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FÖRORD

Undersökningen har gjorts på uppdrag av vägverket,

TUb. Syftet har varit att jämföra de olika under-

sökningar som gjorts vid VTI och utomlands av sten-

materialets betydelse och försöka göra en värde-

ring vilka vinster i beläggningens livslängd man

kan göra genom val av ett slitstarkt stenmaterial.

Dessutom undersöks relevansen hos provningsmetoder.

Peet Höbeda
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EN VÄRDERING AV STENMATERIALETS BETYDELSE FÖR SLIT-
STYRKAN HOS ASFALTBETONG

Av Peet Höbeda
Statens Väg: och Trafikinstitut
581 01 LINKOPING

SAMMANFATTNING

En studie har gjorts av de stenmaterialfaktorer som

är av betydelse för slitstyrkan hos asfaltbetong.

Inledningsvis diskuteras inverkan av olika faktorer

på grundval av både svenska och utländska

undersökningsresultat. Erfarenheter av kvartsit

behandlas sedan, eftersom stenmaterialet, som ofta

långtransporterats till stora kostnader, ibland

givit olika slitstyrka i beläggningar. Slutligen

diskuteras resultaten från VTI:s undersökningar i

provvägsmaskin och provvägar och försök görs

att förklara varför inte alltid likartat resultat

erhållits med samma stenmaterial.
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II

THE IMPORTANCE OF AGGREGATE ON THE WEAR RESISTANCE

OF ASPHALTIC CONCRETE.

An evaluation of results.

By Peet Höbeda
Swedish Road.och Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING
Sweden

SUMMARY

A study has been done of aggregate factors that in-

fluence the wear resistance against studded tyres of

asphaltic concrete. To begin with results from a

literature survey are discussed and besides aggregate

problems also some other material properties are

discussed.

After that experience with quartzite is especially

discussed as that aggregate that has good abrasion

resistance often has been hauled long distances. The

performance has, however, sometimes been not so good

as expected. To conclude with the results from inves-

tigations, performed at VTI, both in Circular road

simulator and test roads are discussed and an attempt

is done to explain some of the causes to differing

results.
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1. INLEDNING

Åtskilliga undersökningar har gjorts i Sverige och

utomlands av dubbdäcksslitaget på vägbeläggningar.

Stenmaterialets slitstyrka har visat sig vara en av

de viktigaste faktorerna i sammanhanget (Ingberk 1974).

Inte helt entydiga resultat har dock erhållits vid

-olika undersökningar, såväl i provvägsmaskin som

provvägar, även vid försök gjorda av VTI. Det

är därför nödvändigt att alltför vittgående

slutsatser - t ex angående stenmaterialets betydelse

för beläggningars livlängd och relevansen hos

provningsmetoder - inte dras från ett enstaka för-

sök, utan att resultaten av de olika undersökningar-

na analyseras och härvid de varierande förutsätt-

ningarna beaktas.

Enligt NVF (1982) är 10% av Sveriges belagda vägar

sådana, att dubbdäcken sliter ett 20 mm djupt spår

under en kortare tid än 10 år. Av stor betydelse

är härvid körfältsbredd och trafikens spårbunden-

het, eftersom det maximala Spårdjupet oftast är

avgörande när underhållsåtgärder måste sättas

in.

Enligt finska undersökningar (NVF 1982) har belägg-

ningsslitaget avtagit på senare år pga dubbdäcksfö-

reskrifter och användningsbegränsningar. Det är

inte klarlagt om det vägslitaget avtagit på samma

sätt i Sverige. Även om olika undersökningar visat

på betydelsen av god stenmaterialkvalitet och hög

halt stenmaterial med stor maximalstorlek i belägg-

ningsmassa, har dessa rön inte alltid beaktats till-

räckligt i praktiken. Ökande transportkostnader

har troligen också gjort, att lokala stenmaterial,

ibland med ringa slitstyrka, används mer än tidiga-
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re på 70-talet. Ibland har förväntad hög slitstyrka

inte erhållits med stenmaterial som har lågt sliptal

(jfr mom 3).

Livslängden hos beläggningar kan även ha avtagit

beroende på andra, ofullständigt klarlagda orsaker,

än dubbslitage (Sjöblom 1982). En förkortning av

livslängden hos beläggningar har således även

konstaterats i länder, där dubbar inte alls an-

vänds eller också utnyttjas i ringa omfattning

(AOV 1982).

2. MATERIALTEKNISKA FAKTORER SOM PÅVERKAR

SLITSTYRKAN HOS ASFALTBETONG

Huvudvikten i nedanstående redovisning läggs vid en

diskussion av stenkvaliteten och dess betydelse, men

även vissa andra faktorers inverkan behandlas i

korthet. Det måste dock påpekas, att de olika fakto-

rerna samverkar på ett komplicerat sätt.

2.1. Bindemedel

 

Någon tydlig inverkan av bindemedelshårdhet har inte

 

framkommit vid undersökningar i provvägsmaskin. I

vissa fall har ett ökat slitage erhållits med hårda-

re bitumen, tydligen beroende på att beläggningen

blivit sprödare vid låg temperatur. Vid ett öster-

rikiskt provvägsförsök, där bl a bitumenhårdheten

i asfaltbetong varierades (Weiss 1979), konstatera-

des ingen skillnad i vinterslitage. Beläggningar

med mjukt bindemedel (speciellt B200) var däremot

benägna till plastisk deformation sommartid. Med

hårt bindemedel (B 40) förekom ingen plastisk defor-

mation. Inverkan av bindemedelshårdhet kan således
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vara olika vid försök i provvägsmaskin, där sli-

taget i regel utövas av dubbade personbildäck, och

i provväg, som även utsätts för tung lastbilstra-

fik och klimatpâkänningar.

Bindemedelshalten i asfaltbetong bör enligt allmän

 

uppfattning inte vara alltför låg för god slitstyr-

ka och klimatbeständighet. Någon stor inverkan av

halt har vanligen inte framkommit vid slitageför-

sök i provvägsmaskin och Pedersen (1974) menar,

att orsaken till detta, är att slitaget utförts

utan en relevant klimatpåkänning, främst frys-

töväxlingar. Beroende på strävan att öka slitage-

motståndet hos beläggningar har bindemedelshalten i

västtysk asfaltbetong tidigare, före dubbförbudet,

höjts till den grad att plastisk deformation uppstått

under varma sommardagar (Feix 1984).

Modifierat bindemedel kan öka slitstyrkan hos asfalt-

 

betong. Svavelmodifierad asfalt har t ex haft bäst

slitstyrka av provade beläggningar på Store Ringvej

i Oslo (Slyngstad 1982). Polymermodifierad asfalt

(Deters, Potschka, 1972), gummiinblandad asfalt m.m.

har även provats med varierande framgång.

