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I

Prowäg med olika stenmaterialkvaliteter i slitlager 
av asfaltbetong
I. Utföranderapport 
av Lars-Göran Wågberg
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
Fack
581 01 LINKÖPING

REFERAT

På uppdrag av Vägverket har VTI under sommaren 1977 
utfört en prowäg med åtta olika stenmaterial. Av
sikten med prowägen är att studera vilket inflytande 
stenkvaliteten hos fraktion 8-16 mm, har på det sli
tage som dubbade däck åsamkar asfaltbetong HAB 16.

I försöket ingår två beläggningstyper - den ena av 
konventionell typ (30 % av stenmaterialet var större 
än 8 mm), den andra en öppnare typ (45 % >8 mm).

Slitaget på prowägen kommer också att jämföras med 
den avnötning som erhölls vid en körning i VTI:s prov- 
vägsmaskin. I den körningen ingick flertalet av de 
stenmaterial som är representerade på prowägen. Kör
ningen i prowägsmaskinen har redovisats i VTI Rapport 
nr 125.

Under de närmaste vintersäsongerna kommer VTI att 
utföra slitagemätningar på prowägen.
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II

Experimental road of asphalt concrete (HAB 16) 
with different qualities of wearing course aggregate.

I Design and Construction 
by Lars-Göran Wågberg
National Swedish Road and Traffic Research Institute 
Fack
S-581 01 LINKÖPING SWEDEN

ABSTRACT

During the summer 1977 an experimental road with 8 
different surfacing aggregate qualities was construc
ted by the Institute as a commission from the National 
Road Administration. The purpose of the experimental 
road is to study the effect of the aggregate quality 
(fraction 8-16 mm) on the pavement wear caused by 
studded tyres. The surfacing is composed of dense 
asphalt concrete HAB 16.

The surfacings are of two types - a conventional type 
(30 % of the aggregates >8 mm) and a more open graded 
type (45 % >8 mm).

The pavement wear will be compared to the wear obtained 
at a test in the traffic simulator of the Institute. 
This test included most of the aggregates tested on 
the experimental road. The test was reported in VTI 
Rapport no 125.

The wear measurements will be carried out during the 
next winter seasons.
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1 INLEDNING

Avsikten med provvägen är att studera vilket infly
tande stenkvaliteten hos fraktion 8-16 mm har på det 
slitage som dubbade däck åsamkar asfaltbetong HAB 16 
och att jämföra resultaten från en körning i VTI:s 
provvägsmaskin med den avnötning som erhålls på en 
dubbdäckstrafikerad väg.

Arbetet har gjorts på uppdrag av Statens vägverk.

Planeringen av prowägen knyter direkt an till en 
av Rosengren och Höbeda utförd körning med dubbade 
personbilsdäck i VTI:s provvägsmaskin. Beläggnings- 
proven till denna bestod av HAB 16 och represente
rade 10 olika stenmaterial i fraktion 8-16 mm. I 
hälften av antalet prov utgjorde denna fraktion 30 % 
och i andra hälften 45 %. Samband med mycket goda 
korrelationskoefficienter erhölls mellan slitaget å 
ena sidan och funktioner av stenens sliptal och 
sprödhetstal å den andra. Körningen har redovisats 
i VTI Rapport nr 125, som i inledningen även ger en 
översikt över det av Hcbeda utförda FoU-arbetet på 
sliptalet.

Det var angeläget att till provvägen utvälja sten- 
kvaliteter med vitt skilda sliptal och sprödhetstal 
och kombinationer därav för att ge ett bra underlag 
fcr utvärdering av dessa tals inflytande på belägg- 
ningsslitaget.

För den avsedda jämförelsen mellan fält- och maskin- 
körningsresultat var det naturligtvis nödvändigt att 
i stor utsträckning välja beläggningar mycket lika 
dem som blivit föremål för maskinkörning.
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2 PROWÄGEN OCH FÖRSÖKSBELÄGGNINGARNA - ALL- 
I1ÄNT

2 .1 Planering

Med ledning av resultaten från körningen i provvägs- 
maskinen, beslöts i samråd med vägverket att följan
de stenkvaliteter och -halter skulle ingå i försö
ket. (Stenkvaliteterna markerade med * har ingått i 
ovan nämnda körning.)

