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INLEDNING

Under 1991 genomfördes en utredning (VTI Notat V154) av dränerande

asfaltbetongs funktion och egenskaper. Utredningens slutmål var att föreslå ett
FoU-program för att lösa de problem som bedöms vara orsaken till den minskade
användningen av dränerande asfaltbetong (HABD) under senare år.

Den huvudsakliga orsaken till den minskade användningen anses allmänt vara att
vissa HABD-beläggningar slits betydligt mer än HABT- och HABS-beläggningar.

HABD har använts i mycket stor utsträckning på motorvägar och andra större
trañkleder med en skyltad hastighet som överstiger 90 km/tim. På ett flertal

HABD-objekt i södra och västra Sverige har det kunnat konstateras att dubbarna
"knackar" loss fragment av det grova stenmaterialet. Dessa fragment är 2-3 mm i

diameter och resulterar därför i stort spårslitage. I samtliga fall har man använt
stenmaterial med mycket bra slipvärde men med ett relativt högt sprödhetstal.

Normalt läggs största vikten vid slipvärdet i kraven för stenmaterial till
slitlagerbeläggningar. Slipvärdet är en metod som väl beskriver ett stenmaterials
egenskaper att stå emot slitage i form av nötning. Sprödhetstalet däremot
beskriver ett stenmaterials förmåga att stå emot det slitage som uppstår genom
slag. Högt sprödhetstal i det grova stenmaterialet, stenrik beläggning och hög
tillåten körhastighet är faktorer som samtliga ökar risken för att urflisning skall

ske.

Utredningen resulterade i förslaget att FoU-verksamheten de närmaste åren i första
hand bör inriktas på att modifiera kraven på det stenmaterial som skall användas i

HABD-beläggningar, framför allt på vägar med hög tillåten hastighet.
Målsättningen formulerades enligt följande: "Att modifiera kraven på det
stenmaterial som skall användas i HABD-beläggningar i avsikt att öka
beläggningstypens resistens mot slitage från dubbade däck."

Under senare år har ett flertal korrelerande avnötningsförsök gjorts mellan

laboratorietillverkade beläggningsplattor som placerats i befintliga vägar och i

beläggningsplattor som testats i VTIs provvägsmaskin. Erfarenheterna av dessa
försök är mycket goda. Preliminära resultat har redovisats i VTI Notat V197,

"Asfaltbeläggningars nötningsegenskaper. Försök i VTIs provvägsmaskin och
laboratorieprovning enligt Tröger och PWR" (Torbjörn Jacobson).

Eftersom ett försök i VTIs provvägsmaskin är mindre kostsamt, säkrare och
accelererande, dvs resultaten erhålls betydligt snabbare än om ett försök utförs i
fält, valdes att förlägga ett första försök med laboratorietillverkade
beläggningsplattor av HABD-massor till provvägsmaskinen. Tidigare har ABT-
och ABS-beläggningar provats i provvägsmaskinen med goda erfarenheter.

Korrelationskoefficienten, r, mellan avnötningen uppmätt på plattor utplacerade i
vägar och avnötningen på plattor i provvägsmaskinen har i allmänhet varit större
än 0,95.
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MÅLSÄTTNING OCH OMFA'ITNING

Målsättningen med denna undersökning har varit att utreda vilken effekt det grova

stenmaterialets egenskaper har på dränerande asfaltbetongs avnötningsresistens.

Materialen som ingår i undersökningen är representativa för stenmaterial som
används för tillverkning av HABD-beläggningar i Sverige. Framför allt är det en
bred variation i stenmaterialens sprödhetsegenskaper som eftersträvats. Det grova
stenmaterialets största stenstorlek har varierats från 8, 12 respektive 16 mm.
Ursprungligen var det också tänkt att prova stenmaterial som tagits fram genom

olika krossningsförfarande, exempelvis kubisering, men det har inte varit möjligt

att till denna undersökning få fram material som krossats på önskat sätt.

