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F Ö R O B.D

Föreliggande litteraturstudie var avsedd att ingå i VTI Rap-

port 125, som behandlar undersökningen av HAb 16 t, innehål-

lande olika stannaterinl, i provvägsmaskin. Rapporten blev

dock omfattande och det har därför ansetts läspligt att redo-

visa litteraturstudien som ett separat Meddelande. Inverkan

av sand och tiller har icke undersökts i provvâgsnaskinen och

behandlas därför icke heller i litteraturstudien.

Undersökningen har gjorts på uppdrag av vägverket TVb, inom

projektet 'stennnterial till beläggningar", :en institutet har

kenpletternt med eget FoU-anslag.
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1. INLEDNING

En grundlig utredning av vinterslitaget på vägbeläggningar har

gjorts av en OECD-kommitté (Rosengren m fl 1972). Även om fler

undersökningar redovisats efter det att rapporten publicerats

har litet nytt framkommit som kräver revidering av kommitténs

slutsatser. I det följande ges vissa kompletteringar rörande

de Speciella Stenmaterialfaktorer som studerats i provvägsmaski-

nen.

Det är lämpligt att skilja mellan undersökningar gjorda i prov-

vägsmaskiner eller andra typer av trafiksimulatorer och provvä-

gar. Laboratorieapparaterna har varit av olika konstruktioner

och provningarna har gjorts vid varierande försöksförhállanden,

bl a med avseende på klimat. Resultaten får därför tolkas med

viss försiktighet. Det är mycket svårt att genom snabbförsök

i laboratoriet efterlikna trafikslitaget ute på vägen (jfr Rosen-

gren 1972, Pfeffekoven 1974). Enligt Hode-Keyser (1972) har

dock erhållits god korrelation mellan provvägsmaskiner och prov-

vägar vid undersökningar gjorda i Montreal, Minnesota ocn Amster-

dam. Olikheter i klimat- och trafikpåfrestning kan dock kompli-

cera bilden (jfr mom 6). Provvägsförsök ger alltid de säkraste

resultaten men är resurskrävande, speciellt om stora kvantiteter

av olika stenmaterial måste tranSporteras långa sträckor. Det

dröjer även några år innan säkra resultat erhålls. Tämligen få

fältundersökningar har'därför gjorts av stenmaterialkvalitetens

betydelse.
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2. STENMATERIALETS MEKANISKA EGENSKAPER OCH VÄGSLITAGE

2.1 Resultat från försök i trafiksimulatorer

2 -1 -1 Qnéessäksisgar_az ztsesasdlissssiea

Några undersökningar har gjorts med ytbehandlingssten för att

eliminera inverkan av de många faktorer som påverkar slitaget

av massabeläggningar. Höbeda (1968) visade genom försök i modi-

fierad brittisk poleringsapparat Aggregate Polishing Machine"

enligt BS 812 att slitaget av dubbat däck stod icke i relation

till stenmaterialens hållfasthet (sprödhetstal). Det förmoda-

des att nötningsmotståndet - som vid bergartsmaterial är en

från hållfastheten oberoende egenskap - måste vara en betydelse-

full faktor i sammanhanget. Det s.k. sliptalet , som utgör en

modifiering av brittiskt nötningsförsök "Aggregate Abrasion

Value" enligt BS 812, utvecklades därför som en kompletterande

provningsmetod (Höbeda 1971).

Försök gjordes i Vles provvägsmaskin med ytbehandlingar, bestå-

ende av 14 stenmaterial av olika petrografisk sammansättning,

som klistrades med epoxibindemedel för att stensläpp icke skul-

le påverka resultatet. Avsikten var att söka eventuella samband

mellan slitaget av dubbat personbilsdäck och resultaten från

laboratoriemetoderna (Sprödhets- och sliptal). Trots svårighe-

ter att mäta slitaget på de grova stenytorna i provvägsmaskinen

konstaterades tendens till rätlinjigt samband mellan dubbslita-

get och sliptalet, däremot icke med sprödhetstalet (Höbeda 1971).

Ett nytt försök gjordes senare med nya stenmaterial och även om

något mer otillförlitliga slitagevärden erhölls överensstämde

resultatet i princip med det föregående (Höbeda 1972).

Ett ganska likartat försök har gjorts i Österrike av Kappel och

Wieden (1974) i en mindre typ av provvägsmaskin. Slitaget av

sex stenmaterial jämfördes med resultaten från olika labora-

torieprovningaru Stenmaterialen hade dessutom tidigare under-
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sökts av Springerschmidt och Sommer (1971) i samma maskin som

ballast i betongbeläggning. Det visade sig att relationen

mellan stenmaterialen blev densamma vid båda.undersökningarna.

Av de studerade provningsmetoderna klassificerade det med slip-

talet besläktade "Aggregate Abrasion Value" enligt BS 812 sten-

materialen i samma ordningsföljd som provvägsmaskinen. Ett

visst samband erhölls även mellan dubbslitaget och avnötningen

vid det brittiska poleringsförsöket "Aggregate Polishing Value"

enligt BS 812 varvid slitaget åstadkoms av ett odubbat däck.

Ett grovkornigt slipmedel som förorsakar viss nötning tillförs

före slutpoleringen. Normalt mäts dock icke avnötningen utan

enbart friktionen på våta stenytor.

2 .102 Enéezsäksiaeer_a2 eaâsabâ lêesninsaz

Förutsättningen för att relevanta jämförelser av olika stenma-

terials hållbarhet ska kunna göras är att hålrummen i belägg-

ningarna är låga och att stenhalterna är jämförbara. Dessa och

andra betydelsefulla parametrar definieras icke tillräckligt

vid alla undersökningar.

