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SAMMANFATTNING

Undersökningen omfattar borrkärnor från vägsträckor med dränasfalt i olika tillstånd

men också sparade borrkärnor från asfaltprovplattor ursprungligen framtagna för sli-

tageundersökningar med väl kontrollerad sammansättning.

Undersökt dränasfalt har efter ett antal år fått hålrumshalten reducerad,dock inte i allt-

för hög grad. I sammanhanget måste det påpekas att bestämning av hålrumshalt är be-

häftad med svårigheter. Undersökningar av borrkärnor kan ge för låga hålrumshalter

genom att ytporema sätts igen. Bitumenhalten är ganska oförändrad i jämförelse med

ursprungliga massaprov tagna vid byggnadsskedet.

Undersökningen av återvunnet bitumen (icke modifierad sådan) från borrkärnoma visar

på en mycket markant förhårdning av bitumenet och det gäller för prov tagna vid både

skadade och oskadade sträckor. Det är inte känt i vilken omfattning förhårdningen skett

vid tillverkningen resp under vägförhållanden (kort resp långtidsåldring). Resultaten

styrker att bindemedlet kan ha en stor roll för uppkomsten av beläggningsskador i

dränasfalt. Eventuellt kan modifierat bindemedel motverka den alltför snabba åldringen

hos dränasfalt.

Borrkärnorna har testats med avseende på kohesion enligt Cantabrian test, dock i

modifierad fonn p.g.a. de tunna borrkärnorna. Borrkärnor från beläggning i sämst till-

stånd har givit de sämsta värdena vid laboratorieprovningen. Spridningen av försöksre-

sultat är dock stor.

Mätning av styvhetsmodul visar inte några klara skillnader med beläggningens tillstånd,

värdet beror förutom hålrumshalt även på förhårdning av bitumen. Borrkämorna från

provplattor visar markant lägre värden än borrkärnor från vägen, något som beror på

högre hålrum men sannolikt också på att tillverknings- och packningsförfarandet skiljer

sig mellan prov från provplattor och vägen.

Vattenkänsligheten har bestämts på vattenmättade prov som testats genom Cantabrian

test eller styvhetsmodul. Det visar sig att ju högre hålrummet desto lägre blir vatten-

mättnadsgraden. Vid Cantabrian test erhålls stor spridning mellan resultaten men prov

från skadade vägsträckor erhåller i allmänhet dålig beständighet. Provkroppar med lågt

hålrum visar särskilt dålig vattenbeständighet. Vid mätning av styvhetsmodul hos
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II

hålrumsrik dränasfalt från provplattor erhölls oväntat nog högre värden vid vattenlag-

rade än torra borrkämor (från plattor), vid lägre hålrum (borrkärnor från vägen) redu-

ceras dock den våta styvhetsmodulen i större omfattning.

Rekommendationer ges för fortsatta undersökningar, bl a måste inverkan av bitumen-

åldring klarläggas och bättre testmetoder för dränmassa utvecklas. Behovet av ett funk-

tionsrelaterat proportioneringssystem anses nödvändigt för att en rätt sammansatt

massa skall kunna tas fram. Anvisningarna i Väg 94 är på den punkten otillräckliga.

Förutom relevant receptur påverkas dränbeläggningens egenskaper och kvalitet av en

lång rad faktorer som antingen är kopplade till tillverkningen och utförandet av asfalt-

massan eller till de förutsättningar som råder vid vägen, t ex hastighet och avrinnings-

förhållandena. De mest frekventa skadorna har uppstått på vägar med en skyltad hastig-

het av 110 km/tim (som fallet var vid Skara) eller där vatten funnits kvar i beläggningen

p.g.a. dålig dränering.
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1. INLEDNING OCH SYFTE

På uppdrag av Vägverket, Region Väst, har VTI undersökt egenskaperna hos ett antal

slitlagerbeläggningar med dränerande asfaltbetong. Undersökningen har gjorts på borr-

kärnor, tagna från både skadade och oskadade beläggningar med varierande ålder.

Ganska omfattande och accelererande skador på dränbeläggningen vid E20, Skara den

kalla vintern 1993/94 initierade undersökningen.

Syftet är att, genom provning av borrkärnor, försöka kartlägga vilka faktorer som har

betydelse för hållbarheten/livslängden hos dränbeläggningar med inriktning på materia-

lets sammansättning och egenskaper. Dränasfalt karakteriseras av att materialet inne-

håller en hög andel kommunicerande porer, en gynnsam faktor för bullerreducering och

vattenavrinning.

Öppna beläggningar utsätts för särskilt stora påfrestningar i fråga om vatten, frys-tö

och åldring, faktorer som kan påverka materialets beständighetsegenskaper negativt.

Dränerande asfaltlager har i många fall i ett ganska tidigt stadium uppvisat accelere-

rande nedbrytning (kort livslängd), resulterande i sten- och materialsläpp med stora

problem för trañkanten som följd. I samtliga fall har icke modifierat bitumen använts.

Redan vid tillverkningen i verket kan öppna massor erhålla en betydande åldring - sär-

skilt efter oförsiktig tillverkning - genom den oxidation som bindemedlet utsätts för i

massan. Stenmaterialets och blandningens temperatur och tiden mellan tillverkningen i

verket och utläggningen på vägen är exempel på faktorer som inverkar på åldringens

storlek.

Kartläggningen av dränmassoma har inriktats mot studier av bindemedlets, stenmate-

rialets och beläggningens egenskaper, i det senare fallet främst i fråga om hållfasthet

och beständighet. Åldringseffekten har testats genom analyser av återvunnet binde-

medel. Bindemedlet, liksom typen av stenmaterial, anses ha en fundamental betydelse

för dränbeläggningars förmåga att klara de påkänningar de utsätts för, både vid tillverk-

ningen och på vägen. Borrkärnorna har också undersökts avseende hålrum, binde-

medelshalt och komkurva. Som referenser och komplement har även laboratorietill-

verkade HABD-prov (från provplattor) och borrkämor från två andra vägobjekt i

Göteborg tagits med i undersökningen.
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Borrkärnoma är antingen tagna i hjulspåret, vid sidan om spåret eller intill vägkanten,

beroende på ålder och förseglingsåtgärder. Provbormingen har koncentrerats till ett

relativt få antal provpunkter per objekt men till ett stort antal prov per punkt.

Föreliggande redovisning kan ses som en komplettering till en tidigare skadeundersök-

ning av dränasfalt från E20 vid Skara, VTI Meddelande 734 från 1994 med titeln;

Funktionsegenskaper hos dränbeläggning, undersökning av borrkämor från väg E20

vid Skara (Höbeda, P; Said, S). Den undersökningen behandlade en ganska omfattande

laboratorieprovning av borrkämor med inrikan på materialets mekaniska egenskaper

och lämpliga underhållsåtgärder.