2.2. Filler

Filler i asfaltbetong kan betraktas antingen som del

av bindemedlet, och bildar med detta mastix, eller

av stenmaterialet, varvid den fungerar som porutfyl-

lare. Fillerhaltens betydelse har studerats och med

 

ökande filler/bitumenförhållande minskar slitaget

(i varje fall upp till kvoten 2.5) enligt försök i

provvägsmaskin (Hode-Keyer, Thurmann-Moe 1973).

Hög mastixhalt är gynnsam i kombination med hög

stenhalt (s k skelettasfalt) eftersom mastixen ger
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seghet och det grova stenmaterialet nötningsre-

sistens.

Betydelsen av fillerkvalitet är mindre känd. An-

 

vänds kalkstensfiller av god kvalitet i stället

för egenfiller från stoftavskiljning i asfaltverket

ökar sannolikt beläggningens livslängd (Schulze

1983, Feix 1984). Betydelsen av fillerkvalitet minskar

dock vid lågt hålrum och hög bindemedelshalt. Vid

en är 1969 byggd västtysk provväg, där olika fil-

lertyper studerats i täta beläggningsmassor, sanno-

likt i kombination med goda stenmaterial, framkom

således inga större skillnader mellan provsträckor-

na (Suss m fl 1982).

Kalkstensfiller, men särskilt kalkhydrat och cement,

utövar dessutom en kemisk verkan i kombinatiOn med

bitumen och sådana filler används ibland utomlands

för att förbättra vidhäftningen hos dåliga sten-

material. Asbestfibrer har gett ökad slitstyrka vid

provvägsförsök (Fromm och Corkill 1971). Andra

fibertyper kan tänkas ge samma effekt.

2.3. Vidhäftning

 

Förutsättningen för god funktion av ett slitstarkt

stenmaterial är att partiklarna sitter väl förank-

rade i beläggningen. "Stripping", eller avlossning

av bindemedelsfilmen från stenytorna i närvaro av

vatten, är ett allvarligt beläggningsproblem i

stora delar av världen. Man har dock antagit, att

dubbslitaget är så stort i Sverige, att vidhäft-

ningsegenskaperna inte hinner påverka beläggningens

varaktighet (Ingberk 1974). De i regel använda

höga bindemedelshalterna och låga hålrummen i massan

är också faktorer som medverkar till god vidhäftning.
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Eppensteiner (1978) har vid studier av borrkärnor

från olika österrikiska vägar funnit att vidhäft-

ningsegenskaperna hos stenmaterialet påverkar slitage-

mönstret hos asfaltbetong och partikelstorleken

spelar en tydlig roll i sammanhanget. "Quartze" i

partikelstorlekar >5 mm visade således betydligt

bättre slitstyrka än kalksten av motsvarande parti-

kelstorlek. Vid partiklar <5 mm blev dock förhållan-

det omvänt eftersom kalkstenens goda vidhäftning

nu var en viktigare egenskap än dess låga slitstyr-

ka. Av trafiken krossade kvartspartiklar plockades

dessutom ut avdubbarna i begynnelseskedet från par-

tikelkanterna, beroende på dålig vidhäftning. Kros-

sade kalkstenspartiklar häftade däremot vid bruket

och utplockning skedde istället främst från mitten

av partiklarna.

Lilja (1973) har undersökt verkan av tre olika

vidhäftningsbefrämjande åtgärder (tillsats av

amin i bindemedlet, tjärinbränning, användning av

asfalttjära) med Ab 12t i provvägar utförda i E,

M och O-län. Några markanta skillnader i slitaget

av provbeläggningarna kunde inte iakttagas efter

tre års uppföljning. I andra sammanhang, t ex vid

försök i provvägsmaskin, på Bromma provbana och

försökssträcka på E4 vid Norrköping har dock

tjärinbränning gett tendens till förbättrad slit-

styrka (Andersson och Lilja 1971, Lilja 1973). En

konstaterad försämring av danska beläggningars

livslängd anses också delvis kunna bero på att man

slutat med tjärinbränning (AOV 1982). Vid ett norskt

provvägsförsök har gabbro och naturgrus undersökts

i Ab 16t, både med och utan amintillsats. En obetyd-

lig slitageminskning konstaterades med vidhäftnings-

förbättrande medel enbart för grusmaterialet som

tydligen var mer hydrofilt än gabbron (Kristiansen

1979).
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2.4. Hålrum

Med ökande hålrum i asfaltbetong ökar beläggnings-

slitaget, särskilt i fuktigt tillstånd, och det är

främst bruket som påverkas. Saltlösningar kan också

få vissa porösa stenmaterial att sönderfalla vid

frystöpåkänning (Höbeda och Jacobson 1981, Feix

1984). Pedersen (1974) har vid försök i provvägs-

maskin påvisat att beläggningar sväller vintertid

av frys-töpåkänningar pga insuget vatten.

Höga hâlrum är särskilt skadliga i samband med

låga bindemedelshalter, eftersom tunna asfaltfilmer

erhålls på stenmaterialet, något som ger dålig be-

ständighet (Hode-Keyser, Feix 1984). Detta torde

dock vara tämligen sällsynt i slitlager, proportio-

nerade för att motstå dubbslitage. Enligt försöken

i Neste-Nynäs provvägsmaskin är höga hålrum

särskilt skadliga om dessa beror på dålig packning

(Neste-Nynäs 1978). Fromm och Corkill (1971) har

funnit särskilt höga hålrum hos asfaltbetong lagd

i provsträckor i Ontario, när krossand använts.

Beläggningarna har också varit svårpackade.

Vid de flesta undersökningar har man erhållit rät-

linjiga samband mellan dubbslitage och antingen hål-

rum eller packningsgrad (Fromm och Corkill 1971,

Kristiansen 1979). Hansson och Niss (1973) har dock

vid undersökning av beläggningar i Stockholm funnit

ett starkt ökande slitage om hålrummet överskrider

2% och således fördubblades redan slitaget om det

ökade till 3%. I Ontario, Kanada, fördubblades

däremot slitaget om hålrummet ökade från 3 till 7%

(Fromm och Corkill 1971).
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2-5. Stenstorlek

Enligt ett flertal undersökningar minskar slitaget

av asfaltbetong om den maximala stenstorleken ökas

(Schulze 1983). Förutsättningen är dock att hålrum-

met samtidigt inte blir större, något som ibland

varit fallet vid en del vägförsök. Feix (1978)

har t ex funnit ett större slitage hos asfaltbetong

0-18 än 0-12 mm beroende på det högre hålrummet

(4.3-6.4% resp 1.6-2.7%). Dubbarna angriper särskilt

i partikelkanter som bildar svagheter vid dubbslagen

och ju större partiklarna är desto mindre blir

denna inverkan (Hode-Keyser 1971). Pedersen (1974)

har i provvägsmaskin visat att slitaget minskar

särskilt mycket, när den maximala stenstorleken i

asfaltbetong ökas från 5 till 8 mm (sannolikt beroen-

de på att de mindre partiklarna lättare rivs loss,

jfr 2.8). Ytterligare slitageminskning uppnås, när

stenstorleken successivt ökas (maximal stenstorlek

upp till 16 mm har provats).