En av de första studierna av dubbdäcksslitage gjordes av Sta-

tens Tekniska Forskningsanstalt i Helsingfors men i dåvarande

väginstitutets provvägsmaskin i Stockholm (Soveri och Lehtinen

1966). Det konstaterades att stenegenskaperna verkade vara av

mindre betydelse än andra beläggningstekniska faktorer. Prov-

beläggningarna deformerades dock starkt av de dubbade lastbils-

däcken pga bristande stabilitet varför slitagevärdena är osäk-

ra. Huhtala (1969) har framhävt stenmaterialkvalitetens bety-

delse vid en senare finsk undersökning i samma maskin.

Pfeffekoven (1969) har studerat slitaget av massabeläggningar,

innehållande några olika stenmaterial, i provvägsmaskin utrus-

tad med dubbat personbilsdäck. Kalksten slets dubbelt så fort

som dioritporfyr och flodgrus samt det konstaterades att sten-

materialkvaliteten hörde till de allra viktigaste parametrarna.

Av särskilt intresse är att prOVplattor, identiska med de som

VT I MEDDELANDE 3 8



undersökts i provvägsmaskinen, monterats i en väg i Tyskland

(Klomp 1972). Samma relation som tidigare erhölls men skill-

naden mellan bästa och sämsta beläggning blev något större i

provvägmaskinen än vid vägförhållanden.

Försöksserier har gjorts i norsk provvägsmaskin av Thurman-Moe

(1970) varvid bl.a. betydelsen av stenmaterialegenskaper stude-

rades. Någon relation mellan hållfasthetsvärden (sprödhets-

resp. Los Angelestal) och slitage kunde icke konstateras efter

körning med dubbat personbilsdäck, däremot efter det att dub-

bat lastbilsdäck använts. Särskilt tydligt samband erhölls när

slitaget förorsakades av snökedjor, sannolikt slog kedjorna

sönder materialet i beläggningsytan. Segt stenmaterial och

elastiskt asfaltbruk verkar vara speciellt viktiga faktorer vid

sådan trafikbelastning. Nötningsmotståndet hos stenmaterialen

har icke testats vid dessa försök men vid senare undersökning

konstaterades samband mellan slitaget av dubbade personbilsdäck

och resultaten från det med sliptalet besläktade norska

"abrasionsverdi" (Evensen1975).

Hode-Keyser (1970) har undersökt olika massabeläggningars slit-

styrka i provvägsmaskin i Montreal varvid två stenmaterial av

väsentligt olika kvalité studerades. Det konstaterades att

stenmaterialegenskaperna hörde till de allra viktigaste para-

metrarna. Författaren rekommenderar att mot däckdubbstrafik

slitstarka stenmaterial dels ska ha låga Los Angelsetal (= låga

Sprödhetstal), dels hårdheter ej mindre än 6 enligt Moh's skala.

Nämnda.hårdhetsvärde gäller för mineralet fältspat och någon

mätmetod för bergarter anges icke. Hode-Keyser och Thurman-Moe

(1972) har senare hävdat att slitstyrkan hos asfaltbeläggningar

påverkas endast obetydligt om hårdheten ökas från 4 till 7,5

enligt Moh's skala och förstnämnda hårdhetstalrekommenderades

därför som ett minimivärde.

Requirand (1973) har undersökt slitaget av asfaltbeläggningar

i fransk provvägsmaskin och funnit att dubbslitaget icke korre-

1erat med stenmaterialens hållfasthet (Los Angelestal) varför

kompletterande petrografiska undersökningar rekommenderas.
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Kohler och Trappert (1974), som undersökt dubbdäcksslitaget av

massabeläggningar i modifierad, dubbförsedd brittisk polerings-

maskin, har däremot funnit ett visst samband mellan slitaget

och stenmaterialens Los Angelestal. Japanska undersökningar

(Anonymus 1975), gjorda i provvägsmaskin har även visat att

stenmaterial med lågt Los Angelestal givit mindre slitage.

Soltau (1975) har undersökt dubbslitaget på beläggningsprov

innehållande ett antal olika stenmaterial, i s k "Peiner

Reibungsmesser", varvid ytan av en roterande Marshallprovkropp

slets av ett dubbat däck. Samband mellan avnötning och resul-

tat från tyskt normerat fallhammarförsök kunde icke erhållas,

däremot framkom bättre korrelation med två för vägmaterial icke

normerade hårdhetstester, nämligen statiskt och dynamiskt kul-

intryck. Metoderna används främst inom metallurgin och verkar

vara användbara främst för finkristallina bergartsmaterial.

Bättre samband har erhållits för stenrik asfaltbetong 0-15 mm

än för "normal" asfaltbetong 0-11 mm och stenegenskaperna tycks

därmed ha spelat större roll hos den grovkornigare massan.

Undersökningar av massabeläggningars slitstyrka har gjorts i

provvägsmaskin i Finland varvid den bästa korrelationen erhål-

lits mellan dubbslitaget och produkten av sprödhetstal och

svenskt sliptal (pågående samarbete Neste-OY - AB Nynäs-Petro-

leum, U.P. Kettunen, P. Frostman). Produktvärden har därför be-

stämts för resultaten från tidigare körningar i VTI:s provvägs-

maskin varvid dock ytbehandlingssten undersökts, vidare har be-

räkningar gjorts för norska resultat (Evensen 1975) från provvägs-

maskinförsök. Det framkom att produktvärdet icke förbättrade kor-

relationen i dessa fall utan enbart sliptalet reSp. den norska

abrasicnsverdi gav de bästa sambanden med beläggningsslitaget.

