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FÖRORD

Undersökningen har gjorts på uppdrag av Vägverket, Centralförvalt-

ningen, TUb, inom prøjektet "Stenmaterial till beläggningar". Vägverkets

kontaktman har varit Håkan Thorén.

Peet H öbeda
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Undersökning av slipvärdesm etoden

Av Peet Höbeda och Jerzy Chytla
' Statens Väg- och Trafikinstitut AB
581 01 LINKÖPING

SAM MANFATTNING

Undersökningar har gjorts av faktorer som påverkar sliptalsförsöket och

det därav utvecklade slipvärdesförsöket. I det senare fallet har en

nyinköpt apparat använts.

Belastningsanordningar av olika utformning, använda i olika laborato-

rier, har påverkat sliptalsförsöket. Vid slipvärdesbestämning definieras

belastningsanordningen bättre än vid tidigare försök.

Försök har gjorts med och utan rengöring av° slipskivan från förbrukat

slipmedel med hjälp av dammsugare. En oväntat stor ökning av nöt-

ningen erhålls om dammsugare används och endast oförbrukat slipmedel

finns på slipskivan under försökets gång.

Inverkan av harpsiktning av analysfraktioner, gjort i syfte att få fram

partiklar enkla att lägga i provplattan, har studerats. I vissa fall kan

avskiljning ske av en speciell, flisig bergartskomponent, men de flesta

fall påverkas inte resultatet av harpsiktningen. Den stora betydelsen av

en riktig petrografisk sammansättning i provplattan har demonstrerats

genom provning av bergartskomponenter i ett inhomogent stenmaterial.

Den standardiserade analysfraktionen 8.0-ll.2 mm har jämförts med

analysfraktion ll.2-l6.0 mm, varvid färre antal partiklar lagts i prov-

plattan i det senare fallet. Ganska likartade resultat erhålls i båda

fallen.

Den relativa luftfuktigheten påverkar nötningen i hög grad. Alltför låga

värden erhålls särskilt vid provning under kalla vinterdagar, varvid den

relativa luftfuktigheten blir låg inomhus. Försöket måste därför göras

vid väldefinierade laboratorieförhâllanden.
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En jämförelse har gjorts med natursand som slipmedel i stället för

normalt använd aluminiumoxid. Vid annars identiska försöksparametrar

erhålls ibland väsentligt olika klassificering av stenmaterialen. Natur-

sand nöter exempelvis dåligt på glimmerrik gnejs i förhållande till

aluminiumoxid, medan nötningen kan vara ganska likartad för andra

stenmaterial. Den relativa luftfuktigheten utövar lika stor inverkan

med båda slipmedlen.

Inverkan av subjektiva faktorer vid läggandet av provplattor är ringa

såvida den petrografiska sammansättningen inte blir avvikande.

En mycket god korrelation erhålls mellan resultaten från sliptals- och

slipvärdesprovning, under förutsättning av att provningarna inte alltför

mycket påverkas av faktorer som skillnader i relativ luftfuktighet m.m.
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Investigation of the Swedish Abrasion Value

By Peet Höbeda and Jerzy Chytla
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING

Sweden

SUMMARY

Different factors that influence the Swedish Abrasion Value, in the

original and modified form have been investigated in 1984. A new

equipment has been bought for performing the modified test parallel to

the original test during a transition period.

Different systems for loading the test specimens have been used, when

performing the original test in different laboratories. The loading

system is better defined in the new test.

Investigations have been performed with the use of a vacuum cleaner

for removing the used emery abrasive after the test specimens during

the test. An unexpected great increase of the abrasion is achieved if

only unused abrasive is on the grinding wheel.

Flaky aggregate has been removed from the test sample using slotted

sieve opening, in order to get an aggregate easy to handle when

manufactoring the test specimens. In some cases the petrographical

composition is disturbed and incorrect results are achieved. The impor-

tance of a correct petrographic composition have been demonstrated by

testing different rock materials sorted from the aggregate.

The standardized aggregate size 8.0-ll;2 mm has been compared with

ll.2-16.0 mm sized aggregate. In spite of different number of particles

in the test specimens the results are quite similar.

The relative humidity in the laboratory has a significant influence on

the abrasion process. Low abrasion values are obtained when testing in

cold winter days with a low relative humidity in the laboratory. The

abrasion increases with the relative humidity but its influence
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diminishes. It is important that the abrasion test is performed under

controled laboratory conditions.

The abrasion test 'has also been carried out with natural quarz sand

instead of emery abrasive. The two abrasives, with the same grain size,

sometimes classifies the aggregates in a different way. The quarzw sand

gives low abrasion on mica-rich rocks. Other rocks can have rather

similar abrasion. The abrasion with both abrasives is influences by the

relative humidity in a similar degree.