Stenkvalitet Stenhalt
30 % >8 mm 45 % >8 mm

1. Kvartsit, Ullerud* x x
2. Porfyrgrus, Gustafs* x x
3 . Diabas, Vargön* x
4. Granit, Skärlunda x
5. Gnejs, Töva* x x
6. Granit, Wallhamn* x x
7. Amfibolit, Steninge* x
8. "Lokala" materialet x x

Ovanstående kombinationer ger totalt 13 provsträckor 
med olika beläggningar. Med avseende på kornfördel
ningen rör det sig om två beläggningstyper - den ena 
av konventionell typ (30 % >8 mm), den andra en öpp
nare typ (45 % >8 mm).

Av produktionstekniska och ekonomiska skäl ville 
vägverket utföra arbetet med en asfaltläggare med
6,5 m läggningsbredd, varför provsträckorna av kost
nadsskäl - materialtransporterna - måste förläggas 
till ena väghalvan (körfält + vägren). I försöket 
ingår dock endast körfältet.
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2 .2 Provvägens läge

Provvägen utfördes i samband med beläggningsarbeten
på nybyggnaden av väg E4, delen Mehedeby-Fridhem i 
Gävleborgs län. Sträckornas läge framgår av bifogad 
karta och skiss i bilaga 1 och 2. Vägen har byggts 
som en motortrafikled, 13 m bred, med vägrenar och 
ett körfält i vardera riktningen. Provsträckorna ut
fördes av kostnadsskäl endast på ett av körfälten 
nämligen körfältet i riktning mot ilehedeby.

2 .3 Massatyp

Efter några smärre korrigeringar i arbetsrecepten 
föranledda av resultaten från förförscket bestämdes 
att följande massor skulle ingå i huvudförsöket.

En normal HAB 16 T med en bindemedelshalt av 6,0 
vikt-% A 135 och en något öppnare sammansättning med
5,7 vikt-% A 135. Ilassornas kornfördelning framgår 
av figur 1. Ovan angivna bindemedelshalter gäller 
vid en komnaktdensitet hos det sammansatta stenmate-3rialet på 2,66 g/cm . Vid avvikelse från denna kom
paktdensitet, beroende på 8-16 mm fraktionernas olika 
kompaktdensitet, har bindemedlets viktandel korri
gerats .

Vid propoftionering av försöksmassorna erhölls hål- 
rumshalten 1,5-2,1 vol-% i den tätare respektive 
2,0-3,9 vol-% i den "öppnare" beläggningstypen. Re
sultat från proportioneringen redovisas i bilaga 4.
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_ _  --  _ BYA:s gränskurvor för HAB 16 T

Figur 1. Kornkurvor

3 STENMATERIAL - KORTFATTAD BESKRIVNING

Ca 0,03 mm tjocka tunnslip har förfärdigats av ut
valda bergartsstycken resp gruskorn för undersökning 
i polarisationsmikroskop. De flesta mineralen blir 
genomskinliga i så tunna skivor varvid bergarternas 
struktur och mineralsammansättning kan undersökas.
Det polariserade ljuset ger samma mineral olika grå 
toner (i svart-vita fotografier) beroende på snitten 
i förhållande till mineralens optiska karakteristika.

Beskrivningarna är starkt förenklade och främst fram
hävs faktorer som är av betydelse för de vägtekniska 
egenskaperna.
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Kvartsit, Ullerud

Enligt okulär granskning gråvit bergart som innehål
ler inslag av vit, spröd kvarts. Vid mikroskopisk 
granskning framgår att kvartsiten deformerats starkt 
genom spänningar i berggrunden under sin geologiska 
historia. En uppkrossning, som följts av hopläkning, 
har skett efter kornfogarna av de primära, några 
tiondels mm stora kvartskornen som ofta har rundade 
former. Denna deformation ökar bergartsmaterialets 
seghet. Tunna filmer av ofta parallellorienterad ljus 
glimmer kan ha utvalsats mellan kvartskornen. Glim- 
merhalten är dock mycket låg (<1 %).

Då kvartskornen är finkorniga, deformerade och väl 
sammanfogade har stenmaterialet relativt lågt spröd- 
hetstal och mycket lågt sliptal. Glimmerfilmerna ver
kar icke påverka de mekaniska egenskaperna i större 
omfattning.

Krossat åsgrus, Gustafs

Grusmaterialet karakteriseras vid okulär granskning 
i första hand genom den höga halten av röd porfyr. 
Halterna av de olika bergartskomponenterna i frak
tion 11,2-16 mm har bestämts till 57 % av porfyr,
34 % granit, 5 % sandsten och 5 % diabas + grönsten.