 

Några undersökningar av cementbetongs motståndskraft mot dubb-

slitage kan även vara av intresse i sammanhanget. Springerschmidt

och Sommer (1971) har funnit vid försök i provvägsmaskin att

avnötningen av betong är mer beroende av stenmaterialkvaliteten

än av faktorer som stenhalt och betongens tryckhållfasthet.

Några provningsvärden för undersökta stenmaterial redovisas
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icke men diabas, porfyr och granit var mer slitstarka (upp till

fyra gånger bättre) än mjuka bergarter som kalksten och serpen-

tinit. Lampinen (1974) påpekar även att stenmaterialets håll-

fasthet (Los Angelestal) verkar vara mer betydelsefull än be-

tongens tryckhållfasthet för slitaget i provvägsmaskin.

2.2 Undersökningar av slitaget vid vägförhållanden

En ytbehandlingSprovväg har utförts på en starkt trafikerad vag

utanför Stockholm (Frostman 1970). Slitaget av några olika

stenmaterial mättes på ett mindre vanligt sätt genom att flisig-

hetstalet bestämdes för från provstrackorna lossgjorda_prov.

Flisighetstalen visade sig öka med tiden vilket visar att par-

tiklarna blev allt tunnare genom trafikslitaget. Det konstate-

rades att kvartsit med lågt sliptal slets mindre än stenmaterial

som hade högre sliptal. Lilja (1972) har utfört provsträckor

med asfaltbeläggningar, innehållande två olika stenmaterial, i

två skilda klimatlägen i Sverige \jfr mom 6.2). .Det konstate-

rades att stenmaterialet med det lägre sliptalet tporfyrrikt

åsgrus) slets mindre än granitisk material i de båda klimatlägena.

Nämnas bör dock att åsgruset också hade bättre Sprödhetstal än

den jämförda graniten. Ingberk (1974) har beräknat att livs-

längden för beläggningen kan komma att öka med ca 50 % om iet gra-

nitiska stenmaterialet utbyte mot krossat porfyrrikt åsgrus.

Hode-Keyser (1971) har utfört provvägsförsök i Quebec, Kanada.

Det framkom att asfaltbeläggningar innehållande kalksten nöttes

1,15 - 1,65 ggr mer än motsvarande beläggningar utförda med en

diabasliknande bergart. Fromm och Corkill (1971) har konstate-

rat i Ontario att beläggningar innehållande basalt och stålslagg

slets mindre än motsvarande beläggningaar med kalksten men några

provningsvärden redovisas icke för stenmaterialen.

Resultat från en stor tysk provvag på motorvägen München-Salzburg

redovisas av Schulze (1974, 1975) och Feix (1976). Provstrackor

av asfaltbetong 0-12 mm utfördes med 20 stenmaterial av varie-

rande kvalitet. Stenmaterialet bestod av olika varianter av
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diabas, basalt, granit, kalksten, dolomit och masugnsslagg.

Totalt utfördes 43 provbeläggningar varvid även olika massatyper

studerades. Hålrummen i beläggningarna har varit låga, i regel

omkring 2 %. Stenmaterialens hållfasthet undersöktes enligt

flera metoder, bl.a. normerat tyskt fallhammarförsök och Los

Angelesprovning. Slitagetav provsträckorna under vintrarna

1972/73 och 73/74 korrelerade med några undantag tämligen väl

med stenmaterialens hållfasthet. Gragger (1974) har framhävt

att korrelationen är tämligen dålig och att hårdhets-, snarare

än hållfasthetsegenskaperna hos stenmaterialen torde vara av

betydelse för slitstyrkan. Feix (1976) har dock funnit att om

några Speciella stenmaterial, som försvagats vid genomgången av

torktrumman i asfaltverket eller också genom frostvittring i

vägen,utesluts erhålls en god korrelation med slaghållfastheten.

Däremot korrelerade nötningsförsök av typ sliptal icks så väl

med vinterslitaget.

Provkroppar utförda av asfaltmassa med sammansättningar som

lagts i ovannämnda provväg har även utsatts för olika slitage-

prov i laboratorieapparater (Schulze 1975). Det framkom att

"nålpistolapparat" mod. Tröger gav den bästa korrelationen

med vägslitaget. Feix (1976) har dock visat att lika god korre-

1ation kan erhållas med slaghållfastheten hos stenmaterialen

under förutsättning att några av de speciella provmaterialen

icke medtages.

En provväg bestående av 17 olika provsträckor har byggts år

1971 på Inntalmotorvägen i Österrike varvid stenmaterial bestå-

ende av diabas, kalksten, dolomit, glaukonitkvartsit och krossat

naturgrus undersökts (Nievelt 1974). Det nämns i korthet att

beläggningar innehållande stenmaterial med de högsta Los Angeles-

värdena i regel också har varit sämst. Några nötningsförsök av

typ sliptal har icke utförts. Vissa stenmaterial tenderade

dessutom att poleras sommartid, särskilt i grov asfaltbetong

0-25 mm.

Gregori (1975) har försökt finna samband mellan slitaget av ett

flertal asfaltbeläggningar i Österrike (inga Speciellt byggda

provvägar) och egenskaperna hos de använda stenmaterialen.
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Värden från hållfasthets- och poleringsförsök, dock ej nötnings-

försök typ sliptal, jämfördes med resultat från slitagemätningar.

