (på våta ytor) för de obehandlade och
vid tre försöksperioder behandlade provytorna innehållande fin
ballast av fraktionen 0,5-1 mm, med motsvarande värden erhållna

på grova ytbehandlingar med jämna ytor av stenmaterial av frak-
tionen 8-ll,3 mm (Höbeda 1966) kan betydande skillnader konsta-

teras. På de förstnämnda obehandlade, finkorniga provytorna
har höga friktionsvärden ända upp till 1,0 erhållits (undantag
utgör Baskarpssand med värdet 0,76) medan proven av grovt mate-

rial med jämna stenytor har i bästa fall fått enstaka värden'
strax över 0,70. Efter behandling uppvisar de finkorniga epoxy-
bundna ytorna i det sämsta fallet värdet 0,60 (flinta) medan

den sämsta grova ytbehandlingen (spaltytor av mikroklinfält-
spat) har fått värdet 0,25 . På de fina ytorna är värdena rela-
tivt väl samlade (tabell 2) medan variationerna varit stora

för grov ytbehandlingssten. Lägre friktionsvärden skulle ha
kunnat erhållas, särskilt för de grövre ytbehandlingarna, genom
en mer intensiv nötning och polering enligt modifierad metod
(jfr 4).

De två nämnda typerna av provbeläggningar uppbygges av partiklar

av väsentligt olika storlekar men även andra skillnader existerar.
De epoxybundna ytorna innehåller med undantag av Baskarpssanden
fina, oorienterade och skarpkantiga partiklar. Ytorna är därför
mycket vassa. De grövre ytbehandlingarna har däremot av försöks-

tekniska skäl fått utföras så att jämna stenytor kommit att
ligga uppåt i en tät hopfogad mosaik. Dessa sistnämnda ytor är där-
för som nämnts jämna. Detta utval och orientering av flata sten* i
ytor stämmer ej riktigt överens med förhållandena i praktiken.
Stenarna i en ytbehandling är mer slumpvis formadeoch även

sämre orienterade. Det i laboratoriet framkomna friktionsskillna-
derna mellan de två beläggningstyperna är därför förmodligen
större än vad som skulle vara fallet i praktiken. Som.nämnts
har även de epoxybundna provytorna verkat mycket kraftigt abra*
derande på gummidäcket och även på pendelapparatens gummikloss.

Mikrosk0piska studier av behandlade provytor har som nämnts
visat, att enbart de högsta mineraltopparna har påverkats. Som
jämförelse kan nämnas att Vogler (1965) har i laboratoriet
kunnat påvisa, att intEängningen av stenytors ojämnheter in i
däcksgummi vid 5 kp/cm belastning är mycket ringa, i regel
mindre än 0,01 mm. Mineraltopparnas dimensioner är därvid be-
tydligt större och däcket "rider" således på de högsta delarna.
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Det mycket låga värdet kan förklaras med att mätningarna gjorts
på enstaka, plana stenytoro "Djupverkan" vid nötning och polering
enligt den brittiska laboratoriemetoden har även påvisats vara
mycket ringa och vid ojämna ytor nötes och poleras enbart de
högsta mineraltopparna (Höbeda 1966). Det kunde dock konstateras
att pendelapparatens gummikant vid friktionsmätning även delvis
kommer i kontakt med djupare icke nötta och polerade partikel-

delar.

Även Sabey (1968) har mätt upp en mycket ringa verklig kontakt-
yta mellan mineralspetsarna i en beläggningsyta och ett person-
bilsdäck. Det uträknade, lokala inträngningsdjupet var ca 0,1 mm.
Beläggningsytans profil hade upptecknats på fotogrammetrisk väg
och det visade sig även att friktionens hastighetsberoende be*
stämdes av kurvtopparnas antal och skärpa snarare än av hela

profilkurvan. Nämnas bördock att Podlich (1962) i Sovjet mätt
väsentligt större inträngningsdjup av mineraltdppar in i däcks-
gummi än tidigare nämnts, värden på 0,75-2,5 mm.har nämligen
erhållits. Det behöver dock härvid icke ha varit fråga om en
total kontakt mellan gummi och mineral som vid Sabeys försök.

Det har framkommit vid tidigare försök att den optimala stor*
leken av rundade ytojämnheter (som ger högsta friktion på våt
yta vid mätning med pendelapparat) ligger under 0,1 mm(Höbeda
1966). Av försökstekniska skäl kunde mätningar på ännu finare
ytor ej utföras. Vid amerikanska laboratorieundersökningar
(Stephens och Goetz 1961) enligt annan metod har maximal frik-
tion erhållits på sandasfalt innehållande skarpkantiga eller
rundade kvartskorn av ca 0,01 mm kornstorlek (fig 20). Dylika
mycket finmönstrade ytor är dock icke friktionssäkra i praktiken°
Sammanhängande, grövre dräneringskanaler är även nödvändiga för

att minska risken för vattenplaning. Vintertid kan dylika jämna
ytor förmodligen vara känsliga för glattisbildning.

Jämföres de olika ballastmaterialens friktionsegenskaper fram-
kommer särskilt Lonsicarens poleringsresistens (fig l8a-g).
Den största friktionssänkningen har erhållits vid behandling
av av den våta ytan utan att något slipmedel tillförts. Det nya
gummidäcket bör därvid ha utövat en rent polerande effekt som
dock varit ringa. Sandbehandlingen i nästa försöksperiod har
framkallat en viss nästan momentan friktionssänkning. Därefter
faller värdena sakta och jämnt9 även vid övergång till finare
och hårdare slipmedel. Provet medBaskarpsand uppvisar en i viss
mån avvikande friktionsförloPp genom att behandlingen med gummi-
hjulet utan slipmedelstillförsel utövar föga effekt. Som sagts
har en del partiklar i den vattentransporterade natursanden

redan från början en viss grad av polering. Slutvärdena efter
försöksperiod 3 ligger på relativt likartad nivå med undantag
av provet med Lonsicar. Intressant är att den rundade natur-
sanden (friktionsvärde 0,63) icke ger det lägsta värdet. Rela*

tivt likartade värden har erhållits för flinta (0,60) och

Luxovit (0,63). Före körningen ligger dock natursandens frik*
tionsvärde väsentligt lägre än för prov med skarpkantiga par-
tiklar. Av resultaten framgår att vid nötta och polerade ytor
är ej ytans abrasiva egenskaper avgörande på friktionen, i
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varje fall så som den uppfattas vid mätning med pendelapparat.
Mycket skarpa, tätt sittande ytojämnheter söndersliter således
lätt gummikanten vid mätning och friktionens hysteresandel går

sannolikt till stor del förlorad. Denna effekt har dock knappast
behandlats i litteraturen. Flintan hör till de mest abrasiva
materialen även efter behandling då den har bibehållit skarpa
kanter. Den har annars släta ytor och polerade partikeltoppar.

Det kan parentetiskt nämnas att undersökningar gjorts vid Road
Research Laboratory beträffande sambandet mellan däcksslitage

och inverkan av vägens ytmönster.Den senare mättes enligt några

olika metoder. Det framkom att friktionen, mätt med pendelapparat,

korrelerade bäst med däcksslitaget° Pendelapparaten är särskilt

känslig för ytans mikrotextur och dennas "skärpa" är även be-
stämmande för storleksordningen av gummislitaget (Lowne 1969).

Att provytan med flinta uppvisar det sämsta friktionsvärdet
(0,60) av samtliga prov tyder på att bergarters poleringsegen-

skaper spelar en viss roll även vid ytor med så fina, oorien-
terade och skarpkantiga partiklar. Samma flintbergart var tidi-
gare en av de mest lättpolerade proven vid försök på grova yt-

behandlingar av fraktion 8-ll,3 mm (friktionsvärde 0,28). Vid
dessa försök var dock som nämnts skillnaden mellan lätt- och
svårpolerade prov betydligt större än vid de finkorniga, epoxy-
bundna ytbehandlingarna. Vid de senare spelar således även andra
faktorer, bl a i fråga om partiklarnas geometriska utbildning en
viktig roll.