Samtliga objekt vid E20, Skara, åtgärdades sommaren 1994 genom att befintlig dränbe-

läggning frästes bort och ersattes med nytillverkad skelettasfalt. Dränbeläggningarna

vid Göteborg har hittills inte hehövts åtgärdats.
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2. BAKGRUND OCH HlSTORIK

Bullerstörningarna i samhället skall begränsas enligt en regegeringsproposition från

1993/94 ("Handlingsplan mot buller , pr0position 1993/942215). Ett sätt är att använda

sig av dränbeläggning, ursprungligen främst utvecklad för att förhindra vattenplaning

och motverka vattensprut (utomlands förekommer benämningar som low-noise sur-

facing, Flüsterasphalt, etc). Dränasfalt utvecklades i flera länder samtidigt, både i

Europa och USA, och har sina rötter i 50-talet (flygfältsbeläggning i England). Tidiga

svenska erfarenheter av dränasfalt finns redovisat av L-G Wågberg i VTI Meddelande

nr 532 från 1987.

Hållbarheten hos dränbeläggning har dock inte alltid varit så god som förväntat.

Vintern 1993/94, som var strängare än vanligt, observerades hållbarhetsproblem med

dränasfalt i både Sverige och Norge. Europeisk asfaltlitteratur av senare årgång har

även innehållit en del kritiska artiklar främst beträffande hållbarheten hos dränasfalt

(Tolman, Anonym och Potschka, samtliga 1994) och ytterligare utvecklingsarbete anses

nödvändigt. De problem man konstaterat i länder utan dubbslitage är framför allt en

alltför snabb tilltäppning av porer och därmed försämring av akustiska och dränerande

egenskaper, ökande kostnader för vinterväghållning och ibland bristande hållbarhet

(främst stensläpp). Vid dubbdäcksanvändning blir problemen än mer accentuerade.

Användningen av dränasfalt har gått tillbaka i de flesta länder, möjligen med undantag

av Holland, där man lägger beläggningen på högtrafikerade vägar enligt politiskt beslut.

Allt detta gör att det är mycket nödvändigt att inrikta forskningsinsatser på förbättring

av denna trafikantvänliga beläggning.
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3. FÖRSÖKETS UPPLÄGGNING

Undersökningen har lagts upp i följande steg:

1. Planering av projektet tillsammans med Vägverket i Borlänge (huvudkontoret)

och region Väst

Provtagning av borrkärnor

Insamling av produktions-, väg- och trañkdata

Återvinning av bindemedel - bindemedelsanalyser

Komkurva, bindemedelshalt och hålrum

Mekaniska egenskaper - kohesion och beständighet

N
Q
M
P
P
P

Utvärdering och rapport

Denna undersökning har också samordnats med en större inventering av dränbelägg-

ningar i södra Sverige (L-G Wågberg, T Jacobson, på uppdrag av vägverket, Borlänge)

och kommer av den anledningen även att presenteras i ett större sammanhang senare.

VTI NOTAT 86-1994



4. OBJEKT

Följande objekt ingår i undersökningen:

E20, Skara, delen Dönstorp - Jung

E20, Skara, delen förbifart Jung

E20, Skara, delen Jung - Ardala

E20, Skara, delen Ardala - Simmatorp

E20, Göteborg, provvägen vid Partille

E6, Göteborg, Olskroksmotet - Ullevimotet9
9
9
9
9
5
0
2
*

Dränbeläggningen vid E20, Skara, uppvisade vintern 1993/94 omfattande material-

släpp, vilket medförde att tillåtna hastigheten begränsades från 110 till 50 km/tim tills

vägen åtgärdades sommaren 1994. De två objekten vid Göteborg har hittills inte upp-

visat skador men enligt den senaste uppföljningen av dränprovvägen vid E20, Partille,

finns tendenser till accelererat sönderfall enligt slitagemätningarna från vintern 1993/94.

Följande bakgrundsfakta om de olika objekten har tagits fram:

1. E20, Skara: Dönstorp - Jung

HABD 12 med fibrer och 60 % kvartsit från Råsjö. Beläggningen utfördes 1988. Kör-

banan förseglades 1991 med BL1500R. Längd: 1,8 km. Vägbredd: 13,0 m. Skyltad

hastighet 110 km/tim. ÅDT: ca 10000. Spårdjup i januari 1994 ca 9 mm. Hålrumshalt

(medelvärde) enligt kvalitetskontroll 16,2 vol-% (14-19 vol-%).

2. E20, Skara: Förbifart Jung

HABD 12 utan fibrer och 60 % kvartsit från Järpås. Beläggningen utfördes 1986. För-

seglades med Pentack 1991. Längd: 6,4 km. Vägbredd: 13,0 m. Skyltad hastighet

110 km/tirn. ÅDT: 10000. Spårdjup ijanuari 1994 ca 5-13 mm. Hålrumshalt (medel-

värde) enligt kvalitetskontroll 18,1 vol-% (15-25 vol-%).

3. E20, Skara: Jung - Ardala

HABD 12 med fibrer och 60 % kvartsit från Råsjö. Beläggningen utfördes 1988. Kör-

banan förseglades 1992 med BE65R. Längd: 9,5 km. Vägbredd: 13,0 m. Skyltad

hastighet 110 km/tim. ÅDT: 10000. Spårdjup i januari 1994 ca 5-13 mm. Hålrumshalt

(medelvärde) enligt kvalitetskontroll 18,0 vol-% (14-24 vol-%).
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4. E20, Skara: Ardala - Simmatorp

HABD 12 utan fibrer och 60 % kvartsit från Järpås. Beläggningen utfördes 1986. För-

seglades med Neomex 1989 och med BE65R 1992. Längd: 4,6 km. Vägbredd: 13,0 m.

Skyltad hastighet 110 km/tim. ÅDT110000. Spårdjup i januari 1994 ca 4-9 mm.

Hålrumshalt (medelvärde) enligt kvalitetskontroll 18,5 vol-% (18-26 vol-%).

5. E20, Göteborg: Partille

Provsträcka som kontinuerligt följts upp sedan 1990. DRAINOR 16 med fibrer

(Inorphil) och 55 % kvartsit från Beläggningen utfördes 1990. Längd: 400 m.

Motorväg - Klzan. Skyltad hastighet 90 km/tim. ÅDT: 40000 (fyra körfält). Spårdjup

hösten 1994 ca 7 mm. Hålrumshalt (medelvärde) enligt kvalitetskontroll 13,3 vol-%.