Enligt försök i Neste-Nynäs provvägsmaskin är

det särskilt fördelaktigt, om stenstorleken ökas

för ett föga slitstarkt stenmaterial (Neste-Nynäs

1978). Vid ett österrikiskt provvägsförsök (Weiss

1979) framkom däremot att slitaget minskade för

ett slitstarkt stenmaterial (diabas) om stenstorle-

ken ökades, däremot erhölls en negativ effekt med

mjuk kalksten som t o m kan vara svagare än bruket.

Nackdelar med grovt stenmaterial var dock, att frik-

tionen på våt vägyta försämrades och högre buller-

nivå erhölls.

Lilja (1978) har i provväg konstaterat en endast

10%-ig slitageminskning, om den maximala stenstorle-

ken i HABT ökades från 16 till 25 mm. Ingberk (1974)
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anser också, att den slitageminskning, som erhålls

när Ab 16t utbyts mot Ab 25t, är marginell och

motverkas av negativa faktorer som ökad separation,

Sämre fogar och eventuellt också sämre friktion. I

Sverige används därför sällanStenmaterial stör-

re än 16 mm, i Finland och Norge däremot ofta sten-

material upp till 20 eller 25 mm (NVF 1982).

2.6. Stenhalt

Ökad halt av slitstarkt stenmaterial i asfaltbetong

ger minskat slitage. Positiv inverkan av stenhalt

har ex. påvisats vid försök i provvägsmaskin av

Pedersen (1974), Niemi (1974), Rosengren och Hansson

(1975), Rosengren och Höbeda (1977), Schulze 1983

och enligt japansk PIARC-rapport (1975). Fromm och

Corkill (1971) har funnit i kanadensisk provväg att

inverkan av stenhalt beror både på massatypen och

stenkvaliteten. I vissa fall kunde slitstyrkan öka

med 100%, om halten av material >4 mm ökades från

40 till 60%. Den höga stenhalten får dock ej göra

massan alltför svårlagd, hålrummet bör vara lågt

och vidhäftningen god. Läggningssvårigheter har

gjort, att stenrik "skelettasfalt" sällan används

i Sverige.

2.7. Partikelform

 

"Kubiskt" stenmaterial ökar varaktigheten hos enkel

ytbehandling enligt försök gjorda med provytor på

E4 vid Stavsjö (Backman m fl 1984). Någon inverkan

av flisighetstal på slitstyrkan hos asfaltbetong har

däremot inte påvisats enligt svenska och finska

undersökningar gjorda i provvägsmaskiner (Rosengren

och Höbeda 1977, och Neste-Nynäs 1978). Andra sli-

tageundersökningar, där flisigheten i massabelägg-
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ning varierats, är inte kända.

En rundad partikelform är fördelaktig från slitage-

synpunkt, även om samtidigt stabiliteten hos massan

försämras, Partiklar av krossat, hårt bergmaterial

slipas till rundade former, varefter en viss "slitage-

jämvikt erhålls och slitaget avtager. Några direk-

ta undersökningar av rundningsgradens betydelse på

slitstyrkan verkar dock inte ha gjorts. I Trondheim

har man provat slitstark beläggning innehållande

rundat naturgrus med 35 mm Övre partikelstorlek

(Anonym 1976). De goda resultat, som erhållits vid

VTI:s försök med porfyrrikt grusmaterial, kan

även bero på de rundade partikelformerna hos mate-

rialet (jfr 2.9 och 3.2). i

2.8. Mellanfraktioner

 

Med termer som "mellanfraktion" och "sand" som bestånds-

delar i asfaltbetong har i olika sammanhang menats

korn varierande mellan 0.074 och 2-8 mm maskvidd.

Halten av sådant material bör enligt vissa under-

sökningar vara så låg som möjligt, eftersom kornen

lätt plockas ut av dubbarna (jfr 2.3, 2.5 och 2.6).

Mastixhalten måste däremot samtidigt ökas, likale-

des stenhalten.

Vid ett österrikiskt provvägsförsök (Weiss 1979)

har studerats inverkan av kvalitet hos fraktion 0.074-

2.0 mm. Någon större skillnad i slitstyrka har inte

erhållits med krossand av olika bergarter utan "ren-

heten" (från lerföroreningar m m), som påverkar

beläggningens vattenkänslighet, anses viktigast.

Eppensteiner m fl (1979) erhöll ett likartat resul-

tat vid försök i Trögerapparat med stenmaterial,

bestående av antingen diabas i grovfraktion och kalk-
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sten i finfraktion eller enbart diabasmaterial (fig

2). Feix (1979) har även utfört en mängd olika

provningar av sandkvalitetens inverkan i asfaltbe-

tong, varvid "renheten" och vidhäftningen visat sig

vara de viktigaste egenskaperna.

Vid Neste-Nynäs (1978) undersökning i provvägsmaskin

framkom det, att variationerna hos materialet <8 mm

förklarade en 20%-ig slitageskillnad hos provbelägg-

ningarna av asfaltbetong, stenmaterialet >8 mm där-

emot en 65%-ig slitageskillnad.

Vid krossning av glimmerrika bergarter erhålls ett

stenmjöl, rikt på fria glimmerfjäll. Laboratorieun-

dersökningar har visat, att packningsegenskaperna

och spräckdraghållfastheten hos asfaltbetong för-

sämras med ökande halt fria glimmerkorn (Mesch och

Pettersson 1982). Dubbslitaget, mätt genom Tröger-

metoden, försämrades något med ökande glimmerhalt,

men förbättrades åter, när en viss halt överskri-

dits, tydligen beroende på att beläggningen fått en

viss slagdämpande, fjädrande förmåga (jfr gummiin-

blandad asfaltbetong).

2.9. Hållfasthet och nötningsmotstånd

 

Stenmaterialets kvalitet har i Sverige tidigare

bedömts genom provning av flisighets- och sprödhets-

tal (jfr VTI Meddelande 260) som i diagram kombinerats

till s k styrkegrad. Diagrammet är dock borttaget i

BYA 84. Senare har kompletterande nötningsmetoder

utvecklats, framför allt i Norge och Sverige (abra-

sionsverdi resp sliptal). Andra nötningsmetoder som

provats av VTI, t ex blästring och våtnötning i

fransk Microdevaltrumma (kulkvarn), har ej gett lika

bra resultat som sliptalet (Höbeda 1971 och 1979).
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Bestämningen av sliptalet har modifierats år 1984

genom att ny metodföreskrift MBB 31-84 för slip-

värde utgivits. En god korrelation finns dock mel-

lan försöksförfarandena.