Som tidigare nämnts verkar icke själva "skärpan" hos ytorna efter
trafikeringen vara avgörande på friktionen i vått tillstånd.
Viktigare kan vid mätningar med pendelapparat vara ojämnheternas
måttegenskaper. Optimal friktion erhålles som nämnts på mycket
fina ojämnheter i varje fall om de är rundade. Epoxybundna glas-
pärlor av 1 mm diameter har uppvisat ett friktionsvärde på 0,30
medan pärlor av 0,1 mm storlek har fått värdet 0,45. Trots att
bindemedelsmängden avpassats är dock de senare ytorna mer "dränkta

och viss över1agring av partiklarna förekommer även. Mätningar på
olika sandpapperytor med partikelstorlekar från 0,04-0,2 mm har
gett varierande friktionsvärden inom intervallet O,85-0,92. Trots
att sandpapperen var av samma fabrikat behöver ej partikelformerna

vara helt identiska. Det har även visat sig vid mätning med pen-
delapparat att skillnaden mellan torr- och våtfriktion är stor
vid rundade ytojämnheter, däremot obetydlig eller t o m obefint-
lig vid mycket skarpa sandpapperytor (Höbeda 1966)°

H

Den vid mikroskopisk granskning ojämnaste av undersökta prov,
Synopal, uppvisar den högsta friktioneni obehandlat tillstånd
genom de många skarpa "eggarna" som partiklarna besitter. Efter
behandling har dock denna skärpa förlorat sin betydelse (jfr
tabell 2) och rundade partiklar kan som visats besitta samma
friktionsnivå.
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Tidigare nämnda amerikanska laboratorieundersökningar av Stephens
och Goetz ( 1961 ) med dels rundade dels skarpaktiga partiklar
av olika fraktioner i sandasfalt (fig 20), kompletterar i viss
mån några vid väginstitutet erhållna resultat. Det framkommer
att efter nötning och polering kan rundade, finkorniga kvarts-
partiklar ge något högre friktion än skarpkantiga kvartspartiklar.
En tydlig optimal storlek kan konstateras vid de senare medan
alltför finkornig rundad kvarts ej varit tillgänglig. I sand-
asfalt rives dock de fina partiklarna relativt lätt loss vid nöt*
ning så att ständigt nya, opåverkade mineralytor blottas. I
epoxybundna prov sitter de däremot betydligt bättre fast så att
samma mineralytor hela tiden påverkas och försöksbetingelserna
har skilt sig i det avseendet.

Likartade resultat har även erhållits vid laboratorieförsök av
Shupe och Lounsbury (1959). Man har jämfört friktionen på tät-
graderade asfaltbeläggningar, framställda med ett och samma sten-
material men dels i skarpkantig dels i artificiellt rundad form.
Det rundade stenmaterialet ger upphov till sämre friktion på
obehandlade beläggningsytor men efter nötning och polering är

friktionen ofta högre än på ytor med skarpkantigt stenmaterial
(fig 21). Undersökarna antager att de rundade partiklarna är mer
lättpackade vid beredning av massan och har därmed resulterat i

tätare massor med fler mineralkorn i beläggningsytan° Då andra
försök visade att friktionen stiger med ökande kontaktyta mellan
beläggning och däcksgummi antogs den högre friktionen vid be-
läggningar med rundat stenmaterial ha berott på detta förhållande.

Dessa resultat, erhållna i laboratorieskala kan icke utan vidare
överföras till att gälla vägbeläggningars friktionsegenskaper.
Tämligen litet är f n känt hur olika beläggningstekniska faktorer
inverkar. Systematiska försök att uppmäta geometriska parametrar
i samband med beläggningsytor har gjorts bl a av Podlich (1962)
Astov (1964) i Sovjet samt Gilliespie (1965) i USA. Fotogramme-
trisk metodik har även börjat komma i användning (Sabey, 1967)
Schonfield 1970).

Vid bromsförSök på vägbeläggningar har resultat erhållits som
icke är i överensstämmelse med omtalade laboratorieresultat. Man

har således funnit att skarpkantigt krossat sandmaterial i be*
läggningsmassor genomgående bidrager till högre friktion än
rundad sand. Vidare gav särskilt sandrika beläggningsytor de
högsta friktionskoefficienterna° Den grova stenen i massan var
i form av rundat grusmaterial° Undersökning av sambandet mellan
vägytans sturktur och friktionskoefficienten tyder även på att
friktionskoefficienten ökar med tilltagande "skärpa" för belägg-
ningsytan° Med hjälp av profilering med nålinstrument av väg-
ytans struktur i samband med bromsförsök på cementbetong vid
60 km/tim har man vidare i USA påvisat att när ojämnheterna
underskrider ca 3 mm så börjar friktionen i vått tillstånd att
avtaga. Orsaken antages vara att dålig dränering av vatten"

filmen i kontaktzonen av beläggning och bildäck erhålles (Colley
och Christensen 1969, fig 22). Podlich (1962) och Astov (1964)
har vid motsvarande försök i Sovjet kommit till likartade
resultat (fig 23 och 24) Dessa grova profileringar (noggrannhet
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?ig 2h Sambanå mellan frikticnskøefficient ? ach ojämnheternas höjd i
vågaeläggningar på våt vägbana vid 20 km/tim samt 50 km/tim.
(Enligt Åstcv 196h)

Fig 25 Minskningen av ytojåmnheternas höjâ h (tusendeis mm) för ett
' granitiskt stenmateriâl samfunktion av trafikvolymen _

Nr 1 : fraktion swlä mm, 2 : fraktion 12m18 mm, 3 2 fraktion
18»25 mm? a : frakticn Eâwg§ mm. (Enligt Astov 196h)'

SVI. Rapport. Nr 101



Höbeda, P: Beläggningsmaterials polerings-... Sid 28

i det senare fallet 0,5 mm) uppfattar ej stenmaterialets mikro-
struktur och poleringsgrad vilka faktorer söm inverkar på frik-
tionen. Dessa faktorers inverkan kan dock ha varit relativt
konstant vid försöken. Astov har (1964) dock visat hur ytjämn-
heten för ett granitiskt stenmaterial ökar med trafikmängden,
vilket resulterar i sjunkande friktionskoefficient (fig 25).

Större sten verkar tendera att få mer jämnnötta ytor än finareo
Ojämnheternas höjd hademinskat på två år från ca 50 till ca
15 H.

Utländska resultat är ej direkt överförbara till nuvarande
svenska förhållanden varvid särskilt dubbdäcken frampreparerar
speciella skrovliga ytor för beläggningarna. Stenytorna blir
vidare ej polerade i större omfattning. Det föregående har
Vidare visat, att laboratorieförsöken får tolkas med stor för*
siktighet och studium av fältförhållanden får ej försummas.

3.5.1.1 I Synpunkter på kalcinerad bauxits poleringsegenskaper

I London har epoxybundna, tunna beläggningar med kalcinerad
bauxit, utlagda i särskilt olycksbelastade korsningar, visat
sig under en viss observationsperiod kunna minska olycksfall-
frekvensen med 50 2. Shell Bitumen Reveiw 27, 1969. Ballasten,
som även visat sig vara ytterst poleringsresistent i labora-
toriet enligt den brittiska standardmetoden, har var't av frak-
tionen l,7-3,4 mm och bindemedelshalten på 1,35 kg/m har an*
vänts. Provfraktionen och bindemedelsmängden var således betydligt

större än vid tidigare behandlade laboratorieförsöken. Kalcinerad
bauxit fanns tyvärr ej tillgänglig när försöken utfördes men ett
prov har senare erhållits. En analys av detta materials egen-
skaper är av intresse i sammanhanget.

Bauxit är en tropisk, inhomogen vittringsprodukt (övervägande
aluminiumhydroxid), som inehåller kemisk: bundet vatten och

materialet är i sig självt svagt. Vid upphettning till ca 16000
bortdrives vattnet och vissa mineralnybildningar äger rum. Frak-
tionen som användes i vägsammanhang är inhomogen vid okulär
granskning samt både helt ljusa och mörka partiklar förekommer.
Många av dessa är vidare mycket porösa.

Partikelformen varierar, men rundade former är allmänna, och
sådana "splittriga" skarpa former som uppkommer vid krossning av
finkristallina eller amorfa material förekommer i ringa utsträck*
ning. Partiklarna har impregnerats i vakuum.med fängn; lätt*
flytande monomer (metylmetaakrylat) som därefter bringas att
polymerisera varefter slipprov för mikroskopisk granskning fram-
ställts. De mycket inhomogena partiklarna (fig 26a och b) upp-
bygges av oorienterade i regel ca 0,03 mm stora, prismatiska
kristaller av (x-Al 0 och av ljusmikroskopiskt icke identifier-
bara mycket fina produkter° En del material befinner sig i glas-
fas och kan uppvisa talrika kristallgroddar. Somliga partiklar
uppbygges av välristalliserade och glasiga partier i komplex
blandning. Opaka partiklar, mestadels bestående av magnetit
förekommer. Särskilt dåligt kristalliserade partiklar kan upp-
visa järnoxidbildning från partikelytan en bit in i materialet°

SVI. Rapport. Nr 101.