Vid produktionskontrollen uppmättes vid verket temperaturer i asfaltmassan på 152 -

165°C.

6. E6, Göteborg: Olskroksmotet*

DRAINOR 12 med fibrer (Inorphil) och 30 % kvartsit. Beläggningen utfördes 1983.

Motorväg - avtagskörfält med låg hastighet. Skyltad hastighet 70 km/tim. ÅDT: 90000

(åtta körfält).
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5. PROVTAGNING - BESIKTNING

För att kontrollera materialets tillstånd togs sommaren 1994 ett större antal borrkärnor.

Provbormingen koncentrerades till några få provpunkter per objekt men i stället togs

ett större antal prov per punkt. Proven togs huvudsakligen på ytor som inte hade för-

seglats och vid sidan av hjulspåret. I några fall togs även prov i hjulspåret och då på

förseglad yta. Prov ämnade för bindemedelsanalyser hade diametern 150 mm medan för

mekaniska egenskaper och beständighet togs prov med diametern 100 mm. Vägverket

resp Skanska AB har ansvarat för provbormingarna. Resultatet av borrningarna fram-

går av tabellerna 1 och 2.

              

Tabell 1 Provtagning av borrkärnor, E20, Skara.

Objekt Antal Diameter Läge Tjocklek Kvalitet, Anmärkning

prov mm mm borrkämor

DÖnstorp-Jung 16 100 Vägkant 30 Hela kärnor, Ej försegling

stensläpp på ytan

6 150 Vägkant 30 Hela kärnor, Ej försegling

stensläpppå ytan

4 150 Hjulspår 30 Hela kärnor, Försegling

stensläpp på ytan

Förbifart Jung 5 100 Vägkant - Trasiga kärnor, Ej försegling

stensläpp på ytan

8 150 Vägkant - Trasiga - hela, Ej försegling

stensläpp på ytan

4 150 Hjulspår 30 Trasiga - hela, Försegling

stensläpp på ytan

Jung - Ardala 16 100 Vägkant 50 Hela kärnor, Ej försegling

stensläpp på ytan

6 150 Vägkant 50 Hela kärnor, Försegling

stensläpp på ytan

4 150 Hjulspår 40 Hela kärnor, Försegling

stensläpp på ytan

Ardala 6 100 Vägkant - Hela - trasiga, Ej försegling

Simmatorp stensläpp på ytan

6 150 Vägkant - Hela - trasiga, Ej försegling

stensläpp på ytan

8 150 Hjulspår 28 Hela kärnor, ej Försegling

stensläpp på ytan
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Tabell 2 Provtagning av borrkärnor, E20, Partille och E6, Olskroksmotet.

             

Objekt Antal Diameter Läge Tjocklek Kvalitet, Anmärkning

prov mm mm borrkärnor

E20, Partille 16 100 Vägkant 30 - 32 Hela kärnor, ej Ej försegling

stensläpp på ytan

6 150 Vägkant 30-35 Hela kärnor, ej Ej försegling

stensläpppåytan

E6, 16 100 Vägkant 35-42 Hela kärnor, ngt Ej försegling

Olskroksmotet stensläpp på ytan

Kommentarer:

Vid provborrningen på E20, Skara erhölls hela, provningsbara borrkämor på objekten

från 1988, Dönstorp - Jung och Jung - Ardala. Vid de andra två objekten sönderföll

borrkärnoma vid losstagningen från borrkronan. Materialet var väldigt sprött och det

grövre stenmaterialet såg rentvättat ut, dvs ytorna var fria från bitumen. Det var också

lätt att peta loss stenmaterialet från beläggningen. Några fotografier av borrkärnoma

ges i bilderna 1 - 4.

Provkropparna från Göteborg var av bra kvalitet och okulärt bättre än de från Skara.

Vid provborrningen i april 1994 besiktigades också vägen. En del urflisade eller

krossade partiklar observerades vid sidan av vägen. Eftersom större delen av vägytan

förseglats var det svårt att få en uppfattning om ytans beskaffenhet, t ex antalet öppna

porer i ytan och även omfattningen av stensläppen.

Enligt besiktningen från Göteborg sommaren 1994 såg dränbeläggningarna vid Partille

och Olskroksmotet bra ut och uppvisade t ex ej tydliga stensläpp.
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Bild 2 Provkmpp från E20, Skara, delen Dönstorp-Jung.
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Bild 3 Provkropp från E20, Skara, delen förbifart Jung.

 

Bild 4 Provkropp från E20, Skara, delen förbifart Jung.
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6. ANALYSER PÅ ÄTERVUNNET BINDEMEDEL

Bindemedel har återvunnits ur borrkärnoma genom kallextraktion med diklormetan och

rotationsindunstare enligt FAS-metod 419-91. Bindemedelsåterstoden har sedan ana-

lyserats enligt följande metoder:

- Penetration, FAS 337-91

- Mjukpunkt (kula o ring), FAS 338-91

- Duktilitet vid 25°C, ASTM D113

Fem borrkämor med diametern 150 mm har analyserats per objekt. Proverna är tagna

på körbanan intill vägrenen och på ytor som inte är förseglade. Polymermodifierade

bitumen har inte använts i undersökta slitlager. Resultaten redovisas i tabell 3.

Tabell 3 Analyser på återvunnet bindemedel.

             

Objekt Penetration Mjukpunkt Duktilitet Provets ålder

vid 25°C, 0,1 mm °C vid 25°C, cm år

E20, Skara

DÖnstorp-Jung 20 68 18 8

Förbifart Jung 18 61 >100 6

Jung-Ardala 8 123 <2 8

Ardala-Simmatorp l 1 84 5 6

E20, Partille 12 66 28 4

E6, Olskroksmotet 10 73 6 11

Kommentarer:

Resultaten visar att bindemedlet i samtliga fall erhållit en betydande och omfattande åld-

ring, vilket inneburit att beläggningen blivit spröd och sprickkänslig. Penetrationen

varierar mellan 8 - 20, dvs mycket låga värden. Enligt specifikationerna i Väg 94 skall

penetrationen för bitumen, typ B85, (vid tillverkningen) ligga mellan 70 - 100. Att

bindemedlet förstyvats visar också analyserna av mjukpunkten som Överlag är mycket
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höga, 61 - 123°C. Vid mjukpunkter över 70°C anses, t ex risken för självsprickor i be-

läggningen som mycket stor. I Väg 94 tillåts för dränerande asfalt en mjukpunktsför-

ändring av bindemedlet under produktionen, innan blandning i verket till efter utlägg-

ning på vägen, på maximalt 12°C.