Sliptalet har visats stå i gott, rätlinjigt samband

med slitaget av dubbade personbildäck i provvägs-

maskin (Höbeda 1971, Rosengren och Höbeda 1971).

Sådant samband har även erhållits vid provvägsför-

sök, i Sverige med ytbehandlingssten (Backman m fl

1984), i Norge även med asfaltbetong (Ryan 1978,

Hansen 1983), jfr fig. 3 och 4. Sämre resultat har

erhållits när asfaltbetong studerats vid provvägen

Gävle, bättre samband erhålls dock om en korrektion

av slitaget görs med avseende på sliptalet hos det

lokala materialet <8 mm (jfr 3.2). Nämnas bör

även att det bästa sambandet enligt försöken i

VTI:s provvägsmaskin och norsk provväg erhållits

om produktvärdet av sliptal resp abrasionsverdi och

roten ur sprödhetstalet uträknas. Hansen (1983)

har på grundval av norska provvägsresultat utarbetat

ett system för bedömning av livslängd och ekonomi

hos vägbeläggningar, varvid stenmaterialkvalitet,

alternativt Trögerslitage på beläggningsprov, bil-

dar grundval. Stenmaterialkvaliteten definieras genom

produkten av abrasionsverdi och sprödhetstal, det

senare korrigerat till flisighetstal 1.45 enligt en

empirisk formel.

Enligt försök i Neste-Nynäs provvägsmaskin har

ett annorlunda samband än vid ovanstående undersök-

ningar erhållits mellan slitaget och produktvärdet

av potenser av sprödhetstal och sliptal (Neste-

Nynäs 1978). Vid senare finska försök (Lampinen,

1983) i väglaboratoriets och Nestes provvägsmaski-

ner konstaterades även stor inverkan av stenmaterial"
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kvalitet i både asfalt- och cementbetong (fyra prov-

material) och höga korrelationskoefficienter mellan

stenmaterialegenskaper och dubbslitaget. Resultatet

varierar dock beroende på vilken provvägsmaskin som

använts och om körningen gjorts i vått eller torrt

tillstånd. Slitaget var genomgående betydligt högre

i vått än torrt tillstånd.

Soltau (1977) har undersökt korrelationen mellan

dubbavnötning på asfaltbetong framställd av olika

stenmaterial och dessas hållfasthets- och hårdhets-

egenskaper. Dubbslitaget utfördes i en laboratorie-

apparat, "Peiner Reibungsmesser"; hållfastheten pro-

vades enligt tyskt fallhammarförsök och hårdheten

såväl enligt Brinell-som kulslagmetoden. Dubbslita-

get korrelerade sämre med resultaten från hållfast-

hets- än hårdhetsprovningarna (r=0.50-0.6l reSp

r=0.93-0.96).

Både norska och svenska undersökningar har i regel.

gett dåliga samband mellan dubbslitage (i prov-

vägsmaskin och provvägar) och stenmaterialens

sprödhetstal. Detta betyder, att den i diskussioner

oftaframförda, särskilt vid höga fordonshastighe-

ter uppkomna, stora slagverkan av dubbar, och där-

med också det förmodade betydande inflytandet av

sprödhetstalet i praktiken spelar mindre roll än

nötningen. Bättre samband har nämligen konstaterats

med sliptal än med sprödhetstal även vid relativt

snabba trafikförhållanden. '

Feix (1978), som före dubbförbudet i Västtyskland

studerat 20 stenmaterial i provväg på Autobahn vid

München, har funnit ett godtagbart samband mellan

vägslitage och tyskt sprödhetstal först sedan tre

stenmaterial (diabaser och basalt) uteslutits vid
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beräkningen. Stenmaterial som samtidigt har både

dåligt nötningsmotstånd och hållfasthet (kalkstenar

och masugnsslagg) har studerats i provvägen. Anmärk-

ningsvärt är att man även testat stenmaterialens

nötningsmotstånd på slipskiva enligt en inte norme-

rad metod, varvid något samband med vägslitaget

inte erhållits. I jämförelse med sliptalet är

dock skillnaden mellan de goda och dåliga stenmate-

rialen ringa vid nötningsförsöket.

Weiss (1979) har studerat fyra stenmaterial i öster-

rikisk provväg och funnit ett ganska dåligt samband

mellan tyskt sprödhetstal och slitaget på asfaltbe-

tong. Stenmaterial som samtidigt har dålig hållfast-

het och nötningsmotstånd har provats. Nötnings-

försök av typ sliptal har ej utförts. Något godtag-

bart samband mellan vägslitaget och antalet spräck-

ta stenar i vägytan erhölls inte och det konstate-

ras, att krossning inte nödvändigtvis behöver

betyda en volymförlust av beläggningen, dvs ett

renodlat slitage. Spräcks en sten i vägytan sitter

fragmenten i regel kvar, såvida vidhäftningen är

god. Eppensteiner (1978), som studerat stenmaterial

i österrikiska beläggningar, kallar detta för

post-failure" funktion. Gregori (1973) och

Eppensteiner (1978) har genom studier av borrkärnor,

slitagemätningar på vägen och laboratorieprov-

ningar av stenmaterial, använda i österrikiska

beläggningar (ej provvägar), försökt finna samband

mellan stenmaterialens lämplighet i vägar och kva-

liteten, främst slaghållfastheten. Några samband

har dock inte erhållits.

Norska försök i provvägsmaskin (Thurmann-Moe 1971)

har visat, att lastbilsdubbar har betydligt större

förmåga att krossa stenmaterialet i beläggningsytan
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än personbilsdubbar, varvid slitaget mer än fördubb-

las (fig 5). Huhtala (1984) har i Finland t o m fun-

nit, att lastbilsdubbar ökar slitaget 5-10 gånger.

Stort slitage åsamkas även av snökedjor, särskilt

på lastbilar, men även på personbilar (fig 5). Ett

segt, bindemedelsrikt bruk och ett slitstarkt stenma-

terial (med låga sprödhets-och sliptal) är av stor

betydelse i sammanhanget. Tydligen förmår last-

bilsdubbar och snökedjor att både krossa och slå ut

stenfragmenten ur beläggningsytan.

Laboratorieförsök har även visat, att sliptalet,

och i mindre omfattning även sprödhetstalet, hos

vissa stenmaterial försämras i fuktigt tillstånd

(Höbeda 1974). Det är dock i regel fråga om sten-

material som har dåliga värden även vid standardi-

serad torrprovning. Trots att det förefaller logiskt

att prova stenmaterialen i det tillstånd, där de

är som svagast, har det visat sig, att denna "klimat-

inverkan" vid fuktprovning överdrivs vid laboratorie-

förhållanden. Enligt försök i både provvägsmaskin

och provvägar relaterar nämligen dubbslitaget

bättre till resultaten från sliptalsprovning i torrt

än vått tillstånd.