Följande kombinationer av stenmaterial och stenstorlekar har ingått i körningen i
provvägsmaskinen:

                    

           

Platta Stenmaterial >4 mm Beläggnings-

" typ

1 Porfyr från Alvdalen HABD8

2 Porfyr från Älvdalen HABD12
3 Porfyr från Älvdalen HABD16
4 Porfyr från Älvdalen Ref HABT16
5 Kvartsit från Kärr HABD16

6 Kvartsit från Kärr HABD12

7 Kvartsit från Kärr HABD8

8 Kvartsit från Råsjö HABD8

9 Kvartsit från Råsjö HABD12

10 Kvartsit från Råg'ö HABD16

11 Porfyr från Älvdalen Ref HABS 16
12 Porfyr från Älvdalen Ref HABT16
13 Diabas från Forserum HABD16

14 Diabas från Forserum HABD12

15 Granit från Skärlunda HABD16

16 Granit från Skärlunda HABD12

17 Diabas från Forserum HABD8

18 Hälleflinta XlOO HABD12

19 Hälleflinta XlOO HABD16

20 Kvartsit från Råsjö HABD16

21 Kvartsit från Råsjö HABD16

22 Kvartsit från Råsjö HABD16

23 Kvartsit från Råsjö HABD16
24 Kvartsit från Kärr HABD16

25 Kvartsit från Kärr HABD16

26 Kvartsit från Kärr HABD16

27 Kvartsit från Kärr HABD16

28 Porfyr från Älvdalen Ref HABS 16  VTI NOTAT 1 6- 1994

 



Förutom plattor med dränerande asfaltbetong har fyra referensplattor ingått. Dessa
plattor finns med i tidigare kömingar i provvägsmaskinen. Plattorna 20-28 är

tillverkade i större blandningssatser än normalt. Avsikten var att prova om det är
möjligt att blanda mindr separationsbenägna beläggningsmassor i större satser
utan att det inverkar menligt på resultatet. Resultatet av den sistnämnda

undersökningen redovisas dock inte i denna lägesrapport.

Stenmaterialens egenskaper

Samtliga stenmaterial har analyserats med avseende på komdensitet, flisighet,
sprödhet, slipvärde och kulkvamsvärde.

Kvartsit från Kvartsit från Diabas från Hällelflinta Porfyr från Granit

Råsjö Kärr Forserum x.100 Älvdalen från
Skärlunda

fraktion 4-8 mm

komdensitet

fraktion 8-12 mm

komdensitet

-flisi

fraktion 12-16 mm

komdensitet

flisi

38

 

kulkvamsvärde 5 1

Som framgår av ovanstående tabell varierar stenmaterialens sprödhetstal för

fraktionen 12-16 mm mellan 32 och 47. Slipvärdet variera mellan 1,07 och 2,17.

Samtliga stenmaterial uppfyller BYA:s krav för användning i HABD-beläggningar

på vägar med ÅDT>15000. Intressant att notera är att kvartsit från Råsjö har det
lägsta slipvärdet och det högsta sprödhetstalet. Beträffande diabas från Forserum
är förhållandet det omvända.

Dränbeläggningarnas sammansättning

Avsikten har varit att tillverka plattor av dränerande asfaltbetong som så långt
möjligt överensstämmer med dränbeläggningar som görs i fullskalig produktion.

Stenmaterialen har hämtats eller levererats från täkter som normalt levererar
stenmaterial till asfaltproduktion. Stenmaterialen var normalt indelade i
fraktionerna 4-8, 8-12 samt 12-16 mm. Stenmjölet, som hämtades från Skärlunda,

var delat i 0-2 och 2-4 mm vilket är en förutsättning för att klara tillverkningen av
HABD12- och framför allt HABD8-massorna. Som bindemedel har bitumen B85
använts. Vid proportioneringen tillverkades marshallprovkroppar av massor med
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tre olika bindemedelshalter. Som tillsatsmedel användes cellulosa-fiber av samma

typ som normalt används i produktionen.

Sammansättning av komgraderingen

Avsikten har varit att komgradering för respektive största stenstorlek skulle vara

densamma oavsett vilket stenmaterial som användes. Allt stenmaterial under

4 mm utgörs av granit från Skärlunda. Det ñller som använts är egenñller från
Skärlunda. I diagrammen, ñg 1-3, har samtliga proportionerade graderingar lagts
in. Den önskade graderingen är markerad med ofyllda kvadrater.