Bindemedlets elasticitet är i de flesta fall låg med duktiliteter på mindre än 30 cm. I ett

fall är dock duktiliteten över än 1 m, trots ganska lågt penetrationsvärde. Duktiliteten

bör ligga över 1 m om bitumenet skall anses ha kvar flexibiliteten.

Dränerande asfalt är genom det höga hålrumsinnehållet och bristen på asfaltbruk känslig

för åldring, både initialt vid tillverkningen i verket och långsiktigt på vägen genom kli-

mat- och trafikpåkänningarna. Sannolikt har dränbeläggningama i undersökningen er-

hållit en betydande åldring, både vid tillverkningen och med tiden ute på vägen. Det är

känt att dränerande asfaltbetong påverkas (oxideras mm) mer än t ex tät asfalt, något

som i Väg 94 resulterat i tolerantare krav för dränerande asfalt, typ HABD (tillåten

mjukpunktsförändring på max 12°C), jämfört med tät asfaltbetong, typ HABS och

HABT (tillåten mjukpunktsförändring på max 8°C).

Det är viktigt att påpeka att analyser på återvunnet bindemedel måste tolkas med en

viss försiktighet p. g.a. de förändringar som sker vid återvinningen (gäller specith för

modiñerade bindemedel). Klorerade lösningsmedel kan åldra bitumen (Chognet 1994,

pers. medd.). Kunskaperna om bindemedlets åldring i olika beläggningstyper och vilken

betydelse det har för beläggningens hållbarhet är ganska dåligt dokumenterat. Även tät

asfaltbetong erhåller stora förändringar av bitumenets egenskaper vid massatill-

verkningen i asfaltverket eller på laboratoriet. Som det framgår av tabell 3 erhåller refe-

renssträckoma från E20, Partille och E6, Olskroksmotet mycket låga penetrationer

trots att beläggningarna ännu inte visat på skador. Samma sak har en schweizisk under-

sökning visat (Köster 1991). Sträckor med starkt förhårdnat bitumen är ännu oskadade.
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7. KORNKURVA, BINDEMEDELSHALT OCH HÃLRUM

En del av borrkärnoma har undersökts med avseende komkurva, bindemedelshalt och

hålrum. Hålrumshalten, bör uppfattas som ett ungefärligt värde på hålrummet, eftersom

resultatet kan påverkas av provborrningen, sågningen på laboratoriet av provets änd-

ytor och av provets utseende (kvalitet och tjocklek). Provkroppar med lite sämre

utseende, t ex skadade kanter i kombination med tunna prov, ger endast ungefärliga

värden av hålrumshalten. Ytliga porer kan också sättas igen vid bormingen resp såg-

ningen av provkropparna. Sannolikt ligger den verkliga hålrumshalten några procenten-

heter över erhållna värden.

Hålrumshalten har bestämts genom FAS-metod 448-87. Resultaten av provningama

redovisas i tabell 4 och figurerna 2 - 6. Somjämförelse har även kvalitetskontrollen från

byggnadsskedet (där uppgifter finns) tagits med. Proverna intill vägkanten avser yta

som inte förseglats medan proven från hjulspåret (endast Skara) avser förseglade ytor.

Resultaten är medelvärden av minst två provningar (oftast flera).

        

Tabell 4 Bindemedelshalt och hålrumshalt.

Objekt Bind.halt Bind.halt Bind.halt Hålrumshalt Hålrumshalt Hålrumshalt

1994 1994 Ursprunglig 1994 1994 Ursprunglig

vägkant hjulspår vägkant hjulspår

vikt-% vikt-% vikt- % vol- % vol-% vol- %

E20, Skara

Dönstorp-Jung 5,3 5,7 5,8 16,7 17,2 16,2

Förbifart Jung 5,2 5,0 5,1 11,2 15,9 18,1

Jung-Ardala 5,3 5,9 5,8 18,2 15,3 18,0

Ardala-Simmatorp 5,4 5,3 5,1 17,1 14,1 18,5

E20, Partille 5,1 - 5,2 5,6 - 13,3

E6, Olskroksmotet 5,2 - - 18,9 - -

       

VTI NOTAT 86-1994

 



14

 
 

Vögkant-94

'- - Hiulspår-94

E
8

8
9

8

;
u
a
o
m
d
p
u
A
'
p
ö
u
ç
w
e
p
u
m
a
s
s
o
d

 

8

1611,25.60.50.250.150.074

Komstonok. mn 
 

Komstorleksfördelning, E20, Skara, delen DÖnstorp - Jung.Figur 1

 
 

8

á'22:I3I

 

E
8

8
9

8
8

9.
O

;
u
ø
a
o
x
d
p
m
'
p
b
u
p
w
e
p
u
m
o
s
s
o
d

1611.25.60.50.250.150.074

Komdonek, rrm 
 

Kornstorleksfördelning, E20, Skara, förbifart Jung.Figur 2

VTI NOTAT 86-1994



15

  

3L:åz:A|

--°-- 1988

F2
8

8
9

8

;
u
e
o
m
d
p
u
/
x
'
p
b
u
p
w
e
p
u
m
e
s
s
o
d

8

io
_..o-"a

 

1611.25.60.50. 250.150.074

Komdodek, mn 
 

Komstorleksfördelnjng, E20, Skara, delen Jung - Ardala.Figur 3

  

8

 

F2
8

8
9

8

;
u
o
a
m
d
p
m
'
p
b
u
g
w
o
p
u
m
e
n
o
a

1611.2560.5(1250.150.074

Komstodok, mn 
 

Komstorleksfördelning, E20, Skara, delen Ardala - Simmatorp.Figur 4

VTI NOTAT 86-1994



16

 

Partille-94

70 ' ' - 0- Olskroksmotet-94

' '°° ' Partille-90

P
a
s
s
e
r
a
n
d
e
m
ä
n
g
d
,

vl
kt

pr
oc

en
f

8

    

20

10

0

0074 015 025 0.5 Konlutonek' m 2 4 56 8 ll 2 16

Figur 5 Kornstorleksfördelning, E20, Partille och E6, Olskroksmotet.

Kommentarer

E20 Skara

Hålrumshaltema har med tiden minskat något, dock är de fortfarande förhållandevis

höga, 14 - 17 vol-% 1 hjulspåret trots att ytan förseglats. Även proven tagna nära väg-

kanten uppvisar med ett undantag liknande resultat, dvs hålrumshalter omkring 17

vol %. Porerna i en dränbeläggning anses hållas något så när rena i hjulspåren genom

trañkens inverkan medan de sätts igen utanför spåren. Kontinuerlig högtrycksspolning

och uppsugning av slam av den del av vägen som ligger utanför spåren (erfarenheter

från bl.a. Österrike) krävs för att porema skall hållas Öppna och vattenavrinningen

fungera som avsett.