Vid mikroskopisk granskning av enskilda partiklar 
framkommer att porfyren har en mycket finkornig, del
vis submikroskopisk grundmassa bestående av kvarts, 
fältspat m m. Ibland kan denna t o m ha flytstruktur 
då bergarten härstammar från gamla lavabäddar. Rik
ligt med större strökorn av fältspat och kvarts före
kommer i den fina grundmassan. De största kornen blir 
några mm stora (jfr foto 10 a och b). Den fina 
kvartsrika grundmassan ger porfyrfragmenten utmärkta 
hållfasthets- och nötningsegenskaper.
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Granitfragmenten har ofta deformerad struktur och de 
mekaniska egenskaperna bör vara canska likvärdiga de 
två övriga graniterna som undersökts i provvägs- 
maskinen.

Sandstensfragmenten består av finkornig, nästan 
kvartsitisk bergart (kornstorlek i regel ca 0,1 mm). 
Parallellorienterade små glimmerkorn har bildats i 
bergarten genom omkristallisation. Sandstenen bör i 
stort sett vara jämförbar i slitstyrka med den glim- 
merhaltiga kvartsiten från Helgenäs.

Diabasen och merparten av grönstenen har även goda 
hållfasthetsegenskaper. Lättavnötta, svaga berg- 
artsfragment förekommer således icke i grusmateria
let i nämnvärd halt.

Diabas, Vargön

Mörk, finkornig bergart med hög kompaktdensitet. Den 
har vid mikroskopisk granskning s k ofitisk struktur 
varmed menas att fältspatlister "armerar" och genom
borrar andra mineral, främst pyroxen, vilket ger 
mycket god seghet. Kornstorleken varierar men i de 
flesta fall är fältspatlisterna några tiondels mm 
stora. Enstaka grovkornigare partiklar förekommer. 
Strökorn av mörk glimmer, j ärnmalm m m kan observe
ras o Mineralen är föga omvandlade till sekundära om
vandlingsprodukter .

Den gynnsamma strukturen gör att bergartsmaterialet 
får mycket lågt sprödhetstal. Frånvaron av det hårda 
mineralet kvarts gör dock att sliptalet icke blir 
lågt.
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Granit, Skärlunda 

Finkornig granit, bergkross.

Vid tidpunkten för denna rapports färdigställande 
har ingen noggrannare analys gjorts.

Gnej s, Töva

Enligt okulär granskning mörkgrå, fin- och medelkor
nig, ibland något skiffrig bergart. Kornstorleken va
rierar men ligger enligt mikroskopisk granskning i 
regel vid ca 0,25-0,5 mm. Halten av mörk glimmer är 
i regel hög och varierar mellan 15-25 % även om par
tier med låg glimmerhalt kan förekomma. Mineralet 
tenderar att vara orienterat men bildar sällan sam
manhängande skikt. Hornbländeförande bergart kan även 
förekomma. Strukturen är ofta deformerad genom spän
ningar i berggrunden varvid glimmern kan vara sönder
trasad och utvalsad mellan andra mineral. Odeformerad 
glimmer, som sannolikt bildats genom senare omkris— 
tallisation, förekommer också och sådana omvandlade 
bergartsvarianter är ofta grovkornigare (kornstorlek 
1-2 mm). Fältspatmineralen kan vara delvis sericit- 
omvandlade.

Trots den höga glimmerhalten har stenmaterialet täm
ligen lågt sprödhetstal, finkornig glimmer kan t o m  
förbättra slagsegheten genom dämpande verkan. Det 
mjuka mineralet nedsätter dock sliptalet i avsevärd 
grad.

Granit, Wallhamn

Enligt okulär granskning ljust grå, medelkornig gra
nit . Kornstorleken är i regel 1-2 mm och fältspat- 
och kvartskornen har ofta avrundade former i mikro
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skopet. Kornfogningen är ej alltför komplicerad, men 
viss deformation som resulterar i fcrsegning av berg- 
artsmaterialet kan konstateras. Glimmerhalten är täm
ligen låg, i regel ej hcgre än 5 %. Fältspatmineralen 
är litet omvandlade.

"Normal" granitisk mineralsammansättning och struktur 
ger upphov till ganska intermediära mekaniska egen
skaper .