Som framgår av diagrammen avviker de proportionerade komgraderingarna
endast marginellt från den önskade graderingen. Den största avvikelsen uppträder
i HABD8-graderingen (ñg 3) men det är svårt att komma närmare utan att dela

upp fraktionen 4-8 mm i 4-5,6 och 5,6-8 mm. Det skulle vara möjligt att göra i

laboratoriemiljö men förfarandet är inte realistiskt i vanlig produktion.

 

SIKTDIAGRAM HABD16
Passerande mängd vikt-96

100

90

80

  

Figur 1 Önskad och proportionerad komgradering för HABD16. Önskad gradering är markerad

med ofyllda kvadrater.
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SIKTDIAGRAM HABD12
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Figur 2 Önskad och proportionerad komgradering för HABD12. Önskad gradering är markerad

med ofyllda kvadrater.

 

SIKTDIAGRAM HABD8
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Figur 3 Önskad och proportionerad komgradering för HABD8. Önskad gradering är markerad

med ofyllda kvadrater.

Proportionering av bindemedelshalt

Vid proportionering av lämplig bindemedelshalt tillverkades marshallprovkroppar
med tre alternativa bindemedelshalter. Det erhållna hålrummet i marshallprov-
kropparna var i första hand avgörande för vilken bindemedelshalt som skulle
väljas. Cellulosañber, av typ Arbøcel, tillsattes till en mängd av 0,2 vikt-% i
samtliga beläggningar av HABD-typ.
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Resultatet av proportioneringen blev att en och samma bindemedelshalt kunde
användas för respektive största stenstorlek oavsett stenmaterialsort.
Hålrumshalterna i nedanstående tabell representerar ett medelvärde av tre

marshallprovkroppar:

           

 

   

 

  

Kvartsit från Kvartsit från Diabas från Hällelflinta Porfyr från Granit

Råsjö Kärr Forserum X-100 Älvdalen från
i Skärlunda

I HABD8
I B-halt vikt-% 6,2 6,2 6,2 - 6,2 _
Hålrum vol-%

HABD12
I B-halt vikt-% 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Hålrum vol-%

HABD16
I B-halt vikt-% 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8
I Hålrum V01-% 15,9 15,8 16,0 19,1 17,8 15,4

   

 

 

  

 

.Tillverkning av beläggningsplattor

Av respektive asfaltmassa tillverkades 8 st satser om vardera ca 9 kg. Den exakta

satsvikten varierade något beroende på respektive massas Marshall-skrymdensitet.
Blandningstemperaturen var mellan 160 och 175°C. Direkt efter blandning tömdes
varje sats i en separat plåtburk med tättslutande lock. Asfaltmassorna lagrades

sedan i rumstemperatur i avvaktan på tillverkning av plattorna.

Anledningen till att asfaltmassoma inte tillverkades i större satser och/eller slogs
samman i större burkar var för att undvika oönskade variationer i massornas

sammansättning. Sådana variationer kan orsakas av inhomogen blandning men

framför allt av separation vid efterföljande hantering av den färdigblandade

massan.

Inför tillverkningen av plattorna värmdes asfaltmassorna i en stor ugn till

packningstemperaturen, 150-170°C. För att i möjligaste mån undvika separation
vid tömning och underlätta fördelning av den uppvärmda asfaltmassan i
vältformen delades formen upp i åtta lika stora fack med hjälp av ett löst plåtkors.

En sats massa hälldes i varje fack och fördelades ut inom facket. Därefter togs
plåtkorset bort. Den utbredda asfaltmassan vältades men en DYNAPAC CGI 1, en
"trottoarvält" med vibro och som väger ca 1700 kg.

Efter det att plattorna svalnat till rumstemperatur kyldes de ned till ca O°C innan
plattan delades med hjälp av en stensåg till ett format som är anpassat till
provvägsmaskinen.
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BESKRIVNING AV PROVVÄGSMASKINEN OCH KÖRNINGEN

Allmän beskrivning av provvägsmaskinen

Provvägsmaskinen består av en vertikalaxlad rotor försedd med sex armar för
montering av person- eller lastbilshjul. Drivningen av maskinen sker med

elmotorer som är monterade på respektive hjul. Hjulen löper på en cirkulär bana
med fixerade beläggningsplattor. Banans diameter är 5,25 m. Banans bredd är

högst 0,85 m. Maskinens hjul kan monteras med olika avstånd radiellt från
maskinens centrum och under körning kan maskinen dessutom förskjutas i sidled
genom en excenter-anordning på den vertikala huvudaxeln. Därigenom kan
hjulens läge förskjutas ca 60 mm fram och åter i sidled. Rörelsen är mycket viktig
vid körning med dubbdäck som i annat fall endast skulle resultera i mycket smala
slitagespår efter varje dubbrad i däcken.