Vissa stenmaterial är benägna att sönderfalla

genom vittring, även om denna effekt inte framkommer

tydligt genom det överlagrande dubbslitaget

(Eppensteiner 1977). Han konstaterar också att redan

vittrade stenmaterial suger upp bindemedel och nöts

ner till fördjupningar i beläggningsytan. Feix

(1978, 1984) har funnit, att ett ibland särskilt

stort slitage av vissa stenmaterial kan bero på vitt-

ringssönderfall. Saltlösningar angriper betydligt

starkare än vatten i samband med frystöväxling

(Höbeda och Jacobson 1981).
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Dearman m fl (1984) samt Cawsey och Massey (1984)

har undersökt stenmaterial, använda i brittiska

beläggningar, som sönderfallit på kort tid trots

att de godkänts genom standardprovningar. Det har

t ex varit fråga om omvandlade vulkaniska bergarter

och sedimentära bergarter. Nödvändigheten av ett

relevant vittringsförsök påpekas.

2.10 Stenmaterialets inflytande på beläggningars

 

livslängd

Ingberk (1974) anser, att man genom val av stenmate-

rial med lågt sliptal (< 80) maximalt kan åstadkomma

en ca 30%-ig förlängning av varaktigheten hos "nor-

mala" asfaltbetongbeläggningar. Bedöms de senare

framkomna resultaten från provvägar, framgår det

att, storleksordningen av nämnd slitageförbättring

tämligen väl överensstämmer med resultaten från

provvägen Gävle (jfr 3.2.). Större skillnader _

(upp till 100%), har dock erhållits vid provvägarna

Falun och Ljungskile (Lilja 1978), även om skillna-

den i sliptal hos de två studerade stenmaterialen

inte varit särskilt stor (62-69 för porfyrgrus och

91-93 för granit).

Slitageskillnader upp till 100% har också påvisats,

när stenmaterialkvaliteten i asfaltbetong varierats

såväl i österrikisk som västtysk provväg (weiss

1979, Feix 1978). Skillnaden i stenkvalitet har dock

varit stor bl a har lättavnött kalksten medtagits.

Ännu större slitageskillnad har dock framkommit

vid norsk provväg i Oslo (Ryan 1978), där det

bästa materialet utgjorts av kvartsitisk sandsten

och det sämsta av gnejs. De resultat som erhållits

vid olika undersökningar är således inte entydiga.

Hansen (1983) har dock gjort ett långtgående dedöm-
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ningsschema för livslängden hos vägbeläggningar,

varvid stenmaterialets abrasionsverdi och sprödhets-

tal bildar ingångsparametrar, såvida försök i

Trögerapparat inte görs direkt på beläggningsprov-

kropp.

3. KVARTSIT I VÄGBELÄGGNINGAR

Olika uppfattning råder angående förbättringen av

slitstyrka, när kvartsit med lågt sliptal tillsätts

vägbeläggningar. Bergart, som är lämplig i samman-

hanget, förekommer endast på ett fåtal platser i

Sverige och stenmaterial har därför transporterats

långa vägar för inblandning i starkt trafikerade

beläggningar. Kvartsit har alltid gett mycket goda

resultat vid försök i provvägsmaskiner, varvid

endast renodlad nötning förekommit och klimatinver-

kan varit ringa. Resultaten från provvägsförsök

är däremot mer varierande. Kvartsit från Jämtland

(Bingsta) har t ex gett överlägset resultat, när

ytbehandlingssten provades på Tyresöprovvägen (Frostman

1971). Kvartsiter från Dalsland och Skåne har även

visat sig slitstarkast av provade stenmaterial i två

andra provvägar i Stockholm, varvid både ytbehand-

ling (Spångavägen) och massabeläggningar (Värmdö-

vägen) provats. Dalslandskvartsit tenderade att

vara aningen bättre än Skånebergart (Sillén 1975).

Goda erfarenheter finns även i Göteborg av kvartsit

(S Olsson, pers. medd. 1984). Kvartsit har även

gett bäst resultat av provade stenmaterial i fransk

ytbehandlingsprovväg (Tourenq 1972).

Lilja (1972), som bl a studerat slitaget på BS-

beläggningar, har funnit bäst resultat med Jämt-

landskvartsit och sämst med vit norsk anorthositberg-

art, som har högt sliptal. Beläggningarna har dock
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varit på olika vägar och resultaten är därför

svårjämförbara. Provsträcka med kvartsit av Väster-

vikstyp i asfaltbetong har haft låg avnötning på

väg 66, men påpekas bör, att det för stenmaterialet

redovisade sliptalet är alltför högt. Ingberk

(1974) drar nämligen därigenom slutsatsen, att

sliptalet inte gäller vid den aktuella, tämligen

låga trafiken. Enligt senare besiktning av bergtäk-

ten vid Helgenäs innehåller kvartsiten inslag av

glimmerrik bergart och ett representativt sliptal

är tämligen lågt. Denna kvartsit har också givit

gott resultat i provvägsmaskin, dock ej lika bra

som de bästa kvartsitvarianterna med ännu lägre

sliptal (Rosengren och Höbeda 1977).

I en norsk provväg, Drammenvejen 1975 i Oslo, prova-

des olika stenmaterial i AB 22t (Ryan 1978). Bergar-

ter som hornfels och kvartsitisk sandsten med låga

abrasionsverdi och därmed även låga sliptal gav

bäst slitstyrka (fig 3).

Vägverket (1979) har utfört mätningar av slitaget

på väg E4 från norr till söder under åren 1973-

1978. För jämförelsens skull har slitagevärdena

för 1 milj. fordonsöverfarter beräknats och korri-

gerats med avseende på trafikmängd och dubbprocent.

Tendens till positiv inverkan av en 20%-ig kvart-

sitinblandning framkom, eftersom dessa beläggningar

(i E-län) haft det allra minsta slitaget.

Vid andra försök har kvartsit inte givit lika goda

resultat. Lilja (1978) har studerat BS-sten av kvart-

sit resp lokalt stenmaterial vid provväg vid Bro på

väg E18. Jämförbart resultat erhölls i båda fallen

och det förmodas, att kvartsittillsatsen enbart i

fraktion 12-16 mm varit otillräcklig. Kvartsit från
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Dalsland m fl stenmaterial har studerats på Store

Ringvej, Oslo, (Slyngstad 1982). AB th med kvartsit

hade störst slitage av samtliga beläggningar det

andra året. AB 18t och 22t med kvartsit visade där-

emot bättre slitstyrka, dock ej markant bättre än

övriga stenmaterial. De olika beläggningstyperna

som använts i provvägen försvårar dock jämförel-

ser.