Amfibolit, Steninge

Fin- till medelkornig, mörk bergart med hög kompakt
densitet. Kornstorleken varierar men är i genomsnitt 
ca 0,5-1 mm. Bergartsmaterialet karakteriseras vid 
mikroskopisk undersökning av enkel, svag sammanfog- 
ning av mineralkornen. Förutom dominerande hornblände 
och fältspat förekommer granat, kvarts, mörk glimmer, 
malm m m. Ingen sekundär omvandling av mineralen kan 
konstateras.

Trots den enkla kornfogningen är sprödhetstalet re
lativt lågt. Detta beror sannolikt nå den delvis fin
korniga strukturen. Eventuellt kan även den höga hal
ten av mörka, järnrika mineral som hornblände, py- 
roxen och järnmalm ge ökad seghet.

"Lokala" materialet

Det lokala materialet som användes vid de ordinarie 
beläggningsarbetena utgörs av krossat åsgrus som 
övervägande består av granit och gnejs.
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4 FÖRUNDERSÖKNINGAR

4.1 Stenmaterial

Från upplagen vid asfaltverket i Gävle uttogs stora 
prov av det lokala materialets fraktioner. Materia
let var uppdelat i 0-4, 4-8, 8-12 och 12-16 mm frak
tioner .

Från upplagen hos respektive stenleverantör uttogs 
prov av fraktionerna 8-12 och 12-16 mm före leverans 
till asfaltverket i Gävle.

Ovanstående materialprov användes vid proportione
ring av asfaltmassorna i VTI:s laboratorier i 
Linköping.

Styrkegraden bestämdes på samtliga prov av 8-12 och 
12-16 mm fraktionerna. Sliptal och kompaktdensitet 
bestämdes på 8-12 mm fraktionen av respektive sten
material. Resultat från dessa undersökningar redo
visas i bilaga 3.

4.2 Bindemedel

Ett stickprov nå bindemedlet togs vid den depå vari
från bindemedlet skulle levereras. Resultat från 
analysen av bindemedlet redovisas i bilaga 7B.

4 .3 Propo rt ioner i ng

4.3.1 Kornkurvor - orientering

De avsedda kornsammansättningarna framgår av figur 
1 sidan 4.

I båda fallen utgörs materialet under 8 mm av det
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lokala materialet. Passerande mängd är uttryckt i 
volymsprocent beroende nå de ingående stenmateria
lens (>8 mm) varierande kompaktdensitet. (Se bi
laga 3.)

4.3.2 Bindemedelshalt_-_orientering

Bindemedelshalten proportionerades i volymandelar 
på grund av stenmaterialens varierande kompaktden
sitet .

Varje massatvp tillverkades i laboratorieblandare 
med tre olika bindemedeIshalter.

Fyra marshallprovkroppar tillverkades per massatyp 
och bindemedelshalt. Hålrummet undersöktes på tre 
av provkropparna och en provkropp lagrades för even
tuell slitagetest enligt Tröger. Resultat från pro
portioneringen redovisas i bilaga 4.

Bindemedelshalten bestämdes med dessa resultat som 
grund, till 6,0 vikt-% i den tätare kurvan och till
5,7 vikt—% i den "cppnare" sammansättningen. Dessa3halter gäller vid kompaktdensiteten 2,66 g/cm hos 
stenmaterialet. Vid avvikelse från detta densitets- 
värde har bindemedlets viktandel korrigerats.

4.3.3 Arbets irecept

Vid tidpunkten för laboratorieproportioneringen av 
provmassorna fanns inte material som siktats genom 
verkets sållhus tillgängligt. Proportioneringen måste 
därför göras med stenmaterial uttaget från upplagen. 
Två veckor före försökets utförande kördes emellertid 
det lokala materialets fraktioner genom verkets tork- 
trumma och sållhus, varefter prov uttogs. Dessa frak
tioners profil efter siktning i verket överfördes
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sedan till de andra i försöket ingående stenmateria
len. På grund av den knappa tillgången på inköpta 
stenfraktioner kunde inte dessa köras genom verkets 
siktar.

Vid sammansättningen av arbetsrecepten eftersträva
des att göra så få inställningsändringar som möjligt 
vid övergång från en stenmaterialsort till en annan. 
Sålunda utarbetades arbetsreceptet så att verkets 
inställning beträffande bindemedelstillsats, filler- 
tillsats, andel 0-4 och 4-8 mm fraktion var konstant 
inom varje beläggningstyp oavsett stenmaterial.