Höbeda, P: Beläggningsmaterials polerings-... Sid 29

 

Fig 26 a och b Mikrobilder av partiklar av kalcinerad bauxit visande

Välkristalliserat och poröst, glasigt material.

Ca 75 ggr först
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Många partiklar är porösa och med en expanderad hålrumsrik struktur
eller också innehållerde kontraktionssprickor samt i mindre omr
fattning mer eller mindre sfäriska hålrum.gasavtryckl

Porositeten är av varierande beskaffenhet, kristallina partiklar
uppvisar ofta kontraktionssprickor men med i övrigt består de av
intakt material. Vissa finkristallina partiklar har genomwmpats
helt med färgämne genom insugning efter de submikroskopiska
'mineralkorngränserna.

Jämföres den kalcinerade bauxiten med tidigare provade material
framstår den som särskilt inhomogen och porös. Lonsicaren är av
liknande kemisk sammansättning men är mer välkristalliserad och
har betydligt lägre porositet. Synopalens hålrum är i regel be-
tydligt större och mer isolerade medan vissa partiklar i kalcinerad
bauxit har en höggradig, ren submikroskopisk, sammanhängande
porositet. Den höga halten av icke vattenhaltig aluminiumoxid ger
stor hårdhet åt materialet. Detta gäller även Lonsicaren,som
enligt tidigare undersökningar även visat sig vara särskilt svår*
polerad. Då materialet vidare är inhomogent och poröst kan en-
selektiv nötning uppstå varvidojämnheter kan framprepareras.
Genom avspaltning av svagare partikeldelar kan en viss regenera-
tion av materialet ske genom.att ständigt nya, opolerade ytor
framprepareras. Risken är dock att svaga partiklar slites ner
genom denna process, som dock i viss mån skulle kunna motverkas
genom att epoxyharts insugits i porösa partiklar, som.även delvis
omslutits av bindemedlet. Nötningsproblem.behandlas mer i det
följande.

Beträffande poleringsresistensen är det intressant att jämföra
materialet med de modeller av poleringsbeständiga material (fig
27) som uppställts av James (1967). Den inhomogena kalcinerade
bauxiten innehåller i stort sett representanter för praktiskt
taget samtliga dessa modeller. Nämnas kan även att beläggningar
med expanderande, lätta ler- och skiffermaterial uppvisat enligt
uhdersökningar i USA, betydligt högre friktionsvärden vid labo*
ratorieförsök och mätningar i fält än naturstensmaterial (Whitehurst
och Moore 1966). Dessa mycket porösa material bör vara icke poler-
bara men kan troligen nedslitas med tiden och bör vara oanvänd-
bara vid dubbdäckstrafik.

Den kalcinerade bauxiten uppvisar på grund av den porösa karak*
tären en ringa motstånsskraft mot dubbdäckstrafik. Detta har
bekräftats av praktiska prov med en provbeläggning i Stockholm.'

3.5.2 Provytornas nötningsmotstånd

Det har tidigare framgått att samtliga provytor motstått nöt-
ningen av det roterande gummidäcket i samband med tillförsel av
slipmedel och vatten mycket väl. Samtliga ballastmaterial har
väl klarat detta slitageprov men den relativt mjuka diabasen
verkar mest kantnött. Planerad ökning av slitaget genom sned-
ställning av hjulet kunde ej utföras på grund av mycket stort,
uppkommet däckslitage. Däremot var motståndskraften mot dubbat

SVI. Rapport. Nr 101.



äöbaáa, P: Beläggningsmaterials peleringäñ..

 

31 Very hard materiais

3.2 Congiomemtions of smau
hard. particles.

  

33 Dêspérgâms of hard purticies
än :1 gener matrix.

34 Materials which 'framme
än cm irregutczr angutür

manner.

3.5 Vesicutur materiuts.

  

Fig 27 ?eomtâem medeller av några poleriugabastänáiga; atematarial.

(Enligt Jamêä :§57)

äVä. Rapport. Nr 101

 



Höbeda, P: Beläggningsmaterials polerings-... Sid 32

däck mycket ringa. De tunna beläggningarna slets igenom
praktiskt taget momentant. Någon skillnad mellan ballast-
materialen kan knappast konstateras och sönderfallet beror

snarare på den tunna bindemedelshinnan och epoxyhartsens
samt den underliggande cementbetongens sprödhet än på
ballastens egenskaper. Bindemedelsmängden var lägre och
finkornigare (O, 5 kg/cm2 resp. frakt. 0, 5-1 mm) vid för-
söken än vad som vanligen kommit till användning i prak-
tiken (1, 35 kg/cmZ resp. 1, 7-3, 4 Wittenwyler
(1962) har dock funnit att vid samma bindemedelsmängd
(epoxy) är ytor med finare ballast slitstarkare än ytor
med grövre ballast som binds efter mindre partikelytor,
ofta i ett enda lager.

Inga åtgärder hade vidtagits att förbättra bindemedlets
spröda egenskaper, vilket är i viss mån möjligt i praktiken
(Zollinger 1969). Betongsegmenten med provytorna var fast-
spända på ett järnhjul med en plastfolie emellan varför
underlaget var stumt. Hjulet var dessutom ofjädrat upp-
hängt. Försök gjorda av Zollinger (1969) visar att ett fjäd-
rande underlag kan förminska beläggningsslitaget i viss
mån. Det ofjädrade däcket kom vidare på grund av vägba-
nans ojämnheter att göra små hopp varvid dubbarna har
kommit att verka som "miniatyrhammare" och snabbt för-
stört de tunna ytbehandlingarna (jfr. fig. 28).

Det är dock vanskligt att överföra resultat från laboratorie-
försök till faktiska förhållanden och det komplicerade slitaget
i vägen kan knappast helt efterliknas med enkla medel.
Även skalfaktorn utgör alltid ett okänt osäkerhetsmoment.
Fullskaleförsök i provvägmaskin eller ute på vägen tillåter
betydligt säkrare slutsatser. Även de i praktiken använda,
något tjockare beläggningstyperna med gynnsammare, mer
flexibla egenskaper är känsliga för dubbdäcksslitaget med
dess slående och skärande verkan. Bindemedlet är trots
vidhäftningsförmågan relativt mjukt, samtidigt som det är
relativt sprött och ballastmaterialet är alltför fint för att
taga emot dubbdäcksslitaget, särskilt i form av uppkomna
stötpåkänningar. ?artiklarna med storlekar som ligger nära
däckdubbens utstickande längd kan vid asfaltbeläggningar

speciellt lätt urgrävas (Soveri och Lehtinen 1966).. Erfarenhe-
terna med en i Stockholm nyligen utförd provbeläggning
bekräftar helt resultaten från laboratorieundersÖkningen.
Efter dubbdäckssäsongens början förstördes provytan på
relativt kort tid Tägt, pers. medd. 1970).

Det har även kunnat konstateras utomlands att epoxybundna
beläggningar kan vara mindre slitstarka vid trafikering av
fordon försedda med snökedjor. Detta har noterats i New York
(Wittenwyler 1962) och Norge (Thurmann-Moe 1.967, pers.
medd. Den förre har utvecklat en ovanlig slitageapparat för
laboratorieundersökning av epoxybundna beläggningar. Dessa
är fastsatta på innerväggarna av en låda med kvadratisk
botten och utsättes för slag av fritt roterande kedjor som har
ena änden fastsatt vid en vertikal axel i mitten av lådan.
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Fig 28 Ytbehandling med flinta efter körning med dubbat däck. Ca 1,8 ggr

först

 

Fig 29 Nötningen för ett kalkstensprov efter 3 timmars
körning med snedställt hjul under tillförsel av
aluminiumoxid nr 70 som slipmedel
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Zollinger (1969) har ingående behandlat slitageproblemet,
främst i samband med industrigolv. Han framhäver att tunna
beläggningar, av den typ som provats vid väginstitutet, kan
motstå renodlat, nötande slitage väl, däremot ej rullande
eller skärande påkänningar.