HAb 16t med kvartsit har inte haft så god slitstyrka

i provvägen Gävle som vid tidigare försök i VTI:s .

provvägsmaskin (jfr 3). Iakttagelser av borrkärnor

från provsträckorna tyder dock på, att fragment av

kvartsit, som krossats av trafiken, lossnar från

beläggningsytan beroende på en sämre vidhäftning

än hos övriga stenmaterial (jfr 4.2). Det verkar

därför sannolikt, att denna effekt också i varje

fall delvis kan förklara de andra, mindre goda resul-

taten med kvartsit. En annan orsak, nämnd av Lilja

(1978), är att den i regel långtransporterade kvart-

siten använts endast i den grövsta fraktionen.

Enligt österrikiska erfarenheter finns det dock

ingen anledning att gå nedmed kvartsiten alltför

långt i fraktionsstorlek; en försämring av slitstyr-

kan kan t o m inträffa beroende på försämrad

vidhäftning (jfr 2.3).

4. KOMMENTARER TILL VTI:S RESULTAT FRåN

FÖRSÖKEN I PROVVÄGSMASKIN OCH PROVVÄGAR

Relevansen av resultaten i provvägsmaskin (ROSengren

och Höbeda 1977) har ibland betvivlats, beroende på

den ringa hastighet som använts vid körningen på

asfaltbetong. En hastighet på ca 10 km/h har t ex

varit nödvändig i slutskedet för att ej få en

utjämning av slitaget eftersom däcken tenderade
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att hoppa över de mest nedslitna, korta provbelägg-

ningarna. Någon nedkrossning av stenmaterialet eller

stensläpp beroende på klimatinverkan eller trafik

har inte förekommit till skillnad från vägförhållan-

den. I sammanhanget kan också nämnas att ett gott

samband erhållits, när slitaget på samma beläggnings-

typer undersökts såväl i provvägsmaskin som på

den s k Brommabanan utrustad med en automatiskt styrd

personbil (Andersson och Lilja 1973). Det är viktigt

att utforska, om likartade tendenser i fråga om sten-

materialinverkan erhållits vid provvägsmaskins-och

provvägsförsök. Inverkan av stenhalt och stenkva-

litet, faktorer som främst studerats, diskuteras

därför i nedanstående text.

4.1 Stenhalt

Vid körningar i VTI:s provvägsmaskin har konstate-

rats att slitaget av dubbade personbilsdäck på HAB

16t minskar avsevärt, när halten av 8-16 mm fraktio-

nen ökas från 30 till 45 vol-% (Rosengren och Höbeda

1977). Slitaget har däremot blivit relativt likartat,

när samma stenmaterial jämfördes i motsvarande

beläggningstyper i Gävleprovvägen (Wågberg 1984).

Detta beror sannolikt på att hålrummet i provbelägg-

ningarna blivit högre med den stenhalten (hålrummen

vid 45 och 30 vol-% grovt stenmaterial var i medeltal

4.9-6.0% resp l.8-4.4%). Sådana skillnader förekom

inte vid förförsöken i laboratorium utan beror

tydligen på utläggningssvårigheter.

Vid okulär granskning av borrkärnor från provsträckor-

na konstaterades att ytan hos beläggning med hög

stenhalt hade rikligt med håligheter efter lossnade

partiklar, men att sådana knappast förekom vid den

lägre stenhalten (jfr foto 1-4). Det är i regel

VTI MEDDELANDE 419



20

endast mindre partiklar som lossnat. Ofta fanns det

också håligheter mellan större stenar och de har

tydligen bildats som hålrum redan vid utläggningen.

Partiklar av ett slitstarkt stenmaterial, som markant

slits fram ur ett sådant bruk får en svag förankring

och blir sannolikt missgynnade i jämförelse med

ett svagare stenmaterial som.slits mera jämnt med

bruket.

Genom den punktvisa avvägningen med nålprofilometer

missgynnas också ojämna provytor, eftersom avläs-

ningen inte enbart sker på stentopparna, som egent-

ligen bär trafiken, utan även i fördjupningarna

mellan stenarna. Samma effekt har emellertid före-

legat både vid mätningarna i provvägsmaskinen och

på provvägarna.

Mätningar av yttextur med laserprofilometer har

gett goda resultat vid provytor Stavsjö (Backman

m fl 1984). Även om slitaget av asfaltbetong inte

direkt kan mätas genom metoden, kan mätningar gjor-

da vår och höst ge värdefulla indikationer angående

t ex betydelsen av nedpressningen sommartid av de

genom dubbarna framslipade partiklarna av slitstarka

stenmaterial. Eventuellt kan även genom granskning

av yttexturens variationer vid samma mätning erhål-

las upplysningar om separation m.m.

4.2 Stenkvalitet

 

4.2.1 Jämförelse av samma stenmaterial vid

En stor slitageskillnad konstaterades vid försöken

i provvägsmaskin hos asfaltbetong framställd med

olika stenmaterial (fig 5). En likartad skillnad i
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slitstyrka framkom även vid undersökning av ytbe-

handlingssten i provytor Stavsjö, varvid dock inte

själva slitaget utan minskningen av yttextur uppmät-

tes (fig 6). En 3-faldig skillnad mellan bästa och

sämsta stenmaterial har erhållits i dessa båda fall,

varvid flera av stenmaterialen varit desamma.

Resultatet från provvägen Gävle (endast asfaltbetong

innehållande 30 vol-% stenmaterial 8-16 mm beaktas)

har däremot blivit delvis avvikande (fig 7). Skill-

naden mellan bästa och sämsta stenmaterialet är

endast ca 30%. Användningen av ett och samma lokal-

material i fraktion 0-8 mm verkar dock ha påverkat

resultatet. Enligt Wågberg (1984) skyddar bruket de

svagaste stenmaterialen, och korrigeras avnötningen

med avseende på lokalmaterialets sliptal, erhålls en

anmärkningsVärd förbättring av sambanden mellan

vägslitage samt sliptal och sprödhetstal. Beräknas

produktvärdet av sliptal och sprödhetstal, erhålls

t o m korrelationskoefficienten 1.0. Sprödhetstalet

står vid detta försök i visst samband med vägsli-

taget till skillnad från andra skandinaviska under-

sökningar.

I provvägsmaskinen har vid försöket på asfaltbetong

också antingen 0-4 eller 0-8 mm fraktionen utgjorts

av lokalmaterial (Stockholmsgranit), varvid dock

endast en ringa slitageskillnad erhölls beroende på

det grövre stenmaterialets dominerande inverkan

(jfr även 2.8).