The influence of subjective factors when manufactoring the test

specimen is quite small if the petrographic composition is similar.

An excellent correlation is obtained between the original and modified

Swedish Abrasion Value, provided that the test results are not influen-

ced by factors as different relative humidities etc.
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1 INLEDNING

Sliptalsmetoden utvecklades i början på 1970-talet för kvalitetsprovning

 

av stenmaterial till vägbeläggningar. Försöket är en vidareutveckling av

den engelska "Aggregate Abrasion Value" enligt BS 812. Vissa försöks-

parametrar har dock blivit förändrade vid VTI:s metod som beskrivits av

Höbeda (1971 och 1973). Repeterbarheten hos försöket bedömdes jäm-

förbar med den hos andra stenmaterialprovningar (Höbeda 1973). Ur-

sprunglig och modifierad apparat framgår av foton i och 2.

Avsaknaden av en relevant provningsmetod för beläggningssten gjorde

att sliptalsförsöket blev från början mycket efterfrågat av olika upp-

dragsgivare. En mängd provningar har med åren utförts enligt VTI:s

internmetod. Rutinprovningarna har också förhindrat vidare utveck-

lingsarbete eftersom man varit tvungen att prova enligt samma metod

för jämförbara värden.

Senare har andra laboratorier skaffat sig sliptalsutrustningen, dock utan

att alltid i alla avseenden följa VTI:s internmetod. Ett förslag till

metodanvisning har i början av 80-talet utarbetats inom FBB:s metodut-

skott. Anvisningen har inte blivit utgiven eftersom man ungefärligen

samtidigt framfört önskemål att utveckla en samnordisk metod. En

likartad metod som sliptalet, den s.k. abrasionsverdi (Statens Vegvesen

1983), används nämligen i Norge. En provisorisk metodanvisning för

slipvärde, något avvikande från sliptalsförsöket, har därför utarbetats i

syfte att tillfredsställa nordiska önskemål (FEB 1984 jfr bilaga 4).

Slipvärdesprovningen har införts i Vägverkets senaste byggnadsanvisning

BYA 84 för provning av beläggningssten.

En ringanalys av slipvärdesbestämningen påbörjades sommaren 1984l -

med deltagande av de laboratorier som skaffat utrustningen. Apparater-

na har dock inte alltid varit funktionsdugliga och ringanalysen har,

beroende på bristande personella resurser vid många laboratorier,

kommit att även pågå det första halvåret 1985. Av tolv laboratorier har

nio utfört provningarna inom ringanalysen.

Vid sidan av ringanalysen har VTI gjort vissa metodikstudier, först med
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befintlig sliptalsapparat, men senare också med nyinköpt utrustning för

slipvärdesprovning. Inom projektet har man även undersökt alternativa

metoder att prova stenmaterials nötningsmotstånd, dels modifierad

Trögerprovning (Höbeda och Viman 1981+), dels våtavnötning i kulkvarn

(Höbeda och Chytla' 1985).

2 INVERKAN AV FÖRSÖKSPARAMETRAR VID SLIPTALS-

OCH SLIPVÄRDESBESTÄMNING

De försöksparametrar som studerats är bl a betydelsen av belastnings-

anordning, slipmedelmängd på slipskivan, inverkan av harpsiktning,

relativ luftfuktighet m.m. Undersökningen av en viss parameter gjorts

under enoch samma dag för att få så konstanta förhållanden som

möjligt, främst med avseende på rel. luftfuktighet (jfr Höbeda 1973,

1974).

Ett flertal stenmaterial har ingått i undersökningen, även om inte

samtliga använts vid de olika försöksserierna. Stenmaterialen, jämte

resultaten från olika rutinprovningar föreskrivna i BYA, framgår av

tabell i. Dessutom har i de flesta fall även utförts bestämningar av

"particle index", en kornformsmätning enligt ASTM D3398. Ju lägre

värde desto mer "kubiskt" eller också avrundat material.

2.1 Belastningsanordning

 

Enligt engelsk orginalmetod belastas provplattorna med hjälp av cylind-

riska vikter, försedda med en avrundad nedre del (jfr foto l). Vikterna

kommer att snedställas i sina styrhylsor vid slipskivans rotation, vilket

innebär att en viss klämeffekt uppkommer som kan minska belastningen

på provplattan. VTI har därför modifierat upphängningsanordningen så

att vikterna hänger i ett kullagrat system och inte kan nedställas vid

försöket (jfr foto 2). Andra laboratorier, som köpt utrustning från

England, har med något undantag inte modifierat belastningsanord-

ningen.