5 FÖRFÖRSÖK I FÄLT

5.1 Syfte

Syftet med förförsöket var att kontrollera arbets- 
recept, verkets funktion samt att bestämma erforder
lig oackningsinsats på vägen.

Det bedömdes som särskilt viktigt att före försökens 
utförande kontrollera att arbetsrecepten givit rätt 
massasammansättning eftersom det inte var möjligt att 
genomföra någon produktionskontroll under försökets 
gång på grund av de korta produktionstiderna för 
respektive massatvp.

5.2 Genomförande av förförsöken

Förförsöket omfattade produktion av båda sammansätt
ningarna (30 resp 45 % sten >8 mm). På grund av den 
begränsade tillgången på inköpt stenmaterial genom
fördes förförsöket enbart med massor tillverkade av 
det lokala materialet.
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Förförsöket utfördes med samma maskinutrustning och 
personal som vid huvudförsöket.

Vid tillverkningen av massorna under förförsöket 
fanns ingen kalkfiller att tillgå varför den ersattes 
av egenfiller.

Vid förförsöket tillverkades ca 100 ton av respektive 
sammansättning. Under tillverkningens gång uttogs 
8 st prov av respektive massatyp. Proven togs i hun
den direkt efter tömning från biandaren för att i 
görligaste mån undvika separationer. Proven analyse
rades med avseende på bindemedelshalt och kornkurva. 
På grund av tidsbrist analyserades hälften av proven 
vid VTI och hälften vid vägverkets laboratorium i 
Jakobsberg.

På vägen packades asfaltmassorna enligt ett förut
bestämt vältningsschema (se bilaga 5). Packningsar- 
betet kontrollerades dels genom mätningar med HDM-4 
och dels genom analysering av provkroppar som upp
borrades på 6 punkter per massatyp, fördelade på två 
tvärsektioner.

5.3 Resultat av förförsöken

5.3.1 Massans sammansättning

Resultaten från undersökningen av massornas samman
sättning visade god överensstämmelse med den önskade 
bindemedelshalten och kornkurvan. Resultaten är sam
manställda i bilaga 6. Den låga fillerhalten i den 
"öpnna" sammansättningen beror på att egenfillern 
inte räckte till för att helt ersätta kalkfillern.
I övrigt gav resultaten bara anledning till smärre 
korrigeringar i arbetsreceptet.
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5.3.2 E§2lSDiS2

Vid undersökning av de uppborrade provkropparna er
hölls hålruin som kunde accepteras varför det provade 
vältningsschemat fastslogs.

Resultaten är redovisade i bilaga 7A.

6 PROVSTRÄCKORNAS UTFÖRANDE

6 .1 Tidpunkt

Provsträckorna utfördes 7-13/6 1977.

6.2 Väderlek

Vädret var torrt och soligt, vilket innebar relativt 
goda yttre omständigheter. Morgontemperaturen varie
rade mellan 12 och 16°C. Vinden var måttlig.

6.3 Massornas tillverkning

Asfaltverket som drevs av W  i egen regi var till
sammans med en krossanläggning placerat i Svalåsen 
ca 5 km från provsträckorna. Verket, av tvp WIBAU 
120, var ett helautomatiskt satsverk med ett sållhus 
som medgav utnyttjande av fyra kalibrerade stenfrak- 
tioner. Lagringskapaciteten för blandade massor upp
gick till 100 ton fördelade på två isolerade fickor. 
Tillverkningskapaciteten minskades under tiden för 
försöket från normala 90-100 ton till 75-80 ton per 
timme i avsikt att undvika konstant eller temporär 
överbelastning på sållhuset. Blandningstiden uppgick 
totalt till 45 sek fördelat på torrblandning 15 sek 
och våtblandning 30 sek. Satsstorlek varierade mellan
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1250 och 1310 kg beroende på stenmaterialens varie
rande kompaktdensitet. Enligt avläsning på verkets 
givare varierade blandningstemperaturen mellan 155 
och 170°C. Vid temperaturmätning i samband med ut- 
lastning av massorna från verket registrerades tem
peraturer mellan 160 och 180°C.

Under tillverkningen av försöksmassorna drabbades 
verket av driftsstopp vid ett par tillfällen. Av
brotten inverkade dock inte menligt på provmassorna.