Jämförs slitaget av deåtta stenmaterialen i prov-

vägen Gävle (vid stenhalten 30 vol-%), urskiljs en

bättre grupp, utgörande porfyrgrus Gustafs och

diabas Vargön. Enligt försöken i provvägsmaskin

och provytor Stavsjö (i det senare fallet stenmate-
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rial med "normal" flisighet) hör även kvartsiten

till denna grupp (jfr nedan) (jfr fig. 6-8).

Enligt försöket i provvägsmaskin med asfaltbetong

och i viss mån även för provytor Stavsjö med ytbe-

handlingssten kan sedan urskiljas en "medelgod" grupp,

bestående av graniter (jfr fig 6 och 7). Enligt resul-

taten från provvägen Gävle innehåller den "medelgoda"

gruppen även kvartsit och glimmerrik gnejs Töva,

som annars klassificerats till "bästa" resp "sämsta"

grupp. Gnejsen har tämligen högt sliptal men är

inhomogen och innehåller även slitstarka bergartskom-

ponenter.

Stenmaterialen i den "sämsta" gruppen utgörs av

glimmerrika gnejser och amfibolit enligt provvägs-

maskin och provytor Stavsjö (jfr fig 6 och 7). Den

_senare, tämligen homogena bergarten med högt slip-

tal har i samtliga fall fått en ganska likartad klas-

sificering medan gnejs Töva hamnat i "medelgod"

grupp enligt provvägsförsök Gävle.

Endast fem av stenmaterialen har studerats i prov-

vägen Gävle vid en halt av 45 vol-% av fraktionen

8-16 mm (fig. 9). Resultaten är här något annorlun-

da än vid den lägre stenhalten. Två grupper kan

urskiljas, varvid porfyrgrus, kvartsit och lokalmate-

rial hör till den bästa medan granit och glimmerrik

gnejs gett sämre resultat. Skillnaderna från den

lägre stenhalten är svåra att förklara.

Två av de provade stenmaterialen har dessutom tidiga-

re undersökts av Lilja (1978) i provvägar vid Falun

och Ljungskile med fastlands- resp kustklimat. Avsik-

ten var bl a att undersöka klimatets betydelse på

vägslitaget. Porfyrgrus Gustafs och granit Wallhamn
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har lagts såväl i HAB 16t som MAB 25t (samtliga

fraktioner har bestått av ett och samma stenmaterial).

Det visar sig, att beläggningarna med granit i båda

provvägarna slitits l.5-2.0 gånger mer än belägg-

ningar med porfyrgrus; en relatering som bättre

stämmer överens med provvägsmaskinsförsöket än

med provvägen Gävle. Dessutom framkom att det ogynn-

samma, fuktiga kustklimatet den första vintern

ökade slitaget 1.7 ggr, men betydelsen av klimatfak-

torn avtog med tiden och var l.l ggr den fjärde

vintern.

Kvartsit från Helgenäs, provad med gott resultat i

provvägsmaskin, har även tidigare gett god slit-

styrka i provväg (Lilja 1972) jfr 3.

Kvartsit med lågt sliptal har slitits tämligen mycket

i provvägen Gävle till skillnad från provvägs-

maskinen och ytbehandlingarna på E4 vid Stavsjö

(jfr fig. 6-9). Kvartsitens avvikande beteende i

Gävleprovvägen förklaras i varje fall delvis genom

studium av borrkärnor. De partiklar, som blivit

krossade av trafikpåkänningar, har mer eller mindre

släppt från beläggningsytan, tydligen pga bristande

vidhäftning (jfr 2.3). Det är således snarare par-

tikelfragment än hela partiklar som lossnar. I prov-

vägsmaskinen förekommer varken nedkrossning eller

stensläpp. Nedkrossning av såväl kvartsit som andra

stenmaterial förekommer däremot i provytor med

ytbehandlingssten vid Stavsjö; Fragmenten sitter

dock kvar i större omfattning än i provsträckor

med asfaltbetong och fortsätter därmed att fungera

under trafik (jfr foton 5-6). Bindemedlet (asfaltemul-

sion) som använts till ytbehandlingen innehåller

vidhäftningsmedel och har efter uppmjukning sommar-

tid förmågan att tränga in i de uppkomna sprickor-
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na och mer eller mindre "läka" partiklarna. Det av

filler förstyvade bruket i asfaltbetong har inte

samma inträngningsförmåga.

Mjuka bergarter med höga sprödhetstal, t ex amfi-

bolit, kan visa tämligen ringa nedkrossning i belägg-

ningsytan (foto 7-8). Småfragment bortgår istället

genom nötning (en slags "mikrokrossning"), varvid

sådana spänningskoncentrationer som kan spräcka

hela partikeln inte uppkommer.Ibland verkar också en

viss krossning ha skett redan vid vältningen av

varm massa, eftersom sprickan är helt fylld med

bindemedel.

4.2.2 §0rgelatigngr_dgbbslitage:labgratgrieprgv:

ningar-'32 åtsnmaserisl

Relateras dubbslitaget genöm enkel linjär regressions-

analys till resultaten av laboratorieprovningar,

erhålls goda rätlinjiga samband med sliptalet, både

vid försök i provvägsmaskin (r=0.945) och provytor

Stavsjö (r=0.89). Sprödhetstalet ger inget samband

vid provvägsmaskinsförsöket, eftersom någon kross-

ning inte förekommer. För ytbehandlingar på prov-

ytor vid Stavsjö erhålls inte heller något samband

mellan sprödhetstalet och texturdjupsminskningen;

däremot framkommer ett visst samband (r=0.81) med

krossningen i vägen, efter det att stenmaterialet

losstages genom uppvärmning av bindemedlet och sik-

tats. (Hållfasthetsprovningar av olika typ har i

regel inte gett samband med lämpligheten hos ytbehand-

lingssten vid utländska undersökningar, jfr bilaga

_ l i Backman m fl 1984). *

Förbättrade rätlinjiga samband (r=0.959 resp 0.984)

erhålls, om dubbslitaget i provvägsmaskinen relate-
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ras till produktvärdet av sliptal och Sprödhetstal

,resp roten ur sprödhetstal. Speciellt seg diabas

med hög kompaktdensitet får en mer rättvisande

värdering. Samma tendens har erhållits vid norska

provvägsförsök (jfr 3). För Stavsjöprovytorna

med ytbehandlingssten ger däremot produktvärdena

en viss försämring av sambanden i förhållande

till sliptalet enbart.

Betraktas för provvägen Gävle sambanden mellan

vägslitaget (såväl i hela körfältet som hjulspâren)

och resultaten från stenmaterialprovningar, framkom-

mer dåliga samband med sliptalet (r=0.70 och 0.76

vid 30 vol-% stenhalt samt r=0.50 och 0.67 vid 45

vol-% stenhalt). Samma sak gäller sambanden med

sprödhetstalet (r=0.67 och 0.76 samt r=0.25 och

0.45 vid respektive stenhalter). Förbättrat resul-

tat erhålls vid multipel regressionsanalys, varvid

både sliptalets och sprödhetstalets samverkan beräk-

nas (r=0.84 och 0.89 vid stenhalter 30 resp 45%).