Några samband kunde icke erhållas och det verkar vanskligt att

jämföra olika typer av beläggningar 1 vägar som utsatts för

varierande och svårkontrollerbar trafik.

Weekström (1974) har studerat olika faktorers betydelse på fins-

ka asfaltbeläggningars slitstyrka. Slitagemätningar gjordes

efter tre och sex års trafik på 41 olika vägavsnitt, samtliga

byggda år 1967,samt data från tidigare kvalitetsprovningar in-

samlades. Resultaten behandlades i dator, och genom regressions-

analys undersöktes de inbördes förhållandena mellan faktorer som

påverkar slitaget. Stenmaterialkvalitên (definierad genom

Sprödhets- och Los Angelestal) visade sig ha liten inverkan.

Stenmaterial med hög kompaktdensitet var slitstarkare, basiska,

tunga bergarter har som regel även god hållfasthet. Separations-

företeelser i massan, skillnader i hålrum mm anses ha varit av

störst betydelse. Glimmermineralets negativa inverkan omnämns,

mineralet blir anrikat i finfraktioner och kan vid hög halt

försvåra vältningen till lågt hålrum. Weckström nämner att de

år 1967 lagda beläggningarna varit av sämre kvalitét än senare

utförda beläggningar. Stenhalterna var även lägre tidigare

vilket kan ha undertryckt stenkValitens betydelse i relation

till andra faktorer.

Provsträckor utförda med fem olika stenmaterial i t0pekabelägg-

ning har utförts näla Oslo. Ett gott samband mellan slitaget

under andra vintersäsongen och det med sliptalet besläktade

"abrasionsverdi" har erhållits (Evensen 1976).
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3. STENHALTENS OCH STENSTORLEKENS BETYDELSE

Litteraturundersökning av stenhaltens inverkan på beläggnings-

slitaget försvåras av att "stenen" definieras på olika sätt

av olika forskare och att hålrummen i beläggningarna ofta icke

anges. Stor enighet råder dock att analtbeläggningars slit-

styrka växer med ökande stenhalt under förutsättning att hål-

rummet icke samtidigt ökar.

Hode-Keyser (1971) har varierat stenhalten i asfaltbetong och

från fotografier planimetrerat halten av grov sten i beläggnings-

ytan. Relaterades avnötningen i provvägsmaskin med stenprocen-

ter erhölls god korrelation med slitaget av dubbat däck. Det

framkom även att om mer än 25 % av provytan täcktes av'sten ape-

lade asfaltbrukets slitstyrka liten roll för beläggningens håll-

barhet. En Optimal stenhalt framkom dock vid aktuella försöks-

förhållanden och överskreds denna uppträdde stensläpp eftersom

stenarnas inbäddning försämrades och hålrummet sannolikt ökade.

Kvantitativa data angående stenmaterialets betydelse har getts

av en del forskare. Vid VTI:s tidigare faktorkörning i prov-

vägsmaskin (Rosengren och Hansson 1976) framkom att slitaget

av HAB t minskade med 15 % vid ökning av halten 8-16 mm från

30 till 45 %. En lika stor ökning erhölls om stenhalten ökades

ytterligare från 45 till 60 %. Hode-Keyser och Thurmann9Moe

(1972) har dock erhållit ungefärligen dubbel så stor inverkan

av stennalt ( > 10 mm) vid undersökningar av massabeläggningar

i provvägsmaskin. Pfeffekoven (1969) redovisar även likartade

resultat. Att andra forskare ibland påvisat större inverkan av

stenhalt får förklaras genom skillnader i provvägsmaskinernas

slitande förmåga, olikheter i stenkvalitet m.m.

Några resultat har även framkommit från fältundersökningar.

Thurmann-Moe och Heiplass (1972) redovisar diagram från prov-

vägar där en ca 30 %-ig slitageminskning har erhållits om sten-

halten ökats från 50 till 45 %. Weckström (1974) har undersökt

betydelsen av olika faktorer som påverkat finska asfaltbelägg-

ningars slitstyrka genom datoranalys av slitagevärden och mate-
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-10-

rialdata. Det konstaterades att en 10 %-ig ökning av stenhal-

ten ( > 12 mm) gav en 20 %-ig ökning av beläggningarnas livs-

längd. Detta kan även ha berott på att hålrummet blivit lägre

vid högre stenhalt. De är 1967 utförda beläggningarna var i

allmänhet ganska fattiga pä grovt stenmaterial.

Speciellt slitstarka beläggningsytor, s.k. skelettasfalter, med

stenhalter av ca 60 % samt höga halter av bitumen och filler

har utvecklats (Zichner 1972). För att uppnå så höga stenhalter

måste graderingen göras med partikelaprång varvid sand- och

fingrusfraktioner nästan helt kan saknas. Dylika stenrika massa-

beläggningar blir dock ofta dyrbara i tillverkning och kan även

vålla vissa läggningstekniska problem.

Försök har gjorts att "armera" beläggningsytan genom att välta

in grov; förbituminiserad sten i den nylagda, varma massan som

dock måste göras tämligen stenfattig för att mottaga ytstenen.

När denna så småningom genomslitits har den underliggande massan

liten slitstyrka. Vid nägra undersökningar som gjorts i prov-

vägsmaskin och där BS-beläggningars överlägsna slitstyrka påvi-

sats (Pfeffekoven 1969, Andersson m.fl. 1969) verkar körningarna

ha avbrutits innan ytstenen blivit genomsliten och den under-

liggande massans dåliga motståndskraft kunnat göra sig gällande

En del forskare har även varierat stenmaterialets övre partikel-

storlek utan att förändra graderingsexponenten. I realiteten

ökar därvid beläggningens stenhalt då med begreppet sten menas

i sammanhanget material större än en viss maskvidd. Som regel

har bättre slitstyrka erhållits ju grövre sten som använts.