6 .4 Läggning

Utläggaren var en BARBER-GREENE SB 140. Denna maskin 
är en hjulburen hydrostatiskt driven utläggare som 
genom breddökningar medger en läggningsbredd av hela 
7,40 m. I de förberedande diskussionerna med W :s 
platsledning uttryckte representanter för TVb och VTI 
farhågor för en kraftig separering av massorna på 
grund av en för stor läggningsbredd. Av produktions
tekniska och ekonomiska skäl beslöt dock W  att ge
nomföra beläggningsarbetet med två 6,5 meters drag. 
Läggaren var utrustad med automatisk nivåkontroll och 
hydraulisk breddckning på en sida. Screedplattan var 
vibrerande.

6.5 Packning

Vid packningen användes två trevalsvältar:

SVEDALA-ARBRÄ, 13 ton 
ADVANCE, 11 ton

Det vid förförsöket provade vältningsschemat gav 
godtagbara resultat beträffande packningsgraden. 
Schemat innebar att varje punkt på kcrfältets belägg
ning packades med minst 8 bakvalsöverfarter. För att
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så snabbt som möjligt tillföra den erforderliga pack- 
ningsinsatsen arbetade de två vältarna synkront i 
tandem enligt den princip som framgår av bilaga 5. 
Vältarnas hastighet uppgick till ca 5 km/h. Den stora 
läggningsbredden komplicerade packningsarbetet efter
som även vägrenen måste erhålla en acceptabel pack
ning .

Temperaturmätning på massan uppmättes i läggarens 
tråg till värden mellan 160 och 175°C, varför det är 
rimligt att antaga att temperaturen i den utlagda be
läggningen varierade mellan 150 och 165°C.

7 KONTROLL

VTI:s provtagning och kontroll utfördes utanför den 
normala produktions- och kvalitetskontrollen som 
åligger utövare av beläggningsverksamhet.

7.1 Provtagning och kontroll vid verket

På grund av den korta produktionstiden för respektive 
massatyp genomfördes ingen produktionskontroll med 
provtagning. Kontrollen inskränkte sig till en allmän 
övervakning av tillverkningsprocessen. Bindemedels- 
temperaturen i lagringstankarna och stenmaterialets 
temperatur under lagring i sållhusets varmfickor 
kontrollerades. Massatemperaturen registrerades i 
samband med utlastning från verket. Prov av bindemed
let uttogs varje produktionsdag.

7.2 Provtagning och kontroll På vägen

Massans temperatur kontrollerades före utläggning.
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Prov av utlagd icke vältad massa uttogs på sex 
slumpmässigt fördelade tvärsektioner per sträcka.
Två prov om vardera ca 8 kg togs vid varje tvärsek
tion av körfältet. Ett av proven uttogs i ett kon
stant sidoläge genom hela försöket och det andra i 
ett slumpmässigt läge i respektive tvärsektion. Prov- 
tagningspunkternas fördelning över sträckornas yta 
ges i bilaga 8.

I samma sidoläge som massaproven men med någon för
skjutning i längdled uttogs borrprover 0 150 mm.

Packningsarbetet kontrollerades med en HDM-4 under 
arbetets gång.

7.3 Laboratorieundersökningar av uttagna prover

Under hösten 1977 har laboratorieundersökningar, på 
från provvägen uttagna prover, startats. Arbetet be
räknas vara slutfört under våren 1978. Resultaten 
från laboratoriearbetet kommer att redovisas i en 
lägesrapport 78-10. De från vägen uttagna proverna 
analyseras med avseende på bindemedelshalt och korn
kurva. Marshallprovkroppar tillverkas för kontroll av 
packningsgrad och för slitstyrkebestämning enligt 
Tröger (se kapitel 9).

De från Vägen uttagna borrproverna undersöks med av
seende på hålrummet.

8 LÅNGTIDSUPPFÖLJNING

8.1 Slitägemätningar

Uppföljningen kommer i huvudsak att bestå av slitage
mätningar under vintersäsongerna.
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Slitagemätningarna kommer att utföras enligt det för
faringssätt som VTI tidigare använt på ett antal 
provvägar. Beläggningsytan avvägs på var 100:e mm 
tvärs över körfältet. Som fixar fungerar nedborrade 
mässingshylsor i beläggningen. Mätningarna utförs 
normalt vid tre tillfällen under vintersäsongen.

Under hösten 1977 har fixar borrats ner i sex sli- 
tagemätningslinjer tvärs över körfältet på respektive 
sträcka„

Trafikräkning och bestämning av dubbfrekvensen kommer 
att utföras genom vägverkets försorg.

Slitagemätningar brukar normalt utföras under belägg
ningens tre första år.