Bindemedelshalten är för prov tagna i hjulspåret ungefär oförändrade, 5,0 - 5,9 vikt-%

jämfört med ursprungliga värden från kvalitetskontrollen på, 5,1 - 5,8 vikt-%. Proven

tagna vid vägkanten uppvisar i några fall lite lägre bindemedelshalter men skillnaden är

inte anmärkningsvärd. Något bindemedel kan, t ex försvinna vid provborrningen.

Sträckorna med ñber innehöll ursprungligen 5,8 vikt-% bitumen medan de utan ñber

innehöll 5,1 vikt-%. Hela borrkämor erhölls för sträckorna innehållande ñber medan
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mestadels trasiga borrkärnoma erhölls för sträckoma utan fiberinnehåll (obs, även

mindre bindemedelshalt).

Enligt komkurvoma har fillerhalten i de flesta fall ökat med 2 - 3 procentenheter jäm-

fört med ursprungliga prov. Det kan bero på en viss nedkrossning av materialet men

främst på att finmaterial (smuts) fastnat i porema. Sannolikt har en del av det krossade

materialet kilat fast i porema liksom bl a dubbavnötningsprodukter. I övrigt stämmer

komkurvoma från provtagningen 1994 väl överens med de ursprungliga kurvorna från

1986 - 88.

Göteborg

Partille uppvisar anmärkningsvärt låga hålrumshalter, 5,6 vol-% i medelvärde, enligt

borrkämoma från 1994. Det innebär en markant förändring jämfört med kvalitetskont-

rollen på borrkämor från 1990 som visade 13,3 vol-%. Bindemedelshalten är dock i

stort sett oförändrad, 5,1 - 5,2 vikt-%, under samma tid. Fillerhalten har ökat med en 2

- 3 procentenheter, vilket stämmer väl överens med resultaten från Skara. Provet är

taget vid sidan om hjulspåret. Enligt okulärbesiktningen fanns betydligt fler porer i

hjulspåret och sannolikt är hålrumshalten högre där.

Olskroksmotet uppvisar en hålrumshalt på 18,9 vol-%, en anmärkningsvärd hög siffra

med tanke på att beläggningen är 11 år gammal. Bindemedelshalten var 5,2 vikt-% i

borrkärnoma.

Minskningen av hålrum (med ett undantag, E20, Partille) är mindre än förväntat efter-

som dubbama ger upphov till avnötningsprodukter som kan täppa till (fastna i) porema.
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8. MEKANISKA EGENSKAPER OCH BESTÄNDIGHET

8.1 Allmänt

En dränbeläggning är höggradigt porös och utsätts därmed också för särskilt stor på-

frestning både av vatten och frysning samt trafik. Samtidigt har porema grova dimen-

sioner och kommunicerar väl med varandra så att porvattentryck p g a inneslutet vatten

eller också hydrauliskt tryck beroende på volymsökning vid frysning av vatten till is inte

behöver uppstå. Materialets egenskaper påverkas också av den oxidation (förstyvning)

som sker av bindemedlet och resulterar i ökad sprickkänslighet. Mot den bakgrunden

har materialets beständighet en fundamental betydelse för Öppna beläggningars

egenskaper på sikt och bör därför ingå i ett relevant provningssystem för t ex dräner-

ande asfalt. Beständigheten har i undersökningen bestämts genom provning av borr-

kämornas vattenkänslighet.

8.2 Cantabrian test

Genom att dränbeläggningen är porös är det viktigt att materialet, trots en relativ liten

andel bruk, har en bra inre kohesion så att inte materialet lossnar ur beläggningen. Det

ställer höga krav på vidhäftningsegenskaperna mellan bindemedlet och stenen samt att

massan är proportionerad på bästa sätt. Materialets kohesion har bestämts genom en

modifierad variant av Cantabrian test som anpassats till borrkärnor. Cantabrian test har

i vissa europeiska länder kommit att bli en viktig test vid proportionering av dränasfalt.

Den ger ett mått på hur mycket bindemedel massan fordrar för acceptabel hållbarhet

(kohesionen) och ger även ett svar på massans beständighetsegenskaper genom att våt-

och torrlagrade prov jämförs. Cantabrian test innebär att en provkropp nöts i en Los

Angeles trumma ett antal varv och därefter mäts sönderfallet (nötningen) av provet.

Provningen kan göras på antingen torr- eller våtlagrade prov. Normalt görs provningen

på Marshallprovkroppar med definierad höjd. Inom denna undersökning har provningen

gjorts på borrkärnor från vägen. Normalt utförs provningen vid rumstemperatur, i

Österrike dock vid -20°C.

För att lära känna testen och skaffa referenser gjordes först ett antal provningar på

laboratorietillverkade prov med känd sammansättning, typ HABD 12 med högt hålrum
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och varierande stenmaterial. Proven borrades ur sparade laboratorievältade asfalt-

plattor.

Cantabrian test -utförande

Testen är i princip utförd enligt CEN-metoden TC 227/WG1 (second draft), dock del-

vis med reducerat antal varv (100 varv). Detta gjordes p.g.a. av att borrkärnomas höjd i

en del fall var ca hälften mot föreskriven (63,5 mm). Lirnmade provkroppar (med före-

skriven höjd) testades även vid föreskrivna 300 varv. De tunna provkroppama gav en-

ligt inledande försök ganska likartade resultat som de med föreskriven höjd. Metodbe-

skrivningen (original) framgår av bilaga 1. Vid VTI har provning även gjorts med

vattenlagrade prov för att få ett mått på vattenkänsligheten. En kort beskrivning av

VTIs utförande följer:

1. Borrkärnomas ändytor sågades till och två prov limmas ihop alternativt ett prov

testades.

2. Torrlagrade resp våtlagrade prov testades. Våtlagrade prov vakuummättades

först en timme vid 30 mbzs undertrka följt av 23 tim lagring vid atmosfäriskt

tryck. Proverna lagrades sedan ytterligare 5 dygn i vatten vid rumstemperatur.

3. Proven nöttes i Los Angelestrumman i 100 resp 300 varv

Nötningen beräknades från viktskillnaden före och efter provningen och redo-

visas i procent (se nedan). Ett högre värde innebär därför större nötning.

5. Beständighetstalet (vidhäftningstalet) beräknades som förhållandet mellan torr-

och våtlagrade prov i procent. Ett lägre värde innebär därför sämre beständig-

het.