Det är i första hand kanterna på stenarna som angrips av dubbar-

na vilket får slitaget att öka med minskande stenstorlek då

summan av partikelomkretser ökar (Hode-Keyser 1971). Denne fors-

kare har även provat gatsten i provvägsmaskin och erhållit

mycket obetydligt slitage. Liknande erfarenheter har gjorts i

VTI :s provvä gmaskin .

Stenstorleken verkar ofta ha utövat stor inverkan vid belägg-

ningar som innehållit stenmaterial av ringa storlekar. Enligt
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Petersen (1974) minskade således slitaget i provvägsmaskin

särskilt mycket om den största stenstorleken ökades från 5 till

8 mm, större sten fick sedan allt mindre inverkan. Sauterey

(1970) har i provvägsmaskin funnit bättre slitstyrka hos asfalt-

betong 0-14 än 0-10 mm, för asfaltbetong 0-20 mm erhölls dock

ingen ytterligare förbättring. Från Hode-Keysers (1971) försök

kan även utläsas att asfaltbetong 0-18 mm varit 20 % bättre än

asfaltbetong 0-12 mm, men den senare var hela 150 % bättre än

asfaltbetong 0-6 mm. Enligt Pfeffekoven (1973) har försök i

provvägsmaskin visat att asfaltbetong 0-9 mm varit 40 % bättre

än asfaltbetong 0-6 mm, men skillnaden mellan asfaltbetong 0-9

och 0-21 mm blev blott 18 %. Vid ett senare försök visade det

sig däremot att asfaltbetong 0-18 mm var 60 % slitstarkare än

asfaltbetong 0-12 mm. De sistnämnda beläggningarna var dock av

skelettasfalttyp med särskilt hög stenhalt vilket kan förklara

stenmaterialets större betydelse. Vid japanska undersökningar

(Anonymus 1975) konstaterades att asfaltbetong 0-13 mm slets

dubbelt så mycket i provvägsmaskin som asfaltbetong 0-2S mm,

både av dubbade personbilsdäck och snökedjor. Vid lika antal

passager hade snökedjorna slitit betydligt mer än dubbdäcken.

Asfaltbetong 0-12 och 0-18 mm jämfördes på provvägen vid München

(Feix 1976). Höga hålrum erhölls dock i de sistnämnda belägg-

ningarna som lades i otillräckliga tjocklekar och den finkorni-

gare beläggningsmassan erhöll i detta fall bättre slitstyrka.

Enligt Nievelt (1974) har man i österrikisk provväg funnit den

bästa slitstyrkan hos de grövsta beläggningarna med stenmaterial

0-25 mm såvida massorna kunnat vältas till låga hålrum. Sillén

(1975) har påpekat att enligt erfarenheter vid Stockholms Stads

Gatukontdr kan skillnaderna i slitstyrka hos olika stenmaterial

komma att utjämnas om stenstorleken ökas.

Sammanfattningsvis kan sägas att stenhaltens stora betydelse är

väldokumenterad. Så grov, slitstark sten som möjligt bör använ-

das även om beläggningstjockleken sätter en gräns. Bindemedels-

brukets kvalitet är även mycket viktig och hålrummet ska vara

lågt då stenmaterialet annars riskerar att lossna genom trafik-

slitage. Stenhaltens betydelse behöver dock noggrannare kvanti-
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fieras och dess beroende av bl.a. stenkvalitet utredas.

4. PARTIKELFORMERS BETYDELSE

Enligt Hode-Keyser (1971) måste stenmaterialet till en slit-

stark beläggning ha "kubisk" form men partikelformens betydelse

verkar i allmänhet vara litet undersökt. Weckström (1974, jfr

mom 2.2) påpekar att i finska beläggningar verkar den skadliga

inverkan av stänglighet vara större än av flisighet. Detta gäl-

ler för stenmaterial krossat av berg och vid beläggningar inne-

hållande krosst åsgrus erhölls en annan tendens då ökad stäng-

lighet och flisighet ökade slitstyrkan. Detta berodde antagli-

gen på att de krossade partiklarna var flisigare och stängliga-

re än de okrossade, rundade. I så fall skulle rundade

partiklar vara till nackdel från slitagesynpunkt (jfr dock nedan).

Möjligen kan även deformationen av massan sommartid, som motver-

kas av krossat material, ha påverkat de vintertid uppmätta

slitagevärdena. Vid opublicerade försök i Neste Oy's provvägs-

maskin i Finland har massabeläggningar innehållande "kubiserat"

reSp. flisigt kvartsitmaterial jämförts utan att någon skillnad

i slitage kunnat konstateras (Turpainen 1976, pers.meddelande).

BS-sten och ytbehandlingssten måste vara "kubiska" då de bil-

dar ett enda stenskikt och endast "kubisk" sten ger maximal

slitvolym och erhåller god förankring i underlaget. I asfalt-

betong är dock stenarna mer eller mindre slumpvis fördelade i

beläggningen och bildar icke på samma sätt ett enda skikt var-

för betydelsen av partikelform är icke lika klar. Flisiga par-

tiklar är lättare än de "kubiska" vid samma fraktion och fler

partiklar kan därför förekomma per volynsenhet beläggningsmassa.