Två stötdämpare är monterade på varje hjul för att eliminera problem då

nivåskillnader under körningens gång uppstår mellan beläggningsplattor med olika
nötningsresistens.

Provplattornas placering och märkning

Provplattoma limmades på stålplattor som i sin tur fästes i provbanan. Plattorna
placerades så att prov som förväntades ha ungefär samma nötningsresistens låg i
anslutning till varandra för att minska risken för stora nivåskillnader mellan
plattor.

Provens märkning ochplacering framgår av tabellen på sidan 2.

Dubbdäck och hjul

Fyra av de sex hjulen användes under körningen. Hjulen belastades till hjullasten
450 kg.

Däcken var av radialtyp, Gislaved 185/70, R14. Däcken hade dubbats på fabriken

med ca 110 st dubbar. Dubbarna var av typen ståldubb med en vikt av 1,8 g/st.

Ringtrycket i däcken hölls till 250 kPa. Innan däcken monterades i provvägs-

maskinen slets däcken in genom landsvägskörning i ca 50 mil enligt ett visst
schema.

Hastighet och klimat

Maskinen har kört i maximal hastighet vilket innebär ca 85 km/h.
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Körbanan befuktades kontinuerligt med vatten under körningen. Temperaturen i
beläggningsplattoma har legat mellan -5°C och +5°C.

Avnötningsmätning med laserprofilometer

Bestämning av avnötningen har skett genom upprepade mätningar av

provplattomas tvärproñl före, under och efter avslutad körning. För proñleringen
användes VTIs laserproñlometer som för Övrigt också används vid mätningar på
vägar vid fullskaliga försök. Proñlometern bygger på kontaktlös avståndsmätning

mellan mätbalken och provbeläggningens yta med hjälp av laserteknik.
Tvärproñlen registreras med en avläsningsnoggrannhet av 0,01 m och med en
samplingstäthet av 400 mätpunkter per meter. Laserproñlometem placerades vid

mätningen i fasta fixar i form av koniska fördjupningar utanför provbanan.

Mätningen har gjorts i tre mätlinjer per platta. Linjerna var placerade 20, 40

respektive 60 cm in på plattorna, räknat i körriktningen. Proñleringen har gjorts
vid 0, 5000, 15000, 20000, 30000, 40000, 60000, 80000, 100000, 120000,
140000, 260000 och 320000 körda varv.

Kontroll av dubbutstick

Utsticket av varje dubb mättes med en mätklocka. Samtidigt räknades antalet dubb
i däcken. Resultatet av dessa mätningar är mer av kontrollkaraktär och redovisas
inte i denna lägesrapport.

Beräkning av avnötningen

Avnötningen har beräknats ur skillnaden mellan profilen från nollmätningen och
respektive profil vid olika antal varv. Avnötningen redovisas i form av ett
medelvärde i mm beräknat över den trafikerade delen för respektive linje och
platta.
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RESULTAT FRÅN KÖRNINGEN I PROVVÄGSMASKINEN

Efter de första 15000 varven med dubbtrafikering måste plattorna 7-10 samt
plattorna 17 och 18 bytas ut sedan ett stort antal grövre stenar lossnat. Tre av

plattorna utgjordes av HABD8-plattor vilka visat sig vara svåra att tillverka,
åtminstone i laboratorieskala. Ovanstående beskrivna problem beror dock med all

sannolikhet på tillverkningsproblem och kan inte således inte betraktas som ett

slitageproblem. Efter det att plattorna bytts ut med en ny uppsättning av samma
typ och sammansättning återkom inte dessa skador.

Plattta nr 8, HABD8 med kvartsit från Råsjö, måste dock återigen ersättas efter
85000 varv eftersom skillnaden i avnötningen till intilliggande plattor bedömdes
vara så stor att nivåskillnaden riskerade att påverka Övriga plattors resultat.