Nötningen beräknades genom följande formel:

m1 - m2

W = * 100 (%)

m1

 

där:

W = nötningsvärde

m1 = initial vikt i g

mg = slutlig vikt i g
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Cantabrian test - resultat

Resultaten redovisas i tabell 5. Begränsat antal borrkämor och delprov gör att värdena

endast får användas för att spåra trender. Provningen omfattar två objekt från E20 vid

Skara och två objekt från Göteborg samt 1ab.tillverkade prov. Två objekt från Skara

faller bort eftersom endast trasiga borrkärnor erhölls vid provtagningen på vägen.

                

Tabell 5 Cantabrian test.

"Cantabrian värde", % Vidhäft-

ningstal

Objekt 1.1immade 2. tunna 3. tunna kvoten

provkroppar, provkroppar, provkroppar, 2./ 3.

höjd ca 65 mm, höjd ca 32 mm, vattenmättade,

300 varv 100 varv 100 varv

HABD12, granit 19 18 37 0,49

(hålrumshalt 21 %)

HABD12, kvartsit K 35 50 54 0,92

(hålrumshalt 23 %)

HABD12, diabas 44 46 47 0,97

(hålrumshalt 27 %)

HABD12, kvartsit R 29 16 32 0,50

(hålrumshalt 25 %)

Skara, Dönstorp-Jung 69 77 92 0,84

Skara, Jung-Ardala 48 65 86 0,76

E6, Olskroksmotet 44 38 50 0,76

E20, Partille 17 1 1 67 0,16

Kommentarer:

De sämsta nötningsvärdena (torrlagrade prov) erhåller proven från Skara, 48 - 77 %,

följt av Olskroksmotet, 38 - 44 %, och Partille, 11 - 17 %. Utborrade prov från prov-
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plattorna erhåller i allmänhet värden under 50 % trots att de har ett betydligt högre

hålrum jämfört med borrkärnorna. Detta kan bero på att bitumenet är mindre åldrat

(försprödat). I de flesta fall stämmer värdena för normaltjocka (65 mm) och tunna

provkrOppar tämligen väl överens.

Vattenmättade prov erhåller större nÖtning än torrlagrade, i vissa fall betydligt större.

Proven från Skara t ex nöts till ca 90 % av ursprunglig vikt. Proven från Partille nöts till

67 % jämfört med 11 % för torrlagrade prov, vilket tyder på dålig beständighet hos

materialet.

Vidhäftningstalet, som beskriver förhållandet mellan torr- och våtlagrade prov, ligger

mellan 0,16 - 0,92 med det lägsta (sämsta) värdet för Partille. Detta prov avviker från

övrig dränasfalt p. g.a. lågt hålrum. Förmodligen hålls vatten kvar i porerna medan hål-

rumsrika material kan dräneras under provningens gång och därmed få bättre vatten-

känslighet.

Resultaten tyder på att proven från Skara har dålig hållbarhet (kohesion) medan den är

bättre för prov från Göteborg och även för laboratorietillverkade prov. Det är dock

viktigt att komma ihåg att resultaten kan påverkas eller skillnaderna förstärkas av lim-

ningen mellan provkropparna eller av de tunna, utsågade borrkärnorna. Provningen fås

ses som en orienterande studie där ett av syftena är att skaffa erfarenheter av metoden.

Cantabrian test verkar dock ha en ganska bra relevans till erfarenheterna från vägen.

Dränbeläggningarna i Skara uppvisar skador medan de från Göteborg hittills klarat sig

ganska bra. Beträffande testning av vattenkänslighet bör mer erfarenheter skaffas. Vid

en österrikisk undersökning av dränasfalt, i regel med högt hålrum och utfört med

modifierade bitumen fick man inga större skillnader mellan torra och vattenmättade

samt frys-töväxlade provkroppar (Gregori m fl, 1992).

I bild 5 framgår provkroppamas utseende efter Cantabrian test i Los Angelestrumman.
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Bild 5 Provkroppar efter Cantabrian test.

8.3 Beständighet - vattenkänslighet

Materialets vattenkänslighet har också testats genom styvhetsmodulsmätningar på torr-
och vattenmättade provkroppar. Provningsförfarandet följer i princip de erfarenhetersom erhållits inom ett pågående Vägverksprojekt Beständighet hos asfaltbelägg-ningar , Peet Höbeda. Styvhetsmodul har använts i stället för pressdraghållfasthet förbestämning av vattenkänslighet eftersom samma borrkärnor kan testas i torrt och vått
tillstånd.

Vattenkänslighet -utforande

Provningen har kortfattat gått till på följande sätt:

1. Provkroppamas ändytor sågades till.
2. Provets vikt och volym bestämdes.
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3. Styvhetsmodulen bestämdes genom pulserande pressdragprovning (FAS metod

454-91), provningstemp.: 10°C.

4. Provet vakuummättades i avjoniserat vatten i en timme vid 30 mbzs undertrka

följt av 23 timmars lagring vid atmosfäriskt tryck. Proverna lagrades sedan

ytterligare 5 dygn i vatten vid rumstemperatur.

5. Styvhetsmodulen bestämdes på nytt genom pulserande pressdragprovning,

provningstemp.: 10°C.

Resultaten redovisas i tabellerna 6 och 7. Förutom styvhetsmodulen redovisas också

vattenmättnadsgraden, vattenabsorptionen och densiteter.

          

Tabell 6 Vattenkänslighet (vidhäftningstal) - styvhetsmodul.

Styvhetsmodul, Vidhäftnings-

MPa tal

Objekt 1. förtest 2. torra 3. vattenmättade kvoten

provkroppar provkroppar 3./2.

provkroppar

HÖBDIZ, granit 2 677 2 157 2 265 1,05
(halrumshalt 21 %),

rovplattor

HÖBDIZ, kvartsrt K 4 3 3 1,11
(halrumshalt 23 %),

provplattor

HÖBDIZ, d1abas 3 944 3 3 748 1,04
(halrumshalt 27 %),

provplattor

HêBD12, kvartsrt R 2 608 1 749 2 153 1,23
(halrumshalt 25 %),

provplattor

Skara, Dönstorp-Jung 4 818 4 104 2 649 0,65

Skara, Jung-Ardala 4 163 3 292 2 648 0,80

E6, Olskroksmotet 8 103 6 420 5 694 0,89

E20, Partille 7 692 6 430 3 834 0,60
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Tabell 7 Vattenmättnadsgrad, vattenabsorption och densiteter.