Det har framkommit att flisiga partiklar i vissa fall kan ge

beläggningsmassan bättre stabilitet än "kubiska" (Reinhardt

1962, Livneh och Greenstein 1972). Troligen kan flisiga par-

tiklar ge bättre "partikellåsning" än "kubiska" vid skjuvnings-

påkänning och därmed förhindra partikelrörelser. \
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Åsgrus består även efter krossningen till beläggningsmaterial

av mer eller mindre rundande partiklar. Rundat stenmaterial

anses ofta vara mer slitstarkt än krossat vid jämförbar petrogra-

fisk sammansättning och har iblami rekommenderats för användning

i slitstarka vägbeläggningar (Hageby, opubl. rapport, Anonym

1976). Dubbarna får icke något tag i de rundade, släta partikel-

ytorna på samma sätt som i ojämna krossytor. Även de krossade,

skarpkantiga partiklarna i beläggningsytan tenderar dock att täm-

ligen snart rundas och avslipas, Speciellt god avrundning er-

hålls för finkorniga, slitstarka stenmaterial.

5. "MELLANFRAKTIONERNAS" BETYDELSE

Det har framkommit att en hög halt av slitstarkt, grovt sten-

material i asfaltbruk med litet hålrum är av betydelse för be-

läggningars slitstyrka. Några forskare har även studerat bety-

delsen av sand- och fingrusfraktioner vid försök i provvägs-

maskin samt funnit att dessa är till nackdel. Soveri och Lehti-

nen (1966) hax'således framhävt att halten av material 1-4 mm

bör hållas så låg som möjligt för att erhålla god slitstyrka.

Hode-Keyser (1970) har noterat att partiklar av storlekar

1,7 - 9,5 mm lätt "plockas" från beläggningsytan vid dubböver-

farter. Zicher (1972) har påpekat att material 0,6 - 5 mm bör i

möjligaste mån undvikas genom partikelsprång i graderingen.

Intressant är även att "mellanfraktionerna" verkar utöva tämli-

gen likartad inverkan vid både asfalt- och cementbeläggningar.

Sommer (1973) har således funnit att fraktionen 4-8 mm icke på-

verkar betongbeläggningars slitstyrka varför dess halt bör be-

gränsas, däremot bör halten sten > 8 mm vara så hög som möj-

ligt.
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6. KLIMATISKA FAKTORER SOM PÅVERKAR VÃGSLITAGE

6.1 Inverkan på stenmaterial

Hode-Keyser (1970) har funnit vid provvägsmaskinsförsök att

stenmaterial kan slitas mer i fuktigt än i torrt tillstånd.

Höbeda (1974) har studerat fuktighetens inverkan på olika sten-

material främst vid sprödhets- och sliptalsbestämningar. Det

framkom att högklassiga bergartsmaterial med låga sliptal i re-

gel icke påverkades av fuktighet. Däremot kunde ofta avsevärda

försvagningar konstateras för sämre material, t.ex. glimmer-

rika gnejser och bergarter innehållande sekundära småmineral

(t.ex. epidot, zoisit, sericit, lermineral). Spännvidden i

stenmaterialens kvalité ökade således vid fuktprovning.

Soltau (1975) har mätt intryckningshårdheten hos stenarna i as-

faltprovkroppar före och efter frysningspåkänning (10 cykler

av frysning och upptining vid -20 reSp. +20°C). Det framkom

att hårdheten märkbart försämrades för de flesta stenmaterial

efter frysningscyklerna. Vid undersökning av stenmaterials

frostbeständighet i Frankrike (LCPC Mode Opératoire G-22, 1973)

och Tyskland (Vorläufiges Merkblatt für Kiessplitt 1963) ut-

sätts det vattenmättade provet med känd hållfasthet för cykler

av upprepad frysning och upptining varefter Los Angeles- reap.

slaghållfasthetsprovningar utförs. Skillnaden i hållfasthet

före och efter frysprovningen ger ett mått på stenmaterialens

frostbeständighet. Utländska undersökningar av frostbeständig-

het har dock ofta gjorts på sådana porösa sedimentära bergarts-

material som icke används i vägbeläggningar i Sverige. Kvalita-

tiva, homogena stenmaterial försämras i regel föga genom frys-

ningscykler, i vissa fall kan t.o.m. hållfastheten förbättras,

sannolikt pga att enstaka svaga.partiklar i provfraktionen

frysit sönder.

Avgörande för frostbeständigheten är vattenmättnadsgraden i sten-

materialen vid frysprovning. En sådan hög vattenmättnad som

leder till sönderfall kan vara svår att uppnå på kort tid vid
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vattenlagring vid atmosfäriska förhållanden. Tillsättning av

vissa salter, oljor, alkohol m m i låga halter kan öka sönder-

fallet vid frySprovning, troligen beroende på att mineralet

väts bättre i håligheter, Sprickytor m m. ((Vogler 1976, se nedan).

I beläggningsprovvägen utanför München (Schtlze 1974, 1975)
observerades att vissa stenmaterial med enligt fallhammarförsöket

utmärkt hållfasthet kunde frysa sönder i beläggningsytor varvid

beläggningslitaget accelerades.

Några forskare har även försökt studera inverkan av vägsalt på

stenmaterials beständighet. Enligt Brand m fl 1968 utövade

vägsalt ingen negativ inverkan på några undersökta tyska belägg-

ningsmaterial, varken hållfasthets- eller vidhäftningsegenska-

per försämrades i jämförelse med behandling i destillerat vatten.