8.2 Friktionsmätning

Eftersom beläggningar med åtta olika stenmaterial och 
två olika kornkurvor finns representerade i anslut
ning till varandra och inom ett begränsat geografiskt 
område inom denna provväg har även friktionsmätningar 
planerats. Den första mätningen kommer att utföras 
under sommaren 1978.

8.3 Besiktningar

Okulär besiktning och bedömning av de olika belägg
ningarna kommer att göras regelbundet under de när
maste åren.

9 SLITSTYRKEBESTÄMNING ENLIGT TRÖGER

Slitstyrkebestämningar enligt Tröger är planerade
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att utföras på marshallprovkroppar tillverkade av 
asfaltmassor uttagna i samband med utförandet. Detta 
arbete kommer förmodligen att utföras inom ett sepa
rat projekt under 1978.
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Skiss över försökssträckor på väg E4 vid Gävle

Gävle

Körfält
Str. 1 
30% 8-16 mm 
"Lokala" ma
terialet

Str* 2 
30% 8-16 mm 
Porfyr, 
Gustafs

Str. 3 
30% 8-16 mm 
Diabas, 
Vargön

Str. 4
30 % 8-16 mm 
Granit,
Skärlunda j

Str. 5 
30% 8-16 mm 
Granit, 
Wallhamn

Str. 6
30% 8-16 mm
Gnejs,
Töva

Str. 7 
30% 8-16 mm 
Amfibolit, 
Steninge

Vägren

0/000 0/200 0/381 0/537 0/719 0/865 1/ 040 1/217 tö
H-
t - *
0)
uQfl)

Mehedeby to

Körfält
Str. 8 
30% 8-16 mm 
Kvartsit, Ullerud

Ingår ej i försöket
Str. 9 
45% 8-16 mm 
"Lokala" materialet

Str. 10 
45% 8-16 mm Porfyr, 
Gustafs

Str. 11 
45% 8-16 mm Granit, 
Wallhamn

Str. 12 
45% 8-16 mm Gnejs,
Töva

Str. 13 
45% 8-16 mm Kvartsit, 
Ullerud

Vägren

1/217 1/427 1/686 1/871 2/043 2/197 2/352 2/514
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Résultât från förundersökningen av stenmaterialen

Undersökning

Stenmaterial Kvartsit 
Ullerud

Porfyrgrus
Gustafs

Diabas
Vargön

Granit
Skärlunda

Granit
Wallhamn

Gnejs
Töva

Amfibolit
Steninge

"Lokala"
materialet

Flisighetstal 8-11,2 mm 1,33 1,38 1,29 1,36 1,25 1,22 1,45 1,29
11,2-16 mm 1,20 1,37 1,42 1,39 1,42 1,35 1/42 1,33

Sprödhetstal 8-11,2 mm 42 39 16 36 32 29 50 39
11,2-16 mm 44 41 30 37 47 38 50 42

Styrkegrad 8-11,2 mm 1 1 1 1 1 1 2 1
11,2-16 mm 1 1 1 1 1 2 1

Sliptal 48 67 95 79 96 155 249 93
Kompaktdensitet g/cm3 2,66 2,67 3,00 2,65 2,67 2,75 3,10 2,67

Bilaga 
3



Erhållna hålrum på marshalIprovkroppar vid proportionering

enmat er i al Kvartsit 
Ullerud

Porfyrgrus
Gustafs

Diabas
Vargön

Granit
Skär

Granit
Wallhamn

Gnej s 
Töva

Amfibolit
Steninge

Lokala
materialet

_Bitidemedelshalt'\v̂ ^ 30 % 45 % 30 % 45 %
lund a

30 % 45 % 30 % 45 % 30 % 45 %
5,1 5,9 3,0
5,4 2,4 5,1 2,3 2,5 2,0

5,7 2,3 3,9 2,5 2,2 3,2 1,9 2,0 2,9 2,3 1,9 2,4
5,9 2,2

6,0 1,8 2,5 2,1 2,1 1,5 2,3 2,1 2,0 1,6

Csl

CN

6,2 2,0

6,3 1,9 1,4 1,7 1,6

6,5 1,8
---

Bilaga 
4



Bilaga 5

Vältningsschema

Summa bakvalsöverfarter ) 8 J 8 jl6116 4 | Vältnings- 
omgång

-figuren symboliserar packningsarbetet av två 
vältar som körs fram och tillbaka i samma spår i 
varje vältningsomgång. Den streckade ytan har på 
detta sätt utsatts för fyra bakvalsöverfarter 
under respektive vältningsomgång.
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Resultat från extraktion av massaprov uttagna vid förförsöken