En viss tjocklek(i regel 10 mm) i kombination med en gynn-
sam struktur (tät gradering med ringa hålrum) kräves av
beläggningen för att dynamiska påkänningar ska kunna fort-
plantas inom materialet i djupled och dämpas. Viss dämpning
är som nämnts möjlig genom att bygga ett fjädrande lager
under beläggningen. En annan metod är att bygga in fjädrande
komponenter i själva beläggningen. Ojämna ytor är vidare
mindre motståndskraftiga mot dynamiska påkänningar genom
att de belastande agentiernas stötverkan ökas. Särskilt par-
tikelkanterna i ballast är utsatta. (Det har även visat sig att
dubbdäcken avrundar grova, skarpkantiga partiklar i belägg-
ningsytor. ) v

Utan tillräcklig tjocklek på beläggningarna och gynnsam struk-
tur hjälper ej ens de hårdaste syntetiska ballastmaterial.
Vissa hårda material är vidare spröda och kan förstöras ge-
nom söndersPaltning. Försök har visat att ballast bestående
av stålkulor ofta har de gynnsammaste slitageegenskaperna
då de i hög grad kan motstå påkänningar genom plastisering.
Har två material likvärdig hårdhet är i regel den mest plas-
tiska mest slitstark. Metalliska beläggningsmaterial är dock
orealistiska av ekonomiska orsaker. Vidare kan tillfreds-
ställande vidhäftning vara ett problem vid "artfrämmande
ballast med släta ytor. God vidhäftning är särskilt nödvändig
vid slagande påkänningar.

Av intresse i sammanhanget är den metod varmed man upp-
bygger hårdmetall, (som är materialet i bl. a. däcksdubbar
och bergborrar) som är ett tvåkomponentsystem. De hårda
men relativt spröda och spaltningsbenägna wolframkarbid-
kornen inbäddas i koboltmetall som är mycket mjukare men
segare. Nötningen upptages av wolframkarbidkornen men
koboltbindemedlet skyddar mot sönderfall genom sprött brott
vid slagande påkänningar.

Efter det konceptet skrivits föreligger erfarenheter av försök
med dubbade personbilsdäck i väginstitutets provvägsmaskin
på fyra epoxybundna ytbehandlingar av fraktion 11, 3-16 mm.
Anledningen att epoxybindemedel användes var att förhindra
vidhäftningsskador så att själva nötningen av stenmaterialet
kunde studeras. Det har visat sig att mycket nötningsbestän-
diga beläggningar kan framställas med stenmaterial av kros-
sad kvartsit. De ingående mineralernas hårdhet bestämmer
i hög grad avnötningsbeständigheten. Denna egenskap utvär-
deras icke av styrkegraden. Detta problem har i viss mån
tidigare behandlats (Höbeda 1968) och avses att ytterligare
belysas i annat sammanhang.



Höbeda, P: Beläggningsmaterials polerings-... Sid 35

4- FÖRSÖK PÅ YTBEHANDLINGAR
(FRAKTION 23-11,3 MM). v- w

4. 1. UTFÖRANDE AV FÖRSÖKEN

Försök på tidigare behandlade epoxybundna finkorniga ytor
med snedställt däck hade resulterat i så kraftigt gummislitage
att hjulet fick lov att rakställas. På jämna stenytor av frakt
8-11, 3 mm höll sig dock gummislitaget inom rimligaåränser.
Den modifierade hävarmen med en snedställning av 5 av
hjulet kom därför att användas. Vidare hade den rundade natur-
sanden, som tillförts som slipmedel under försöksperiod 2,
visat sig utöva ett ringa slitage. Detta kunde konstateras både
vid försök på de fina epoxybundna ytorna som vid de år 1966
redovisade poleringsförsöken på grövre ytbehandlingssten.
Därför användes vid de nya försöken ett skarpkantigt synte-
tiskt slipmedel, Alundum nr. 70, som består av aluminium-
oxid. Fig. 30. visar att nötningen av mineral är beroende på
det tillförda slipmedlets hårdhet. Slipmedlet hade följande
partikelfördelning: 100% < 0, 2.5 mm; 13% < 125 mm; 1%
< 0, 074 mm. Det kom att tillföras med en hastighet av
19 g/min.

I en år 1965 utförd revidering av de brittiska normerna för
"Accelerated Polishing Test har den tidigare föreskrivna
natursanden även ersatts med ett syntetiskt slipmedel. Detta
har resulterat i att ca 10% lägre friktionsvärden erhålles.
Orsaken till revideringen verkar_ dock icke vara att alltför
ringa nötning av stenytorna konstaterats utan man har snarare
försökt förbättra metodens bristfälliga reproducerbarhet
(Hosking 1968).

Det visade sig vid körning med det i 50 snedställda, längsräff-
lade däcket under tillförsel av det syntetiska slipmedlet, att
de specifika ytmönstren för partiklarna började utsuddas även
för sådana bergarter som uppbyggdes av hårda mineral. Detta
hade icke varit fallet vid de år 1966 redovisade försöken.
Mjuka bergarter som kalksten urgröptes till den grad under
3 timmars körning att friktionsmätningar omöjliggjordes
(jfr fig. 29). Pendelapparatens gummikant har nämligen ingen
möjlighet att anpassa sig efter den urgröpta provytan utan blir
i hög grad klämd vid mätning, Vilket resulterar i missvi-
sande, höga värden. Någon märkbar urgröpning uppstod där-
emot icke för hårda bergarter. För att i så hög grad som
möjligt utplåna stenpartiklarnas ursprungliga mönster har
den tidigare använda första försöksperioden på 3 timmar
utsträckts till 6 timmar., Efter 3 timmars behandling har
däcket snedställts åt andra sidan. Det var utslitet efter 6
timmars körning och fick kasseras. Vatten har tillförts
under hela försöket.

Det är eftersträvandsvärt att stenytornas ursprungliga yt-
mönster utplånas. Den är nämligen beroende bl. a på beredw
ningstekniska faktorer, främst de påkänningar som partik-
larna utsättes för vid krossning och siktning. Påkänningarna
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är i regel lindrigare vid laboratorieberedning av en kross-
produkt än vid industriell beredning som i allmänhet försiggår
i ett flertal steg, vilket ger större nötning och jämnare par-
tikelytor samt mer rundade kanter. Olika krosstyper kan
vidare ge olika yttOpografi och kantskärpa åt partiklarna.
Man har även observerat i England att laboratorie- och fält-
krossat stenmaterial av samma bergart kan uppvisa olika
resultat i fråga om poleringsresistens (Hoskings 1968).

Man kan förutsätta att den grad av ytjämnhet som framkommit
efter 6 timmars körning enligt den modifierade metoden är
nästen helt beroende av bergartens mineralogiska samman-
sättning och struktur. Inverkan av beredningstekniska fak-
torer bör ha bortskaffats. Viktiga faktorer är skillnader i
mineralhårdhet vilket tillåter selektiv nötning och frampre-
parering av ytojämnheter samt mineralens storlek och fogning.
Den första nötningSperioden har efterföljts av en polerings-
period, först med slipmedel, bestående av aluminiumoxid
nr 280, under tre timmar, sedan en timme med slipmedel

nr 600. Den ordinarie hävarmen Ined icke snedställt, slät-
mönstrat däck har använts. Denna försöksperiod har varit
identisk med den som använts vid år 1966 redovisade försök.
Erhållna resultat visas i tab. III. '

Nämnas bör att polering kan även åstadkommas med ett fin-
kornigt slipmedel som är mjukare än den angripna ytan. Enligt
tidigare redovisade försök kan även viss polering ske med
hjälp av ett roterande gummidäck utan tillförsel av något slip-
medel. Poleringen blir dock mindre intensiv och mindre ytor
påverkas om inget slipmedel tillföres.

4. 2. DISKUSSION AV FÖRSÖKSRESULTAT

Tretton olika stenmaterial har undersökçs (tab. III) och
samtliga har även tidigare provats enligt ursprungligt förfarande
(Höbeda 1965). Mjuka, lättavnötta bergarter har ej provats på
grund av den nämnda genom nötning uppkomna urgröpnings-
effekten men sådana är ej heller aktuella som beläggnings-
material i Sverige. Fig. 31 visar exempel på friktionssänk-
ningen under försökets gång för två prover som påverkats i
olika grad. Friktionen sjunker snabbt i början av försöket och
ett markant Språng erhålles när man efter 6 timmars nötning
Övergår till ett finare slipmedel. Friktionssänkningen vid
första perioden beror huvudsakligen på att ytans jämnhet till-
tager genom nötning, vid den andra är dock orsaken att en

polering uppkommer. Vid renodlad polering uppkommer vo-
lymsförstörande" brottbildningar (abrasiv nötning) i ringa
omfattning i provets ytlager. Finkorniga slipmedel framkallar
snarare plastiseringseffekter och en förändring av mineral-
ytans atomära uppbyggnad. Smältningsprocesser med partiell
amorfisering av ytlagret kan uppkomma särskilt för lättpole-
rade bergarter som kalksten (Höbeda 1966).