Vogler (1976) har utsatt stenmaterial, nedsänkta i koksaltlös-

ningar, för upprepade frysningscykler. Större sönderfall erhölls

vid låga saltkoncentrationer än vid kontrollprovningar i destil-

lerat vatten. De undersökta stenmaterialen verkar dock ha varit

ganska porösa och vattenmättades i vakuum före frysningen i

saltlösning, försöken gjordes således vid maximalt ogynnsamma

förhållanden. Hudec (1976) har funnit att vattenabsorptionen

hos kalkstensmaterial ökat med i genomsnitt 15 % efter föregåen-

de lakning i koksaltlösning. Tydligen blev porerna mer hygros-

kopiska genom saltinträngningen varvid vittringsmotståndet hos

stenmaterialen blev försämrad. Lerhaltiga kalkstensvarianter

kunde sönderfalla enbart genom vätnings- och torkningscykler

utan någon frysningspåkänning. Hochstetter (1973) har visat

att byggnadsmaterial som cement och kalksandsten förstörs mer

vid frysning i 0,1 %-iga lösningar av NaCl, Mg 012 och Calz än

i destillerat vatten. Det förmodades att kemiska angrepp kunde

uppkomma vid sidan av de fysikaliska. En 1 %-ig lösning av

etylenglykol förde till särskilt stor förstörelse. De bygg-

nadsmaterial, som framställts vid höga temperaturer genom brän-

ning, var mest beständiga.

Mellor (1971) har undersökt inverkan av låga temperaturer på

några bergartsmaterials hållfasthet, dock undersöktes ej som ti-

digare fraktionerade krossprodukter utan utborrade provcylindrar.
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Det framkom att både tryck- ocn draghållfastheter hos fuktiga

bergmaterial ökade vid fryspunkten pga frysningen av porvattnet.

Ännu lägre temperaturer gav ytterligare hållfasthetsförbätt-

ringar då absorptionsvattenhinnorna successivt uttunnades genom

den ökade utkristallisationen av is i porerna. Wieden och Kappel

(1973) har undersökt Los Angeleshållfastheten för ett antal

stenmaterial, dels på sedvanligt sätt vid rumstemperatur, dels i

frysrum vid -l8°C. Det visade sig att stenmaterialens hållfast-

het ökade i medeltal med ca 10 % vid provning i kyla. Det redo-

visas ej hur materialen hade förkonditionerats.

6.2 Inverkan på beläggningsmassa

Flera forskare har funnit att fuktighet kan avsevärt nedsätta

asfaltbeläggningars slitstyrka. Tröger och Helfereich (1972)

har funnit i en laboratorieapparat (nålpistolmaskin mod. Tröger)

att skillnaden mellan våt- och torrslitage ökar starkt med hål-

rummet i beläggningen. Inträngande fuktighet nedsatte tydligen

asfaltbrukets motståndskraft. Det har även framkommit vid för-

sök i VTI:s provvägsmaskin (opublicerad delrapport 1971) att

asfaltbetong slits snabbare i fuktigt än i torrt tillstånd.

Petersen (1974) har funnit i en provvägsmaskin, konstruerad så

att klimatet vid försöket kan varieras inom vida gränser, att

asfaltbeläggningar kan svälla vid fuktkörning, sannolikt genom

att fukt tränger in i porerna och så småningom börjar förstöra

vidhäftningen mellan stenmaterial och bindemedel. Cykler av

frysning och upptining accelerar processen. Enligt författaren

är därför det reella slitaget under vinterhalvåret större än

det som uppmäts pga svällningen av beläggningen under sommar-

halvåret. Det sker dock även en nedpressning av stenmaterialet

i bindemedelsbruket under varma sommardagar (Schulze 1974).

Petersen hävdar att den aktuella provvägsmaskintypen bättre

än maskiner där klimatetet icke kan varieras i samma omfattning

klargör skillnaderna i olika beläggningstypers slitstyrka.

Pfeffekoven har även (1974) påpekat att han icke funnit någon

överensstämmelse mellan provvagsmaskin och provväg när slitaget

i laboratoriet åstadkommits vid enhetliga klimatförhållanden
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(fuktkörning vid +lOOC). Annan relation mellan provbeläggningar

konstaterades dock vid en senare undersökning i ombyggd provvägs-

maskin med variabelt klimat varvid bättre korrelation med väg-

slitaget erhölls. De undersökta beläggningstyperna ( bl a asfalt-

betong 0-8 mm och gjutasfalt) verkade ha sammansättningar där

bindemedelsbrukets egenskaper var särskilt viktiga och stenkva-

liteten fick ej så avgörande betydelse som t ex hos "norma1"as-

faltbetong innehållande grövre stenmaterial.

Lilja (1972 )har undersökt två stenmaterial med olika slitstyr-

ka i två beläggningSprovvägar, den ena belägen i fuktigt väst-

kustklimat, den andra i torrare inlandsklimat (Dalarna).

Massabeläggningar gjorda enligt samma "recept" och med samma

stenmaterial har slitits 35-40 % mer i det fuktiga klimatet en-

ligt SPS-värdet. Relationen mellan provsträckornas slitage

förblev dock oförändrad inom samma provväg.

Inverkan av temperatur på asfaltbeläggningars slitstyrka har

undersökts i olika laboratorieapparater och provvägsmaskiner.

Bindemedlet är plastiskt sommartid men Sprött vintertid.

Keyser (1971) har erhållit ett slitageminimum vid 000 och slita-

get ökade med minus- och plusgrader. Schulze (1975) har dock

funnit att slitaget minskat rätlinjigt om temperaturen sänks

från +1OOC till -lOOC. Kohler och Trappert (1974) har även

gjort undersökningar vid ovannämnda temperaturer och konstaterat

att beläggningarna varit 1,6 - 3,3 gånger slitstarkare i kyla.