Bilaga 6

Sikt

mm

Avsedd 
samman
sätt
ning 
pass. 
mängd 
vikt-% 5,90

Samm< 
Av see

5,84

ansätti 
id bine

6,18

ling mi 
iemede'

6,04

sd 30 ! 
lshalt

6,14

1 > 8 i
6,0 v 

5,93

ran
ikt-%

6,13 6,24
20 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0
16 100 99 100 100 100 99,7 100,0 99,0 99,0
11,2 84 86 86 90 89 87,8 85,7 85,6 90,8
8 70 67 66 71 68 69,7 65,6 69,0 72,1
5,6 56 58 58 63 61 61,9 56,6 62,1 64,2
4 45 50 50 56 54 54,6 49,0 54,9 55,4
2 33 35 36 40 39 38,4 33,5 39,1 38,4
1 25 26 27 29 29 28,0 23,5 28,8 28,4
0,5 19 20 20 22 22 21,0 16,8 21,7 21,5
0,25 14 14 14 16 15 14,5 10,5 14,9 14,6
0,125 9,5 10 9 10 10 9,5 5,8 9,4 9,2
0,074 7,5 7,2 6,7 7,5 7,5 7,2 3,7 6,7 6,7

VTI MEDDELANDE 59

Sikt

mm

Avsedd
samman
sätt
ning
pass.
mängd
vikt-%

Sammansättning med 45 % > 8 mm 
Avsedd bindemedelshalt 5,7 vikt-%

5,45 5,42 5,39 5,62 5,65 5,54 5,61 5,67
20 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0
16 100 99 98 100 100 98,2 98,0 99,6 97,7
11,2 75 79 78 78 80 75,2 72,8 74,7 76,6
8 55 48 49 50 48 49,0 49,4 49,8 50,9
5,6 41 36 38 40 37 39,3 38,2 38,9 40,5
4 34,5 30 32 32 29 32,6 31,5 31,7 33,4
2 25,5 22 24 23 22 22,5 23,8 22,9 24,2
1 20,0 17 19 18 17 17,2 18,4 17,7 18,8
0,5 15,5 13 15 14 13 13,5 14,5 13,9 14,9
0,25 12,0 10 11 11 10 9,8 10,4 10,0 10,8
0,125 9,5 7 8 7 | 7 6,5 6,7 6,4 7,2
0,074 7,5 5,1 6,0 5,0 4,8 4,8 5,0 4,5 5,2



Bilaga 7

A. Erhållna hålrum vid packningsförsök i samband med 
förförsöket

Beläggn.
typ

Tvär
sektion

Sido
läge
*

Skrym
dens .
g/cm^

Kompakt- 
densitet
g/cm^

Hålrum

voi-%
30 % 
8-16 mm

1 a 2,341 2,421 3,3
b 2,344 2,438 3,9
c 2,340 2,432 3,8

2 a 2,332 2,422 3,7
b 2,327 2,435 4,4
c 2,311 2,415 4,3

45 % 
8-16 mm

3 a 2,269 2,433 6,7
b 2,312 2,449 5,6
c 2,324 2,407 3,4

4 a 2,339 2,431 3,8
b 2,377 2,441 2,6
c 2,336 2,421 3,5

* a) Hjulspår mot vägmitt
b) Mellan hjulspår
c) Hjulspår mot vägren

B. Bindemedelsanalys

Bindemedel A 135
Temperatur vid 500 cSt 128°C 
Mjukpunkt kula och ring 46°C

Efter upphettning:
Viktsförlust 0,17 vikt-%
Mjukpunkt, stegring 4,5°C
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Provtagningsscheina för massaprov och borrprov

H 4GÄVLE

Str 1 Str 2 Str 3 Str 4 Str 5 Str 6 Str 7

0/000 0/200 0/381 0/537 0/719 0/865 1/040 1/217 

MEHEDEBY. K
Str 8 Str 9 Str 10 Str 11 Str 12 i • cStr 13 •

Körfält
• • • * ♦ • »

Ingår ej i försöket j • * • • * 
* * # * +

%• t 
# • •

* t f •* •
•
t• • • • •

•
• • • *

•
• * #

*

• t •

Vägren

1/217 1/427 1/686 1/871 2/043 2/197 2/352 2/514