Skrym- Kompakt- Hålrums- Vatten- Vattenmättnads-

densitet densitet halt absorption grad

Objekt g/cm^3 g/cm^3 % % %

HABDIÄ granit 1,904 2,410 21,0 2,9 26,6
(hålrumshalt 21 %),

rovplattor

HABDIÅ kvarts K 1,852 2,399 22,8 2,5 20,4
(hålrumshalt 23 %),

provplattor

HêBDll diabas 1,882 2,568 26,7 2,9 20,4
(halrumshalt 27 %),

rovplattor

HÖBDIÄ kvarts R 1,820 2,410 24,5 3,4 25,5
(halrumshalt 25 %), _

provplattor

Skam DÖnStOTP'Jung 2,050 2,451 16,4 4,1 49,9

Skam Jung'Ardala 2,022 2,446 17,3 3,3 35,5

E6 Olskmksmotet 2,019 2,489 18,8 4,3 45,6

520, Partille 2,247 2,379 5,6 2,8 113,6

      

 

Kommentarer:

Borrkämoma uppvisar Överlag sämre vattenbeständighet, 0,60 - 0,89, jämfört med

laboratorietillverkade provkroppar, drygt 1,00. De laboratorietillverkade plattorna

dräneras lätt p.g.a. högre hålrum. Det observerades vid hanteringen att vatten rann från

mättade prov. Vatten verkar t o m utgöra en förstärkande effekt enligt den dyna-

miska belastningen vid styvhetsmodulmätning (dock ej nödvändigtvis enligt pressdrag-

provning). De lägsta värdena erhåller E20, Skara, Dönstorp - Jung och E20, Partille,

med vidhäftningstal mindre än 0,65. Modulvärdena är ganska höga för borrkämorna,

3000 - 6000 MPa, vilket styrker att beläggningen med tiden förstyvats genom åldringen

av bindemedlet. Provningen har gjorts på ganska tunna provkroppar, ca 32 mm för
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borrkärnoma och ca 40 mm för lab.tillverkade provkroppar. De relativt låga styv-

hetsmodulvärdena (och höga hålrummen) på VpIOVplattoma beror sannolikt på att

plattorna erhöll dålig packningsgrad vid vältningen (90 - 95 %). Dränbeläggning är mer

beroende av ett bra sidostöd än, t ex tät asfalt och har ibland visat sig vara svårpackad

vid laboratorieförhållanden (svårt att efterlikna verklig packning på vägen).

Vattenmättnadsgraden har varit ganska låg vid provningen, 20 - 50 %, beroende på de

höga hålrumshaltema i materialet. Ett öppet porsystem med grova dimensioner har

svårt för att binda vattnet. Provet från Partille som har lågt hålrum, 5,6 vol-%, erhåller

hög vattenmättnadsgrad, t o m > 100 %. Detta är förmodligen orsaken till den dåliga

vattenkänsligheten, t o m sämre än för prov från Skara vilket dock visat sönderfall i

vägen. Hög vattenmättnad ger upphov till porvattentryck och försvagning av dåliga

massor. Enligt figur 6 finns ett rätlinjigt samband mellan hålrum och vattenmättnads-

grad.

   

%
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Figur 6 Samband mellan hålrum och vattenmättnadsgrad.

I bilaga 2 ges en översikt över relationer mellan olika provningsmetoder.
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9. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

Dränasfalt har reducerad livslängd i förhållande till tät beläggning. I Holland räknar man

med 25 %-ig reduktion av livslängden (EAPA Magazine 2/94). Den funktionella livs-

längden är dock kortare, enligt Potschka (1994) har de bullerreducerande egenskaperna

försämrats till en oacceptabelt låg nivå efter 5 år. Merkostnadema, bl a i vinter-

väghållningen, måste dock vägas mot miljöförbättringar och Ökad trafiksäkerhet.

I vissa fall kan dock livslängden bli ännu mer reducerad. Detta kan vara fallet om bitu-

menet förstörs vid tillverkningen (t ex alltför hög temperatur eller långvarig lagring av

massa) eller val av olämpligt stenmaterial (alltför sprött eller vattenkänsligt sådant).

Förstörelse av beläggning har kunnat konstaterats p. g.a. stensläpp (t ex E20 vid Skara)

och detta innan beläggningens funktion gått förlorad beroende på tilltäppning. Vintern

1993/94 har varit den strängaste på många år och har inneburit särskilda påkänningar

på dränbeläggningar, något som också observerats i Norge (AIL Nytt nr 2, 1994).

Det är mycket viktigt att vattnet vid kraftigt regn verkligen kan rinna i väg i horisontell

led inne i dränbeläggningen. Förutsättningen är en riktig bombering och även genom-

släpplig beläggning på vägrenar. Hålrummet får inte vara för lågt, utomlands rekom-

menderas t ex ej mindre hålrum än 20 vol-%, vilket för bra hållbarhet kräver hög kohe-

sion hos mastixen. Vid laboratorieförsöken konstaterades ett klart samband mellan

hålrumshalt och vattenmättnadsgrad. Alltför lågt hålrum innebär förmodligen, risk för

vattenhållande förmåga, såvida hålrummet inte är så lågt att beläggningen är mer eller

mindre vattenogenomsläpplig. Höga värden på vattenmättnadsgrad innebär risk för

både stn'pping och sönderfrysning. Det är därför viktigt att vidhäftningen mellan

stenmaterial och bitumen är god och vidhäftningsbefrämjande åtgärder vidtas.

Modiñerade bindemedel, rätt använda, är i regel till fördel. Tillsatser i bitumen får dock

inte förhindra återanvändning. Dränbeläggning bör läggas på ett tätt, förseglat underlag

så att vatten inte tränger in i underliggande lager och förorsakar stripping .

Återvunnet bitumen visar på förvånansvärt dåliga värden, inte bara låga penetrationer

och höga mjukpunkter, utan också bristande duktilitet. Vid accelererade laboratorie-

försök på tät massa påverkas främst penetration och mjukpunkt, däremot inte så

mycket duktilitet och Fraas brytpunkt, VTI Notat 15-1994. Dåliga värden för bitumen

kan konstateras både från dränbeläggningar i dåligt och gott skick. Starka bitumenför-

ändringar redovisas även av Gregori (1992) i Österrike och Godet (1994) har i

Frankrike funnit att bitumen i dränbeläggning efter ett år har en tredjedel av ursprunglig
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penetration, för polymermodiñerat bitumen konstateras halva värdet. Provningen har

därvid gjorts på oskadade beläggningar.

Modifierat bindemedel kan öka kohesionen i dränbeläggning. Samtidigt möjliggörs även

tjockare bitumenfilmer och polymertillsatsen anses göra bindemedlet mindre känsligt för

åldring. Det kan dock icke uteslutas att ett mer förhårdnat bindemedel i vissa avseenden

kan ge acceptabel funktion i dränbeläggning, t ex bättre än för tät asfaltbetong.