En anmärkningsvärd förbättring uppkommer dock,

om vägslitaget korrigeras med avseende på det i 0-

8 mm fraktionen använda lokalmaterialets sliptal

(r=0.98 och 0.99 vid 30% stenhalt samt 0.96 och 0.98

vid 45 vol-% stenhalt).

_Relateras vägslitaget till produktvärdena av slip-

tal och sprödhetstal samt rotvärdena av dessa,

erhålls dåliga samband. Efter korrigering av vägsli-

taget enligt ovan erhålls dock mycket höga korrela-

tionskoefficienter (r=0.98-1.00). Alltför stor vikt

får dock inte läggas vid samband, erhållna med ett

fåtal stenmaterial, utan ytterligare försök måste

göras för verifiering. Särskilt relevansen av

slitagekorrektionen, gjord med avseende på sliptalet
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hos 0-8 mm fraktionen, måste undersökas. En möjlig-

het förefaller vara Trögerförsök, gjorda på prov-

kroppar av asfaltbetong innehållande olika stenmate-

rial i grov- och finfraktionen.

5. SLUTSATSER

Slitstyrkan hos asfaltbetong påverkas av ett flertal

faktorer vilket försvårar studier av stenmaterialets

inflytande. Positiva faktorer, som hög stenhalt och

god stenkvalitet, kan t ex motverkas av negativa

faktorer, som högt hâlrum, dålig vidhäftning eller

separation. Exempel är Gävleprovvägen, där provbe-

läggningar med olika stenhalt slitits ungefärligen

lika mycket, tydligen beroende på att högre hålrum

uppkommit vid den högre stenhalten.

Sliptalet står i god relation till slitaget av dubba-

de däck vid försök såväl i provvägsmaskin som

somliga.provvägar. Samband mellan vägslitage och

sprödhetstal kan däremot inte konstateras, särskilt

vid försök i provvägsmaskin, men också i provväg.

Detta under förutsättning av att vidhäftningen

är god och spräckta partiklar sitter kvar i väg-

ytan och fortsätter att fungera under trafik. Vid

försök med ytbehandlingssten har dock samband mel-

lan funktion och sprödhetstal erhållits för stenma-

terial som losstagits från vägytan och siktats för

bedömning av krossningen. Båda provningsmetoderna

måste anses vara relevanta, även om sliptalet är

betydelsefullast vid dubbdäckstrafik.

Kvartsit med lågt sliptal har inte alltid gett

förväntad god slitstyrka, troligen beroende på

dålig vidhäftning. Hela partiklar behöver inte

lossna från beläggningsytan utan snarare nedkrossa-
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de partikelfragment. Vid likartade sprödhetstal kan

't o m ett hårt, sprött material krossas mera i

vägen än ett mjukt som avnöts och slits allt tun-

nare. Vidhäftningsbefrämjande medel hade ev. gett

förbättrat resultat genom att krossade fragment

suttit kvar i vägytan.

En anmärkningsvärd förbättring av sambandet mel-

lan vägslitage och sliptal, men också produktvärdet

av sliptal och sprödhetstal, har erhållits, om sli-

taget på Gävleprovvägen korrigerats med avseende

på det i 0-8 mm fraktionen använda lokalmaterialets

sliptal. Mer försök erfordras dock för klarläggan-

de av det finare materialets betydelse. Vid andra

undersökningar har de finare fraktionerna påverkat

slitaget i mindre omfattning.
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 Foto 1-2. Borrkärnor med granit Wallhamn, nr 48 med
30%, och nr 102 med 45% av fraktion 8-16 mm.
Obs! Bruksdelen verkar utplockad i beläggnings-
ytan med högre stenhalt.
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-16 mm.

det senare

nr 46 med

8

i
av fraktion

Hålrummen mellan stenarna!

fallet

Borrkarnor med granit Wallhamn,
30% och 101 med 45%,
Obs
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Foto 5-6. Borrkärnor med kvartsit Ulleryd, nr 80 med

30%, och nr 130 med 45% av fraktion 8-16 mm.
Obs! Krossningen och i det senare fallet
urplockningen av stenmaterial från bruket.
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Foto 7-8. Borrkärnor av gnejs Töva, nr 58, visande

 

nedslitna glimmerrika partiklar och amfibolit
Steninge, nr 64, bergarten nedsliten och krossade
partiklar sitter fast. Grovkornig granitisk
komponent (från bruket?) krossad och delvis
urplockad.
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Tabell 1. Samband mellan vägslitage och resultat
av stenmaterialprovningar.

 

      

Uppmätt avnötning Korr. avnötning
Hela kör- Hjul- Hela kör- Hjul-
fältet spår fältet Spår

30% 8-16 mm

Sliptal 0.72 0.70 0.99 0.98
Sprödhetstal 0.67 0.76 0.91
Sliptal (utan
kvartsit) 0.83 0.86 0.99 0.99
Strödhetstal (utan
kvartsit) 0.67 0.75 0.59 0.61
Sliptal x spröd-
hetstal 0.78 0.80 0.98 0.99
Sliptal x
sprödhetstal 0.76 0.77 1.00 1.00

Sliptal x spröd-
hetstal (utan
kvartsit) 0.84 0.90 0.98 0.99
Sliptal x
sprödhetstal-
(utan kvartsit) 0.85 0.89 1.00 1.00
Sliptal x spröd-

hetstal 0.82 0.84 0.95 0.96

Norsk metod 1) (kl) 0.78(0.86)* 0.77 1.00 1.00
2) (kg) O.78(0.86)* 0.77 1.00 1.00

45% 8-16 mm

Sliptal 0.50 0.67 0.96 0.98
Sprödhetstal 0.25 0.45 0.84 0.88
Sliptal (utan
kvartsit) 0.53 0.72 0.95 0.98
Strödhetstal (utan
kvartsit) -0.25 -0.45 -O.84 -0.88
Sliptal x spröd-
hetstal 0.56 0.72 0.97 0.97
Sliptal x 7
sprödhetstal 0.52 0.69 0.96 0.98

Sliptal x spröd-
hetstal (utan '
kvartsit) 0.64 0.81 0.97 0.99
Sliptal x
sprödhetstal 0.58 0.76 0.96 0.99
Sliptal x spröd-

hetstal 0.63 0.74 0.92 0.91

Norsk metod 1) (kl) 0.47** 0.58** 0.92** 0.93**
2) (kg) 0.48** 0.59** 0.93** 0.94**

 

*) Utan kvartsitet, **) Alla prov = 30+45%
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