Betydligt lägre värden än vid de tidigare år 1966 redovisade
poleringsförsöken har erhållits genom att stenytorna är betyd-
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ligt jämnare genom större nötning. I medeltal är värdena ca
30% lägre än tidigare. Man kan även draga den slutsatsen att
snedställningen av hjulet har inverkat mer på friktionssänk-
ningen än utbytet av natursanden mot ett syntetiskt, skarp-
kantigt slipmedel. Engelska resultatet har nämligen visat
att när slipmedel bestående av natursand utbytes mot synte-
tiskt slipmedel, men andra förhållanden hålles konstanta,
så sjunker friktionsvärdena med ca 10%. Att 6 timmars nöt-
ningsperiod använts vid väginstitutet i stället för 3 timmar
i England, inverkar föga på resultatet då under den senare
delen friktionen ändras i regel föga (jfr. fig. 31). Fig. 32
visar korrelationen mellan ur Sprungligt och modifierat pole-
ringsförsök. Anmärkningsvärt är den dåliga korrelationen
och särskilt några prover bryter sig markant ur sambandet.
Detta gäller Syn0pal, sandsten och i viss mån basalt.

Denna dåliga korrelation kan i stor utsträckning förklaras
genom studium av de skillnader i stenytornas mönster som
frampreparerats vid försöken. Mikrofotografier av några
stenytor för varje prov har tagits före och efter behandling.
Då tidigare försök även blivit fotograferade kan en jämförelse
göras av nötningen, både vid ursprungligt och modifierat
poleringsförsök. En viss risk föreligger dock alltid att de
fotograferade ytorna icke är helt representativa för stenma-
terialet.

De släta, men hålruinsrika, hårda Synopalytorna förändras
helt obetydligt vid det ursprungliga poleringsförsöket och
ytmönstret är i regel välbehållet. Då man av försökstekniska
skäl är tvungen att utvälja utpräglat plana partikelytor, er-

håller man ett orepresentativt prov. Många Synopalkorn har
sannolikt vid tillverkningsprocessen uppkomna utpräglat plana
ytor som gärna väljes. Provet kan därför bli mer avvikande
än vad som i regel är fallet vid tillverkning av prov av natur-
stensmaterial. Av mikrofotografierna före och efter modifie-
rat poleringsförsök (fig. 33 a och b), framgår att ytan har
väsentligt ändrat karaktär. Efter behandling har nya hålrum
framkommit och ytan blir därför mer porös genom nötning.
Fig. 34 visar hur en relativt jämn yta kan underlagras av
rikligt med gasavtryck och efter en Viss nötning skulle samma
stenyta vara betydligt ojämnare. Hålrummen som ligger dolda
under de släta ytorna frampreparerades ej vid de tidigare,
år 1966 redovisade försöken. Nötningen vid modifierat försök
har däremot varit så stor att delvis dolda sfäriska hålrum
kunnat bli frampreparerade. Den jämna polerade ytan brytes
och även dräneringen mellan provyta och gummikloss för-
bättras i viss mån. Själva poleringen torde vara likartad vid
båda försöksvarianterna men genom att ytan blivit mer jämn-
nött vid modifierat försök har friktionen blivit lägre. Mate-
rialet skiljer sig i detta hänseende från natursten och avvikel-
sen från sambandet i fig 32 kan förklaras rätt väl.

Det vita, syntetiska materialet nedklassas således vid det
ordinarie poleringsförsöket. Man har på grundval av labora-
torieförsöket på sina håll utomlands t. o. m. varnat för att
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a b

Fig 33 a och b Ytan för en Synopalpartikel (prov SVI 793) före och efter

behandling med snedställt hjul. Ca 9 ggr först

 
Fig 34 Detalj av slipprov av en Synopalpartikel. Observera den jämna

partikelytan och jämför den yta som skulle uppkomma vid ned-

nötning av materialet. Ca 75 ggr först
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använda SynOpal i hårt trafikerade vägar (James 1965). Detta
motsäges av resultat från mätningar med bromsvagn i Sverige
och utomlands, varvid materialet givit friktionskoefficienter
i nivå med de för de flesta naturliga stenmaterial.

Även sandstenens i hög grad avvikande beteende vid de två
försöksvarianterna kan förklaras genom att studera och jäm-
föra vid försöket uppkomna skillnader i fråga om ytmönster.
Sandstenspratiklarna har råa ytor (jfr. Höbeda 1966, fig.
46 a och b) genom att brott i stor utsträckning vid krossning
följt de bergarten uppbyggande kvartskornens ytor och i
mindre utsträckning gått genom själva kornen. Dessa är näm-
ligen cementerade med relativt svaga substanser som järnoxid.
Efter behandling enligt ursprunglig metod är ytorna fortfarande
råa eftersom främst mineralt0pparna har påverkats. Sam-

manhållning en mellan kornen är dock så pass god att kornut-
rivning i partikelytan förekommer i ringa utsträckning vid
behandling med gummidäck och slipmedel. Vid det modifierade
försöket är kornutrivningen fortfarande ringa men stenytorna
har blivit jämnnötta. "Ytt0pografin" har således blivit mer
jämförbar med den för andra stenmaterial och friktionen är
därför av samma storleksordning som för de flesta andra
prov. Avvikelsen från sambandet i fig. 32 är därmed lätt
att förstå.

BaSaltbergarten, *som även påtagligt skiljer sig från sambandet,
är finkornig och utmärkes av relativt jämna ytor. Bergarten
härstammar från Oslofältet och användes i stor utsträckning
till beläggningsändamål i området. Den är omvandlad och
särskilt de mörka mineralen har ersatts med mycket finkor-
niga, ofta submikroskoPiska produkter som epidot, klorit,
järnoxid mm som ger seghet åt stenmaterialet. De flesta
av dessa omvandlingSprodukter låter sig icke poleras.. Berg-
artens poleringsresistens framkom icke så väl vid det ordi-
narie som det modifierade försöket genom att de från början,
jämfört med andra stenmaterial, släta partikelytorna i det
första fallet medverkade till relativt låg friktion. Vid modi-
fierat poleringsförsök försvann inverkan av ursprunglig yt-
struktur på ett annat sätt och de ingående mineralens pole-
ringsbeständighet framkom.

Flertalet (9 av 12) av de provade stenmaterialen uppvisar
friktionsvärden av samma storleksordning (0, 24-0, 29) vid
modifierat försök trots att det är petrografiskt sett väsentligt
olika. Därmed är det icke sagt att ytmönstren har blivit lik-
artade då friktionen alltid påverkas av en mängd variabler.
Som exempel på nötning av en relativt mjuk bergart må anföras
en finkornig diabas. Bergarten är homogenare än den diabas
(jfr. punkt 3. 1. ) som använts vid föregående försök på fina
epoxybundna partiklar. Fig. 35 visar att inverkan vid ordinarie

. försök är relativt ringa och ytans karakteristiskamönster är
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sprungliga ytdrag helt utplånats.
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b

Fig 35 a och b Diabasytan (prov SVI 81520) före och efter behandling

enligt 3) ordinarie och b) modifierat poleringsförsök.

Ca 9 ggr först
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Två bergarter uppvisar stort motstånd mot polering enligt
bägge förfarandena och ligger på den approximativt dragna
korrelationslinjen i fig. 32. Den ena är en delvis vittrad
granit som bl. a. fått fältspatsmineralen partiellt omvandlade
till finkorniga lermineral och glimmer. Fältspaten har därför
blivit mjukare och kan nötas ner till fördjupningar i förhållande
till den hårda kvartsen samt poleras icke heller. Den andra
svårpolerade bergarten är en gnejs som är rik på mörk biotit-
glimmer. Mineral av glimmergrupper är lättavnnötta och låter
sig icke poleras..Omgives hårdare mineralbeståndsdelar av
glimmer kommer de att framprepareras till teppar i stenytan.
Vid tillräcklig nötning kan de komma att lossna och en "regene-
ration av ytan uppkommer genom att nya mineraldelar blottas.
Tyvärr hör många av de mest svårpolerade naturstenarna också
till de svagaste och kommer därför icke ifråga som belägg-
ningsmaterial. På sina håll utomlands verkar man dock beredd
att acceptera en större nötning och kortare livslängd för sten-
material som besitter den eftertraktade beständigheten mot
polering.

Det verkar som redan tidigare nämnts som petrografiska fak-
torers inverkan på poleringsbeständigheten framkommer kla-
rast vid det modifierade poleringsförsöket. Petrografins och
bergartsstrukturens inverkan har behandlats vid redovisning
av tidigare gjorda poleringsundersökningar (Höbeda 1966).
Mycket litet är dock känt i vilken grad sådana faktorer i sam-
band med stenmaterialet kan påverka en Vägbeläggnings frik-
tionsegenskaper på grund av en mängd samverkande variabler.
Faktorer som visat sig vara viktiga vid laboratorieförsöken
kan utöva ringa inverkan i praktiken.