Då det fanns misstanke att VTI:s vikter gav förhöjd avnötning, gjordes

en kontroll varvid vikten sattes i sin upphängningsanordning och fick
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belasta en väg, med vågplattan monterad på samma nivå som slipskivan

vid försöket. Belastningen blev ca 15% högre än de avsedda 2.5 kg,

något som visade sig bero på gummibälgen som monterats för damm-

skydd runt det kullagrade systemet. Bälgen utövade nämligen en drag-

kraft på vikten när denna släpptes ner på vågen. Monterades gummibäl-

gen bort erhölls dock avsedd belastning.

Jämförande sliptalsförsök gjordes sedan med engelska originalvikter

samt VTIs vikter, både med och utan gummibälg. Följande resultat

erhölls med Skärlundagranit:

:laga
Ursprungliga vikter 73 (73, 73)

VTIs vikter med gummibälg 82 (83, 81)

VTIs vikter utan gummibälg 78 (78, 78)

Ursprungliga vikter gav således markant lägre sliptal än VTIs vikter,

även utan gummibälg, sannolikt beroende på klämeffekten mot stödhyl-

san ("byrålådeeffekt"). Gummibälgen resulterar i ökat yttryck och

därmed en ytterligare ökning av sliptalet. Enligt tidigare försök erhölls

ett rätlinjigt samband mellan belastning och sliptal, i varje fall inom ett

belastningsområde där slipkornen inte kommer att krossas (Höbeda

1973).

Enligt provisorisk metodanvisning för slipvärde (FEB 1984) ska engelska

originalvikter användas. Det är dock viktigt att också tillse att belast-

ningsanordningarna är lika utformade hos alla apparater, glappet mellan

styrhylsa och vikt identiska m m, för att minimera risken för olika

resultat.

2.2 Bortskaffning av förbrukat slipmedel

Enligt engelsk originalapparat, inköpt av VTI i början av 1970-talet,

bortskaffas förbrukat slipmedel med hjälp av två gummiavstrykare. Till

senare inköpta apparater har man också levererat fjäderbelastade bors-

tar. Vid bestämning av norsk abrasionverdi används däremot dammsuga-

re.
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Man har observerat vid Nynäs vägservicelaboratorium (B. Sillén pers

medd 1984) att alltför låga sliptal erhålls när mycket slipmedel

ansamlas på slipskivan beroende på dålig avstrykning. Sliptalsförsök

gjordes därför på några olika sätt, först med och utan gummiavskrapa-

re, men sedan ockSå med en provisoriskt monterad dammsugare. Slip-

medelsflödet har varit ca 35 g/ min från varje behållare och stenmate-

rialet har utgjorts av Skärlundagranit. Följande resultat har erhållits

(enkelvärden inom parentes):

Gummiavstrykare 82 (83, 81)

Ingen gummiavstrykare 83 (79, 86)

Dammsugning, försök 1 114 (110,118)

Dammsugning, försök 2 108 (95, 121)

Gummiavstrykaren utövar ingen märkbar effekt, men både denna och

slipskivan har med tiden blivit nötta varför endast ringa mängd slipme-

del kan bortstrykas. Däremot ökar sliptalet påtagligt när dammsugaren

varit påkopplad (försöket upprepades för verifiering). Orsaken är sanno-

likt den att utan dammsugning uppstår på slipskivan en bädd av

finkornigt, nedkrossat pulver som motverkar nötningen. Flera slipkorn

kan också komma att överlagra varandra och utöva "kullagerverkan".

Med dammsugning har man däremot enbart oförbrukade skarpa slipkorn

i ett enda lager på slipskivan. '

Enligt provisorisk metodanvisning för slipvärde ska använt slipmedel

bortskaffas, exempelvis genom dammsugning. Försök gjordes senare

med nyinköpt apparat (försedd med gummiavstrykare), både med och

utan dammsugning. Slipmedelsflödet har varit ca 70 g/min enligt anvis-

ning. Några olika stenmaterial har studerats och resultatet är entydigt;

med dammsugning erhålls påtagligt större avnötning (tabell 2 och

figur 1). Gummiavstrykarna har ej bortmonterats och det är möjligt att

skillnaden blivit ännu större om så hade gjorts. Effektiv dammsugning

måste således alltid_ användas vid slipvärdesprovning. Relateras värdena

med och utan dammsugning blir korrelationskoefficienten r = 1.0 (figur

2).
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2.3 Inverkan av harpsiktning

 

Framställningen av provplattor underlättas om stenmaterialet harpsik-

tas eftersom flisiga partiklar antingen får dålig förankring i provplattan

eller också lätt "dränks" av härdplasten vid gjutningen. Enligt norsk

metodbeskrivning för abrasionsverdi ska således analysfraktion ,11.2-

12.5 mm harpsiktas på 5.6 mm harpsikt, dvs de flisigaste partiklarna

borttages.