Stenskelettet i dränbeläggning gör att större sprickor som beror antingen på temperatur

- eller trañkpåkänning, inte utvecklas på samma sätt till krackeleringssprickor (utan

förekommer i form av osynliga mikrosprickor som så småningom leder till skador).

Testmetoder för dränasfalt är dåligt utvecklade. Cantabrian test används i en del länder

för framtagning av bitumenhalt, men resultaten måste sättas in i sitt rätta sammanhang

och betraktas med försiktighet. Styvhetsmodul utgör en ganska okänslig parameter i

sammanhanget, den minskar i princip med ökande hålrum men ökar samtidigt med bitu-

menåldring. Pressdraghållfasthet, som inte bestämts i föreliggande undersökning p.g.a.

begränsat antal borrkärnor, kan utgöra en bättre lämpad metod. Fördelen med styv-

hetsmodulen är att det är en icke förstörande metod dvs det går att upprepa prov-

ningarna på samma provkropp. För en komplett (mer riktig) karakterisering av drän-

asfalt behövs också undersökningar där stenskelettets inre friktion kan göra sig gäll-

ande, t ex triaxialförsök.

Erfarenheterna av vattenkänsligheten hos dränbeläggningar är ganska ringa. Vid icke

alltför hålrumsrika beläggningar har dock dålig beständighet kunnat påvisas hos be-

läggningar i dåligt skick. (VTI Meddelande 732, Höbeda, Said, 1994).

En ganska omfattande undersökning av dränasfalt redovisas av Le Bourlot m.fl. (1994).

Man har inte genom enkla testmetoder som Cantabrian test och vidhäftningstal

(grundad på testning av tryckhållfasthet på torra och vattenmättade provkroppar)

kunnat klassificera dränasfalt med avseende på funktion vid simulerad trafik. Försöket

har gjorts i en mindre provvägsmaskin.

Ganska omfattande undersökningar, både i laboratorium och vid vägförhållanden, är

nödvändiga för en riktig karakterisering av dränbeläggning. Behovet av ett funtionth

inriktat proportioneringssystem anses nödvändigt för att en rätt sammansatt massa

skall kunna tas fram. Anvisningama i Väg 94 är på den punkten otillräckliga. Sannolikt

behövs kompletterande krav angående val av bindemedel och stenmaterial liksom kn'-
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terier för massans egenskaper, främst då kohesion och beständighet. Förutom relevant

receptur påverkas dränbeläggningens egenskaper och kvalitet av en lång rad faktorer

som antingen är k0pplade till tillverkningen och utförandet av asfaltmassan eller till de

förutsättningar som råder på vägen, t ex hastighet och dråneringsförhållandena. De

mest frekventa skadorna har uppstått på vägar med en Skyltad hastighet av 110 km/tim

i kombination med hårt (sprött) stenmaterial typ kvartsit (som fallet var vid Skara) eller

där vatten funnits kvar i beläggningen p.g.a. dålig dränering.
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1.- SCOPE

This Part of this EurOpean Standard speciñes a method to determine the wear of
porous asphalt mixes. .

2.- LIMITING CONDITIONS FOR USE

The procedure canbe applied to porous asphalt mixes whose maximum particle
size do not exceed 25 mm.

3.- DEFINTI'IONS

4.- REFERENCED DOCUMENTS

5.- SUMMARY OF THE TEST METHOD

The test consists ofdetermining the loss of weight of porous asphalt samples after
tums in the Los Angeles machine.

6.- SIGNTFICANCE AND USB

The resistance to disintegration of a porous asphalt mix under the effect of traffic
can be evaluated in this test. It does not reflect the abrasive action by studded tires. The
test method can be used within a mix design system for porous asphalt mixes.

7.- APPARATUS

- Los Angeles machine, as specified in EN...

- Thermometer with an 0-40°C scale and 0,5 sensitivity to measure the test
temperature.

- A Chamber or enclosure large en0ugh to hold the Los Angeles machine to
maintain a constant temperature during the test; the test temperature must be
adjustable to a maximum margin of error of i 2°C, this temperature being
measured in the air close to the Los Angeles Machine.
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8.- TEST PROCEDURE

8.1.- Preparation of Specimens

8.1.1.- At least four specimens must be prepared for each sample tested.

8.1.2.- Cylindricai specimens of 101,6 manter and 63,5 mm of height are
used. The preparation of the specimens shall be according to EN'S... (2271.44 mixing

and 227138 impact compactor)

8.1.3.- Once the specimcns have been compacted and removed from the mould,
determine their density and void content on the basis of (227112 Specimen
density/measurement)

8.2.- TeSt Procedure

8.2.1.- The test temperature has to be defined and mainteined during the test with a
maximum margin of error of 12°C.

8.2.2.- The mass of specimen shall be determined to a 0,1 g margin of error and the
m1 value then recorded. Before testing, specimens must be kept at the test temperature
for at least four hours.

8.2.3.- Then one specimen is placed inside the Los Angeles machine drum and, with
the abrasive balls removed, the drums is made to turn from 3.1 to 3.5 rad/s (30-33
rpm) ?SLM-.tums' 2=

.IF-.N

45 _
. Of -*' 8.2.4.- When the test is completed, the specimen is removed from the machme, brushed

and weighed again to the same 0,1 g margin of error and the reading is recorded as mr

8.2.5.- The test is repeated in exactly the same way for each of the analogous
speeimens prepaxed as pet' 8.1.

9.- RESULTS

9.1.- The wear is calculated for each specimen test using the following equation:

m1 ' m2
W= xIOO

m1

 

where:

W = value of wear, in %
rnl = initial specimen weight, in grammes
m;- - final specimen weight, in grammes
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9.2.- The average value of all analog0us specimens tested is calculated.

9.3.- The average wear and test temperature must beincluded in the test results.

10.- REPEATIBILITY AND REPRODUCIBEITY

Data non available
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Relationer mellan olika provningsmetoder.
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Figur 1 Samband mellan hâlrumshalt och vidhäftningstal - styvhetsmodul.
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Kommentarer:

Med undantag av sambandet mellan vattenmättnadsgrad och hålrumshalt (avsnitt 9)

föreligger inga klara samband. De hålrumsrika provplattorna som packats i träram och

eventuellt inte haft realistiskt sidostöd (provplattoma hade låg packningsgrad) har

lägst styvhetsmodul, men däremot inte alltid lägsta avnötning vid Cantabrian test. De

hålrumsn'ka provkropparna har lägst vattenkänslighet, både enligt Cantabrian test och

styvhetsmodulprovning.
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