Studier vid väginstitutet av stenmaterialet i starkt trafikerade
beläggningar har visat att vid svenska förhållanden påverkas
stenytorna väsentligt olika jämfört med laboratorieförsöken.
Stenarna slites kraftigt av dubbdäcken, skarpa hörn avspaltas
och partiklar söndertryckes. Den rent ytliga nötningen är föga
märkbar utan snarare hela mineralfragment lossrives. Sten-
t0pparna är dessutom sommartid ofta belagda med en trafik-
film av utsmetat bindemedel och vägsmuts. Någon "polish"
av den typ som uppkommer vid laboratorieförsöket kan sällan
iakttagas. Man kan kraftigt ifrågasätta den brittiska metodens
lämplighet vid nordiska förhållanden, en ståndpunkt som även
intagits av Hyppää (1969).

Det är således sannolikt att dubbdäckstrafiken vintertid mot-
verkar stenmaterialens polering. Enligt brittiska erfaren-
heter skulle dock polering kunna uppkomma sommartid vid
särskilt intensivt trafikerade ställen på några få veckor
(Mac Lean och Shergold 1960). Även om de svenska stenma-
terialen är gynnsamma i poleringshänseende kan andra, f. n.
okända faktorer i samband med boläggningsteknik, klimat
mm. motverka polering vid skandinaviska förhållanden. De
brittiska stenmaterialen skiljer sig f. ö. icke alltför väsentligt
från de svenska. Extremt lättpolerade bergarter såsom vissa
kalkstenar användes knappast i England till beläggningsändamål.
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Av intresse i sammanhanget är friktionsmätningar gjorda
med bromsvagn på Edsbergsvägen utanför Stockholm, ut-
förda på asfaltbetong innehållande tre olika stenmaterial,
nämligen stockholmsgranit, SynOpal och relativt finkornig
dolomitniarmor. Beläggningen var drygt ett år gammal.
Beläggning stypen var 60 HAb 12 och inblandningen av Synopal
12% samt dolomitmarmor 20%. Tyvärr är halten vitt material
ej densamma i bägge fallen. De ljusa partiklarna kommer dock
i bägge fallen att dominera bland grövre partiklar i belägg-
ningsytan. I samband med friktionsmätningen har stenpartik-
lar ur beläggningsytan losstagits för närmare mikroskopisk
granskning. Samma dolomitmarmor har tidigare (Höbeda
1966) visat sig vara mycket lättpolerad (friktionsvärde 0, 28)
i laboratoriet, Synopalen var relativt lättpolerad (friktions-
värde 0, 32) medan graniten hade medemåttig poleringsresis-
tens (friktionsvärde 0, 38). Vid friktionsmätningar på vägen,
utfördaxden 4 september 1968, borde stenmaterialen uppvisa
maximal polering på grund av sommarens trafik. Ingen nämn-
värd polering kunde dock konstateras vid tidpunkten av frik-
tionsmätningarna. Dolomitmarmorn var strävast av sten-
materialen. Friktionsmätningarna gav nära likadana, relativt
höga värden för samtliga stenmaterial, med en viss tendens
för granitbeläggningen att ge sämre friktionskoefficient (fig.
36 och 37).

Slipprov har gjorts av ur beläggningsytan tagna partiklar av
dolomitmarmor för att studera stenytornas av sommarens
trafik framkallade profil på mikroskOpisk väg. Marmorn blev
fullständigt planslipad (även i mikroskala) och polerad i labo-
ratoriet och gav profilkurvor (fig. 38) av den typ som tidigare
redovisats för kalkstenar (Höbeda 1966). I vägen visar sig
dock bergarten ha fått helt annorlunda ojämnare profilkurvor
(fig. 39). Vidare bestämmer bergartsstrukturen och särskilt
mineralkornens storlek den under trafik uppkomna profilen.
Det framgår att slitagemekanismen för denna bergart även
sommartid utgöres av en av trafiken åstadkommen "plockning"
av mineralfragment eller hela mineralkorn ur stenytorna.
Bergarten uppvisar även relativt dålig mineralsammanhåll-
ning och har därför även ett högt sprödhetstal. I laboratoriet
sker ingen sådan mineralplockning utan en renodlad plan-
slipning av stenytorna. Nämnas bör även att senare studier
sommaren 1969 av beläggningarna visat att dolomitmarmorn
har slitits mycket kraftigt och den urSprungligen ljusa belägg-
ningen är ej ljusare än den närliggande innehållande granit..
Orsaken visar sig dock ej i så hög grad vara betingad av att
dolomitkornen helt nedslitits utan ytorna uppvisar snarare en
benägenhet att binda vägsmuts av ytfysikalisk-kemiska
orsaker. De vita syntetiska partiklarna uppvisar icke samma
egenskap.

Syn0palkornen har fått mycket hålrumsrika och till stor del
bindemedelsfyllda ytor i vägen. Denna porighet försämrar
luminansen men förbättrar sannolikt materialets friktions-
egenskaper. Som framhävts nöttes vid de tidigaste år 1966
redovisade poleringsförsöken icke de typiska, högporiga
Syn0palytorna fram och provningen gjordes därför på ett i
detta avseende, i jämförelse med vägförhållandena, orep-
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Fig 3? Friktionâmätningar på asfaltbetong med några olika
stanmaterial, gjorda av Väginstitutets maskintekniska
avdelning
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Slipprov Visande ytprofilen för marmorpartiklar efter

nötning och polering i laboratoriet; Vid homogent

material (a) har en jämn profil erhållits. Större korn

(b) nöts ner lättare och stråliga amfibolkorn (till

Vänster i bild 0), kan förorsaka ojämnheter. Ca 150 ggr

först
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tiklar av samma stenmaterial som i fig 38, men

1968. Profilerna

års trafik. Observera de ojämna,
Fig 39 Slipprov av par

dessa har tagits ur Edsbergsvägen i sept

visar ytorna efter drygt 1

strukturbetingade ytorna. Ca 150 ggr först
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resentativt material (jfr. fig. 33 och 34). Vid den modifierade
metoden korrigerades denna brist, men bl. a. en höggradig
polering som saknar motsvarighet i vägen uppkom. Man kan
dock konstatera vid studium av ur vägen tagna partiklar, att
de mindre poriga partiklarna fått en viss "polish", däremot
icke de högporösa.

I Storbritannien verkar poleringSproblemet vara högaktuellt
och även minimivärden ifråga om polering har kommit till
användning. Ju större förväntad trafikmängd, desto högre

krav ställs. Vid jämförande undersökningar av stenmate-
rialens poleringsbeständighet i laboratoriet och ute på vägen
har en mycket god korrelation erhållits. Förutsättningen har
dock varit att stenrika beläggningstyper jämförts då vid
mindre skrovliga beläggningsytor utövar bindemedelsbruket
stor inverkan på friktionen. En god korrelation har även
erhållits mellan antalet sladdningsolyckor på vägar och sten-
materialens, i laboratoriet erhållna poleringsvärde (Sabey
1965). Då ett fåtal av de för närvarande utvunna stenfyndig-
heterna uppfyller stränga krav har en inventering efter pole-
ringsresistenta bergarter startats (Salt 1969). Även polerings-
beständiga syntetiska stenmaterial har prövats (James 1967)
i konventionella eller Speciella beläggningar av den typ som
tidigare undersökts (jfr. 3).

Egna kontakter bl. a. med öststaterna har vidare visat att
problemet är aktuellt i en del länder. I stora områden är man
hänvisad till lättpolerade kalkstensbergarter som beläggnings-
material. Det har även ibland visat sig att geologiskt sett
unga graniter kan vara alltför spröda för att kunna användas
till beläggningsändamål, varför segare kalksten har fått till-
gripas. Parentetiskt kan sägas att sådana unga graniter ut-
märkes ofta av stora kristaller med en enkel, föga inflätad
sammanfogning (jfr. Höbeda 1969). Även vittringen kan vara
djupgående och försvaga berggrunden. Detta är intressant
att konstatera vid svenska förhållanden då granit i regel anses
vara ett starkt och pålitligt vägmaterial. Flertalet svenska
graniter och gnejser är geologiskt sett mycket gamla och är
p0pulärt sagt kallvalsade genom att mineralen blivit pres-
sade och därvid krossade, deformerade och rekristalliserade.