Medelavnötning

I nedanstående tabeller redovisas medelavnötningen, efter 320000 varv, för

respektive platta i mm respektive i förhållande till referensplattor med HABT16
och HABS 16 med porfyr från Älvdalen. Dessa referensplattor har funnits med i
tidigare kömingar i provvägsmaskinen.

Tabell Medelavnötnin i mm efter 320000 varv

               

Beläggningstyp HABD8 HABD12 HABD16 HABT16 HABS16

Stenmaterial

Porfyr Älvdalen 7,34 7,01 3,58 4,83 3,30

Granit Skärlunda -- 13,45 10,21 -- _-

Diabas Forserum 17,23 15,02 11,96 -- _-

Hälleflinta X100 -- 8,23 5,96 -- --

Kvartsit Kärr 13,37 11,33 5,65 -- --

Kvartsit Råsjö -- 7,28 4,07 -- --

  

Tabell Relativ avnötning efter 320000 varv. HABT16 med Älvdalsporfyr ugör
referensbeläggning (=l ,00)

      

  

 

Beläggningstyp HABD8 HABD12 HABD16 HABT16 HABSl6

Stenmaterial

Porfyr Älvdalen 1,52 1,45 0,74 1,00 0,68
Granit Skärlunda -- 2,78 2,11 -- --

Diabas Forserum 3,56 3,11 2,48 -- --

Hälleflinta XIOO -- 1,70 1,23 -- --

Kvartsit Kärr 2,77 2,34 1,17 -- --

Kvartsit Råsjö -- 1,51 0,84 -- --

 

   

   

Resultaten redovisas i diagramform på sidorna 13-16.
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Av de i tabellerna redovisade resultaten kan konstateras att;

0 HABD16 med högkvalitativt stenmaterial, porfyr från Älvdalen, kvartsit från
Råsjö respektive kvartsit från Kärr, har slitits i ungefär samma storleks-
ordning, mellan ca 0,8-1,2 gånger, jämfört med referensplattan med HABT16
(Älvdalsporfyr) och ca 1,5-2 gånger mer än referensplattan med HABS 16

(Älvdalsporfyr).

0 HABD16 med granit och diabas. har slitits ca 2,0-2,4 gånger mer än
referensplattan med HABT16 (lfrlvdalsporfyr) och ca 4,0-4,5 gånger mer än
referensplattan med HABS16 (Alvdalsporfyr).

0 Maximala stenstorleken i HABD-beläggningarna har spelat en stor roll. I

genomsnitt, samtliga stenmaterialkvaliteter inräknade, har HABD12 slitits ca

1,5 gånger så mycket som HABD16 och HABD8 har slitits ca 1,8 gånger mer

än HABD16.

Samband mellan avnötning och det grova stenmaterialets egenskaper

Sambandet mellan den uppmätta avnötningen och det grova stenmaterialets
egenskaper har analyserats. I nedanstående tabell redovisas r2 för sambandet

mellan uppmätt avnötning på HABD12- respektive HABD16-plattor och olika

uttryck för att beskriva det grova stenmaterialets egenskaper.

Tabell r2 för sambandet mellan uppmätt avnötning och uttryck för stenmaterials

egenskaper

 

Beläggningstyp Kulkvarnsvärde Slipvärde Sprödhetstal Sprödhetstal Slipvärde*

8-12 mm 12-16 mm Sprödhetstal

| HABD12 0,78 0,84 0,01 0,31 0,93 |
| HABD16 0,82 0,93 0,11 0,53 0,72 I

        

0 Det föreligger ett starkt linjärt samband mellan stenmaterialens egenskaper,
uttryckta i kulkvarnsvärde och Slipvärde, och beläggningens avnötning.
Förklaringsgraden, r2, för det linjära sambandet mellan avnötning och
kulkvarnsvärde är, beroende på maximal stenstorlek, 0,78 resp 0,82. För
sambandet avnötning och Slipvärde är r2 0,84 resp 0,93.