Troligen återSpeglade de stora skillnaderna i temperaturberoende

snarare bindemedels- än stenmaterialegenskaper.

Soltau (1975) har undersökt dubbdäcksslitaget på asfaltprov-

kroppar i "Peiner Reibungsmesser" med och utan föregående frys-

ningspåfrestning (10 cykler av frysning och upptining vid -20

reSp. +QOOC). Det framkom att slitaget av "normal" asfaltbetong

0-11 mm ökade märkbart genom frysningspåverkan medan stenrik

"skelettasfalt" 0-16 mm knappast påverkades. Sannolikt upptogs

dubbpåfrestningen i det senare fallet mer av de frostresistenta
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grova stenarna i beläggningsytan. Schulze (1975) har funnit i

några olika laboratorieapparater att frysningscykler alltid ned-

sätter slitstyrkan av asfaltbetong 0-12 mm. Kohler och Trappert

(1974) har däremot funnit vid försök i modifierad, dubbförsedd

brittisk poleringsapparat, att asfaltbeläggningars slitstyrka

försämrats av frysningscykler endast om hälrummet överstiger 6 %.

Väggalts inverkan på asfaltbeläggningars hållbarhet har även

undersökts och en utförlig sammanfattning har givits i OECD-

rapporten (Rosengren m fl 1972). Lösningar av de till vinter-

Vägunderhåll använda salterna (NaCl och CaClz) tycks icke in-

verka mer på asfaltbeläggningars beständighet än destillerat

vatten. Däremot håller hygroskOpiska salter vägbanan fuktig

under längre tid och som tidigare nämnts slits en våt vägbelägg-

ning mer än en torr. Några forskare har som tidigare nämnts

även funnit att svaga saltlösningar kan nedsättlvissa stenma-

terials frostbeständighet.

7. SLUTSATSER

Olika forskares resultat av stenmaterialfaktorers betydelse är

ofta motsägesfulla, något som sannolikt beror på olikheter i

stenmaterial- och massabeläggningar samt försöksförutsättningar.

Den slitande verkan hos olika trafiksimulatorer kan variera.

Det har framkommit vid undersökningar i VTlas provvägsmaskin

(Rosengren och Hansson 1976) men även i finsk provvägsmaskin

av annan konstruktion (finskt-svenskt samarbete Neste Oy - Nynäs

AB, 1977) att slitageskillnaderna mellan olika provbeläggningar

kan komma att minska med ökande antal varv i maskinen. När

nivåskillnader börjar framkomma blir nämligen de mest slitna

sträckorna allt mer skonade då däcket tenderar att h0ppa över

fördjupningarna såvida hastigheten icke är mycket låg (jfr Rosen-

gren, 1972). Denna effekt har sannolikt utövat ett obeaktat

inflytande vid flera undersökningar i provvägsmaskin.

Stenmaterialkvalitetens stora betydelse har framkommit vid de
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flesta undersökningar. En viss oklarhet föreligger huruvida

nötnings- eller hållfasthetsegenskaperna är de viktigaste.

Vid försök gjorda i provvägsmaskiner har i regel erhållits god

korrelation mellan beläggningsslitaget och nötningsmotståndet

hos stenmaterialen. Hållfasthetsvärden (Sprödhets- eller Los

Angelestal) har vanligen icke korrelerat så väl. Vissa provvägs-

försök har även gett likartade resultat. Vid den största prov-

vägsundersökningen som gjorts i närheten av München har dock

stenmaterialens hållfasthetsegenskaper korrelerat bäst med väg-

slitaget medan korrelationen med nötningsmotståndet varit sämre.

Den relativa betydelsen av hållfasthets- och nötningsegenska-

per hos stenmaterialen kan sannolikt variera med trafikförhållan-

dena. Snabbgående trafik och lastbilsdubbar kan utsätta sten-

materialen för andra påfrestningar, särskilt mer slagverkan,

än de som råder i provvägsmaskiner. I sådana fall bör hållfast-

hetsegenskaperna vara av stor betydelse.

En hög halt av kvalitativt stenmaterial förbättrar vägbelägg-

ningars slitstyrka såvida bindemedelsbruket har lämplig samman-

sättning. Halten av sand och fingrus bör hållas så låg som möj-

ligt för att kunna öka stenhalten.

Entydiga samband mellan stenmaterialens partikelform och asfalt-

beläggningars slitstyrka har icke påvisats. Ibland rekommende-

ras "kubiskt", ibland rundat stenmaterial till slitstarka be-

läggningar.

Vissa stenmaterial med goda hållfasthetsegenskaper enligt nor-

merade provningar av torra prov kan nötas mer i fuktigt än i

torrt tillstånd. Normenliga stenmaterial kan i vissa fall inne-

hålla icke frostbeständiga partiklar. Väts dessutom stenmateria-

let av svaga saltlösningar, alkohol eller glykol, nedsätts i

vissa fall frostbeständigheten avsevärt. Sådana medel kan före-

komma på en vägbana. Denna fråga verkar dock litet undersökt.

Klimatiska faktorer som fuktighet, temperatur och frost påver-

kar asfaltbeläggningars slitstyrka i varierande omfattning.

Klimatets betydelse verkar dock vara ganska liten vid hålrums-
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fattiga beläggningar som innehåller högklassiga stenmaterial.

En hög stenhalt är till fördel i sammanhanget, då stenarna

kan mottaga dubbangreppet och den mer klimatkänsliga'mellan-

massan skonas.
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