Detta har dock ej skett enbart genom tryck utan även genom
upphettning, varför den från metallurgin hämtade termen är

något missvisande. I

4. 3. NÅGRA SYNPUNKTER PÅ UTLÄNDSKA LABO-
RATORIE UNDERS ÖKNINGAR

Efter det att resultaten från de första poleringsförsöken vid
väginstitutet redovisats (Höbeda 1966) har arbeten enligt
samma metod publicerats i Frankrike (Berthier m. fl. 1966),
Danmark (Sköldby 1968), Finland (Hyppää 1969), Holland
(Schram m. fl. 1969) och Tyskland (Leins m.fl. 1969). Trots
att man har använt sig av samma standardiserade utrustning
ligger försöksvärdena, om man tager hänsyn till medelvärden
för olika bergartsgrupper, ofta på väsentligt olika nivå hos
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undersökarna. Det vore felaktigt att utan vidare påstå att
bergarterna i olika länder som grupp betraktade besitter
väsentligt olika poleringsegenskaper utan systematiska fel-
källor vid laboratorieförsöket får snarare sökas. Hyppåå
(1969) och Leins m. fl. (1969) har även noterat nämnda diffe-
renser i resultat. Den förre antager att skillnaderna beror
på att olika slipmedel använts i olika länder, medan den se-
nare icke funnit någon förklaring. Orsakerna till olika pole-
ringseffekt har tidigare i Viss mån behandlats i rapporten
från 1966och förutom slipmedlets mineralogiska samman-
sättning, partikelform och partikelfördelning inverkar även
avsevärda subjektiva faktorer vid tillverkningen av provseg-
menten. Denna fråga har även observerats på senare tid i
Storbritannien (Hosking 1968) och försöksbetingelserna har
även blivit noggrannare standardiserade.

Laboratorieundersökningar av stenmaterialets poleringsegen-
skaper har vidare undersökts i USA (Siffler 1969). Man har
dock enbart studerat en sida av problemet då rena avnötnings-
mätningar gjorts och viktförlusten på små, i regel monomi-
nerala provkr0ppar har bestämts. En hög avnötning bortskaffar
visserligen ytojämnheter men vissa lättavnötta mineral främst
av skiktsilikattyp låter sig ej poleras. Det har också visat
sig att det oftast är en hög, men selektiv nötning av olika
mineral-komponenter som år förutsättningen för ett gott mot-
stånd mot polering. Nämnas kan även att Goodwin (1969) har
givit en sammanfattning av amerikanska laboratoriemetoder
för poleringsförsök varav en del tidigare beskrivits (Höbeda
1966).

Polerprocessen består som tidigare framhävts ej enbart av en
mekanisk avlägsning av fina mineralfragment från en stenyta.
MikroskoPiska undersökningar tyder snarare på att vid be-
handling med mycket finkornigt slipmedel och möjligen också
enbart med gummielement (i regel finnes dock alltid mineral-
korn inbäddade i däcksgumini) uppstår det en deformation av
bergartsmaterialets ytliga kristallgitter. Plastiseringseffek-
ten dominerar över den abrasiva nötningen. Tydliga spår
finnes i varje fall på kalkstensytor efter smältprocesser,
framkallade av friktionsvårme.

Det är svårt att ersätta direkta friktionsmåtningar på våta
stenytor med någon annan indirekt mätmetod som mätning av
provets viktsförlust, då förutom ytans jämnhet, så som den
kan uppfattas med nuvarande instrument, inverkar även andra
svårmåtbara och dåligt kända faktorer. En polerad yta är
således svårvätbar.. Amerikanska mätningar (Meyer och
Kummer 1969) på en slät yta med brittisk pendelapparat visar
väl våtbarhetens betydelse (fig. 40). Inverkan av sten- och
gummiytors vätbarhetsegenskaper påfriktionen har framhävts
av Stegeman (1953) som har försökt förklara friktionens has-
tighetsberoende med att vattnets ytspänning sjunker med sti-
gande temperatur.
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Nämnas bör försök i Storbritannien att genom mätning av

Speglingen i torrt tillstånd uppfatta stenytors poleringsgrad
i vägbeläggningar (Sabey). Man kunde konstatera en ökad
speglingsgrad under den varma årstiden med all sannolikhet
framkallad genom trafikens polerande inverkan.

Yandell (1969) har gjort försök att på fysikalisk väg beräkna
friktionen på polerade och opolerade stenytor. Dessa profi-
lerades och ytmönstret utvärderades. De komplicerade
problemen har dock förenklats och hänsyn har enbart tagits
till friktionens hysteresisandel, dvs. dess beroende av yt-

ojämnheter, i två dimensioner. I verkligheten kan vattenfih'nen
på mineralt0ppar delvis bortpressas och adhesiv kontakt er-
hållas. Moore (1969) har gett en bred översikt av problem
vid mätning och utvärdering av ytors jämnhet. Samtidigt be-
handlas inverkan av olika parametrar bl.. a. på vägbelägg-
ningars friktionsegenskaper.

Som tidigare framhävts får våta vägbeläggningars friktions-
egenskaper uppdelas i två huvudkomponenter. Fina ytojämn-
heter av storlekar på bråkdels mm bestämmer i hög grad
friktionen vid låga hastigheter. Vid högre hastigheter börjar
beläggningsytans dräneringsförmåga komma allt mer in i
bilden och avgörande är här vid konstanta däcksegenskaper
beläggningsytans skrovlighet som bestämmer dräneringsför-
mågan i kontaktytan mellan däck och beläggning. I fråga om
skrovligheten överväger bidraget av beläggningstekniska fak-
torer över själva stenytornas jämnhet. Det är f.n. okänt i
hur hög grad en eventuell polering hos stenytorna i vägbelägg-
ningar inverkar på friktionsegenskape rna vid höga hastigheter.
Mätningar i laboratoriet sker vid mycket låga hastigheter och
även de korrelerande mätningar som gjorts utomlands med
bromsvagn på beläggningar med samma stenmaterial har ut-
förts vid relativt låga hastigheter.
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5. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

Nötningsw och poleringsförsök har gjorts med brittisk standard-
utrustning på några naturliga och syntetiska stenmaterial av
frakt. 0, 5-1 mm, bundna till ett lager med hjälp av epoxy-
bindemedel (0, 5 kg/mz). Ursprungligen avsågs försöken att
utföras med ett snedställt däck för maximal nötning, men
guniinislitaget blev så stort att hjulet fick rakställas. Försöket
omfattade perioder av körning enbart med gummihjul; sedan
tillfördes natursand och slutligen en period med finkornigt,

syntetiskt slipmedel (aluminiumoxid). Som komplement
gjordes en körning med dubbat däck. Vatten har tillförts vid
samtliga försök. Friktionen på ytorna mättes med brittisk
pendelapparat.

Betydligt högre friktionsvärden än vid försök på ytbehandlings-
sten av frakt. 8-11, 3 mm erhölls. Pendelapparaten reagerar
särskilt starkt för små ytojämnheter (< 0, 1 mm), men i
praktiken spelar även beläggningsytors mer storskaliga skrov-
lighet roll, då denna faktor bestämmer vägytans dräneringsu
förmåga. Vid de finkorniga, epoxybundna ytorna var ej enbart
ballastens poleringsegenskaper avgörande på friktionen utan
partikelstorlek, partikelform mm, spelade en väsentlig roll.
Syntetisk aluminiumoxid visade sig bibehålla en hög friktion
under försökets gång, troligen främst på grund av materialets
stora hårdhet. Det mest lättpolerade materialet var flinta,
vilken även har fått ett mycket lågt värde som grövre ytbe-
handlingssten. Rundad natursten gav efter behandling något
högre friktionsvärde än skarpkantig flinta. En ytas skärpa
är således ej enbart avgörande för dess friktionsegenskaper.
Provet med natursand uppvisade dock relativt låg friktion
före försök.

De tunna, epoxybundna beläggningarna visade sig besitta myc-
ket god motståndskraft mot det ytliga nötande slitage som
gummidäcket i kombination med sliprnedel utövade. Ett dubbat
däck förstörde dock ytorna snabbt, främst genom den stöt-
verkan som dubbarna kom att ha på de relativt ojämna ytorna.
Ballastens egenskaper Spelade liten roll i sammanhanget.
Slitaget kunde icke utvärderas kvantitativt genom att prov-
segmenten delvis skadades genom Sprickbildning. Då pro-
verna var stumt monterade runt periferin av ett järnhjul och
det slitande däcket var ofjädrat upphängt blev påkänningarna
särskilt stora. Stötverkan kan bättre upptagas genom tjockare
beläggningar, uppbyggda efter betongprincipen, vilket dock
blir oekonomiskt i vägsaminanhang med ifrågavarande bindeu
medel.