0 Sambandet mellan stenmaterialens Sprödhetstal och den uppmätta avnötningen
har en låg förklaringsgrad, mellan 0,01 och 0,11 för fraktion 8-12 mm resp
0,31 och 0,53 för fraktion 12-16 mm. Det betyder att denna körning i
provvägsmaskinen inte kunnat påvisa något samband, varken linjärt eller icke-
linj mellan avnöting och stenmaterialens Sprödhetstal.
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Den låga förklaringsgraden för sambandet avnötning och sprödhetstal kan bero på
att provvägsmaskinen inte har förmått att fullt ut generera den slagkraft som

dubbarna genererar vid höga hastigheter på vägen, ca 100 km/tim och däröver, och
som misstänks vara orsaken till den urflisning som kunnat konstateras på HABD-
beläggningar med relativt högt sprödhetstal hos stenmaterialet.

Ett urval av de beläggningsplattor som ingick i undersökningen i provvägs-

maskinen har placerats ut i en befintlig HABD-beläggning för att undersöka

sambandet mellan avnötningen och det grova stenmaterialets sprödhet.

AVNÖTNINGSMÃTNING PÅ PLATTOR I VÄGEN

Ett urval av de plattor som ingick i den undersökning som genomfördes i
provvägsmaskinen placerades ut i en befintlig väg, E20 vid Partille utanför

Göteborg, för att undersöka korrelationen mellan resultaten i provvägsmaskinen
med avnötningen på vägen. Avgörande för urvalet var stenmaterialens egenskaper,
i första hand sprödheten.

Följande plattor har lagts ut i vägen:

             

Stenmaterial >4 mm Beläggnings-

oo

Porfyr från Alvdalen HABD12

Porfyr från Älvdalen HABD16
Porfyr från Älvdalen Ref HABT16
Kvartsit från Kärr HABD16

Kvartsit från Råsjö HABD12

Kvartsit från Råsjö HABD16

Diabas från Forserum HABD16

Granit från Skärlunda HABD16

Kvartsit från Kärr Viacodrän 16

Kvartsit från Kärr Duradränlö

  

Med undantag av de två sista plattorna är de plattor som placerats ut i vägen
tvillingplattor till de som tidigare har testats i provvägsmaskinen.

Utplacering av plattorna och nollmätning gjordes under november månad 1993.
Avnötningsmätningen utförs med samma utrustning och enligt samma förfarande
som använts vid tidigare undersökningar av beläggningsplattors nötningsresistens.
Mätutrustning och mätförfarande finns beskrivet i bla i VTI NOTAT V198 från
1992.

De första preliminära resultaten av mätningarna på plattorna kommer under våren
1994 efter en slutmätning som kommer att genomföras någon gång i mars 1994.
Mätningarna bör sedan fortgå minst två vintersäsonger till.

VTI NOTAT 16- 1994
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Fig 4 Relativ avnötning efter 320.000 varv. HABT16 med Älvdalsporjâv utgör referensbelöggning

(rel avnötning=1,00)
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Fig 5 Avnötningens utveckling under körningen i PVM för HABD - beläggningar med olika

stenstorlek. Det grova stenmaterialet utgörs i samtligafall av porjärfrån Älvdalen
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Fig 6 Avnötningens utveckling under körningen i PVM för HABD - beläggningar med olika

stenstorlek. Det grova stenmaterialet utgörs i samtligafall av kvartsitfrån Råsjö.

Beläggningsplattan med HABD8 måste ersättas efter 100.000 varv eftersom den varför sliten i

förhållande till övriga plattor.
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Fig 7 Avnötningens utveckling under körningen i PVM för HABD - beläggningar med olika

stenstorlek. Det grova stenmaterialet utgörs i samtligafall av kvartsitfrån Kärr
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Fig 8 Avnötningens utveckling under körningen i PVM för HABD - beläggningar med olika

stenstorlek. Det grova stenmaterialet utgörs i samtligafall av diabas från Forserum.
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Fig 9 Avnötningens utveckling under körningen i PVM för HABD - beläggningar med olika

stenstorlek. Det grova stenmaterialet utgörs i båda fallen av granitfrån Skärlunda.
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Fig 10 Avnötningens utveckling under körningen i PVM för HABD - beläggningar med olika

stenstorlek. Det grova stenmaterialet utgörs i båda fallen av hälleflinta X100.
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Fig 11 Bild som visar de utlagda beläggningsplattoma på väg E20 vid Partille strax öster om

Göteborg.
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