Försök gjordes vidare på ytbehandlingssten ajv frakt. 8-11, 3
mm. Vid dessa försök snedställdes däcket 5 och ett abrasivt,
relativt grovt syntetiskt slipmedel (aluminiumoxid) tillfördes
i stället för natursand som vid det första försöket. Denna
nötningsperiod åtföljdes av en poleringsperiod med finkornigt,
syntetiskt slipmedel. Mjuka bergarter som kalksten slets så
mycket vid detta försök att de icke kunde provas. Även vid
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hårda beläggningsmaterial utplånades stenytornas ursprung-
liga, bl. a. av beredningstekniska faktorer betingade struktur.

Jämföres dessa försök med tidigare år 1966 gjorda polerings-
försök på ytbehandlingssten erhålles en relativt dålig korre-
lation. Vid sistnämnda försök var nötningen mycket mindre.
Några prover, främst SynoPal och sandsten, bryter sig mar-
kant ur sambandet och orsaken till detta kan tillfredsställande
förklaras genom studier av de vid båda försöken för samma
material uppkomna mönster i kombination med petrografiska
undersökningar. Behandling med snedställt hjul och synte- '
tiskt slipmedel ger på grund av större uppkommen nötnings-
verkan en mer rättvisande värdering av poleringsegenska-
perna så som de beror av mineralsammansättning och berg-
arts struktur.

De släta stenytor som framprepareras vid försöket förekom-
mer dock icke i större utsträckning i svenska beläggningar
där krossning och avspaltning av mineralfragment utgör den
dominerande processen. Laboratorieförsök kan ge missvi-
sande resultat för vissa beläggningsmaterial då man provar
icke relevanta egenskaper. Friktionsmätningar med broms-
vagn på en väg utanför Stockholm, innehållande stenmaterial
av olika poleringsbenägenhet har givit likartade värden, trots
att poleringsegenskaperna i laboratoriets var olika. Mikro-
skOpiska studier av partiklar av det i laboratoriet mycket
lättpölerade bergarten (dolomitmarmor), tagna ur belägg-
ningsytan, visade att de trafikerade ytorna var sträva genom
att mineralfragment eller hela mineralkorn los slitits. I
laboratoriet skedde en rent nötande avjämning av stenytorna.

Den slutsats man kan draga av gjorda undersökningar är att
vid nuvarande svenska förhållanden behöver stenmaterialens
poleringsbenägenhet icke göras föremål för ytterligare mera
omfattande undersökningar. Problemet bör hållas under obser-
vation och denna faktor bör icke förbigås som en av många
vid studium av vägbeläggningars friktionsegenskaper. Låg
friktion vid icke-vinterväglag på svenska vägar berori regel
på andra förhållanden som "blödande" asfalt eller också under
vissa förhållanden uppkommer vattenplaning på grund av vat-
tensamlingar på vägytan, I det senare fallet kan f. ö. dubb-
däcken slita _fram i regnväder vattenhållande fördjupningar
i beläggningsytan.
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ENGLISH TEXT TO FIGURES

 

Modified "Accelerated Polishing Machine" (A.P.M.)
equipped with an 8" tyre which can be fixed in any
angle for greater aggregate wear.

"Skid Resistance Tester" in a mounted position.

Photographs of the tested OSS-l mm mineral aggregates.

Photographs of thin sections of particles from
aggregates in fig. 3r9.

Typical surfacings with 0,5"1 mm mineral aggregate
in epoxy binder.

Changes of the friction values during wear and polish
periods in mod. A.P.M.

Relation between air pressure and contact area on
test surfacings with the 8" tyre.

The changes of friction values during wear and polish
cycles for test surfaces with different sizes of
Sharp and rounded fine aggregate (Stephens and Goetz
1961).

The changes of friction values for test surfaces with
crushed and rounded coarse aggregates (Shupe and
Lounsbury 1959).

Relation between coefficient of friction and asperity
height in road surfaces according to Colley and
Christensen 1969, Podlich 1962 and Astov 1964).

The wear of the surface texture of a granitic mineral
aggregate as function of traffic volume (Astov 1964).

Photographs of thin section of calcinated hauxite
Aparticles.

Theoretical models of polish resistant aggregates
(James 1967).

Epoxy bound surface with 0,5*1 mm aggregate (flint)
after a 5 minute run with a studded 8" tyre.

The wear of a test surface with an 8-ll,3 mm limestone

aggregate after a 3 hour run with the (unstudded)
8" tyre in5 angle. Emery abrasive No 70 fed.

Relation between the hardness of tested minerals and

wear with abrasives of different hardness (Siffler
1969).
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31.

32.

33.

34.

35.

36-37.

38.

39.

40.
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The changes of friction values for two 8-ll,3 mm

aggregates in mod. A.P.M. with the tyre in 5 angle.

The relation between friction values for tested

8-ll,3 mm aggregates after runs in the unmodified
and modified A.P.M.

The surface of a Synopal particle before and after
wear and polishing with the tyre in 5 angle.

The profile for a Synopal particle in thin section.
The even profile will be more rough after wear.

Surfaces for particles of a dolerite aggregate a-b
after run in the unmodified A.P.M. and c-d in the
modified A.P.M.

The coefficient of friction at different speeds on an
asphalt concrete test road with 3 different aggregates.
Measurements have been made with optimun slip and
looked wheel. '

Surface profiles in thin sections of particles of a
dolomite aggregate after run in the A.P.M.

Surface profiles of the same aggregate after wear in
a test road near Stockholm.

The variation in friction coefficient during a
measurement with the "Skid Resistance Tester". A
wetting agent in the water greatly improves its
lubricating action (Meyer and Knmmer 1969).
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ENGLISH SUMMARY

 

Polishing tests with the "Accelerated Polishing Machine" were
earlier made according to B.S. 812:1960 and were reported in a
former publication (Höbeda 1966). This completary report deals
with some further tests mostly performed in 1967. The equipment
is modified and different test runs were made with fine aggre-
gate 0,5-1 mm in epoxy binder and coarse 8*ll,3 mm aggregate.

l.
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The tested 0,5-1 mm aggregates were three synthetic materials,
namely Synopal, Luxovit and emery grit. Three crushed rocks
were tested, namely granite, dolerite, flint and lastly a
beach sand. Petrographic descriptions of the materials are
enclosed. The testing procedure was largly according to
3.8. 812, but the wearing cycle with a quartz sand abrasive w
was 6 hours long.

Surfacings with very high friction values can be achieved
with such fine aggregates but their surface texture is too
fine to give an adequate skid resistance at high speed during
practical, wet road conditions. The polishing Characteristics
of the aggregates and effect of surface texture on skid

resistance are discussed. The skarp flint particles are easily
polished and give the lowest friction value. The emery grit
is most polish resistant because of its high hardness. The
beach sand has become a lower friction value than the sharp
particles of the other materials before the test run, but
this difference disappears after polishing.

The wear of the surfacings is insignificant during the test
rune A rounding and polishing of the highest asperities can
only be noticed in the stereographic microscope. Tests with
the 8" tyre in slipped conditions were not successful because
of a very high tyre wear. When the tyre was equipped with
studs a few minutes run was enough to completely destroy the
thin surfacings. These have a low impact resistance but are

very resistant against abrasive wear.

A petrographic study was made of later received calcinated
bauxite, which was used during the last years as a skid-
resistant aggregate in severe conditions. The polishing and
wear Characteristics of the aggregate are discussed.

The wear and polishing test on 8*ll,3 mm coarse aggregate
was modified in order to increase the wear. The tyre was

. . 0 . .
fixed 1n a 5 angle and emery grit No 70 was fed as abra31ve.
The wear became to high for testing comparatively soft aggre-
gates as limestone. These aggregates are of little interest

at Swedish conditions. Several aggregates of crushed rock

and Synopal were tested.

When the results from the earlier tests with the unmodified
A.P.M. (Höbeda 1966) are correlated with results achieved
with the modified equipment there is a poor relationship.
Some aggregates give noticeable different results. It is
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possible to explain these differences studying the petro-

graphical composition of the aggregates and comparing the
developed surface textures after runs according to the two
different procedures. The polishing Characteristics of

aggregates are greatly dependent of the wearing and polishing
conditions.

A study was made of a dolomite aggregate which became easily
polished in the laboratory and which was used in other purpose
in a test road near Stockholm. The aggregate gives a high
Skid resistance and it is in fact somewhat better than the
"normal" granitic aggregate in the same road. The wear is
quite different than in the laboratory. A rough surface is
prepared because of a "plucking" action of mineral fragments
by traffic from the aggregate surface Which makes it wear
down rapidly. Cases of other aggregates behaving differently
in laboratory and field are reported.