För inhomogena stenmaterial som innehåller bergartskomponenter av

olika flisighet finns dock risk att provet blir orepresentativt genom

harpsiktningen eftersom de flisigaste partiklarna borttages. Försök har

gjorts med några olika stenmaterial, dels vid "normal" flisighet, dels

efter harpsiktning på 8.0 mm spaltvidd, dvs med helt "kubiskt" material

till skillnad från norskt försök. Resultatet framgår av tabell 3. En tydlig

inverkan av harpsiktningen framkommmer endast för glimmerrik gnejs

från Ödsberget. Risk för bortsortering av enflisig bergartskomponent

föreligger således ibland och långtgående harpsiktning bör undvikas vid

rutinanalyser. I nödfall kan en sådan procedur behöva tillgripas, t ex vid

ett mycket flisigt material, men analysen bör alltid kompletteras med

en petrografisk undersökning ._

Enligt okulär granskning av gnejs Ödsberget är den dominerande,

lättavnötta, glimmerrika bergartskomponenten flisigare än den hårdare,

fältspat-kvartsrika. En petrografisk sortering av provmaterialet i tre

delar efter glimmerhalt har också gjorts, varefter både slipvärdes- och

sliptalsbestämning utförts. Följande resultat har erhållits (siffran inom

parentes anger andel av komponenter i stenmaterialet):

Slipvärde Slipt al

Glimmerrik komponent (71%) 3,82 202

Komponent med "normal" glimmerhalt (23%) 2,44 130

Glimmerfri komponent (6%) 2,20 119

Skillnaden är således betydligt större efter "petrografisk sortering"

än efter harpsiktning. Enligt tabell 3 fick icke uppdelat prov slipvärdet

3.52. I detta fall är sliptalet proportionellt mot halten lättavnött
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material. Så behöver dock inte vara fallet vid denna typ av försök (jfr

» Höbeda och Viman, 1984).

2.4 Jämförelse av fraktion 8,0-11,2 och ll,2-l6,0 mm

 

Vid både sliptals- och slipvärdesprovning använder man analysfraktion

8.0-ll.2 mm, främst representerade sortering 8-12 mm. I praktiken

förekommer dock ofta grövre sorteringar i vägbeläggningar och prov-

ning av en större analysfraktion, t ex 11.2-16.0, kan verka motiverad.

Jämförande slipvärdesförsök har därför gjorts med fraktioner 8,0-ll,2

och 11,2-16 mm för ett antal stenmaterial. Endast 25 partiklar (mot

föreskrivna 36) kunde i det senare fallet medtagas i provplattan

beroende på dess små dimensioner. Ju färre partiklar desto större risk

för ett orepresentativt urval.

Resultatet framgår av tabell 4. I de flesta fall erhålls något bättre

resultat med den större analysfraktionen, sannolikt beroende på att

kanterna utgör speciella svagheter vid nötningsförsöket. Ju större frak-

tion, desto mindre sammanlagd omkrets i förhållande till ytaihos

partiklarna i provplattan. En god korrelation (r:0.98) finns mellan

resultaten med de två analysfraktionerna (figur 3).

2.5 Inverkan av relativ luftfuktighet

 

Vid den första undersökningen av den ännu ej helt färdigutvecklade

sliptalsmetoden (Höbeda 1973) har bl a konstaterats att resultatet kan

påverkas av den relativa luftfuktigheten i laboratoriet. Resultaten var

dock ej helt entydiga, sannolikt beroende på ganskaprimitiva försöks-

förhållanden. Utrustningen stod således i en maskinhall med dålig

uppvärmning och mycket låga rel. luftfuktigheter, representativa för

extrema vintervärden i laboratoriet, kunde inte erhållas. En plastduk

monterades således runt apparaten för att kunna höja den rel. luftfuk-

tigheten med hjälp av enluftfuktare.

Försök gjordes senare att utveckla en sliptalsmetod där stenmaterialet

provas i fuktigt tillstånd (Höbeda 1974b). Vid "våtslipning" erhölls ofta

markant större avnötning än vid "torrslipning" (vid normala laboratorie-
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förhållanden), speciellt för stenmaterial med dålig slitstyrka. Fuktkäns-

ligheten blev även större med ökad belastning på provplattan. Senare

undersökningar av slitaget på vägbeläggningar, innehållande olika sten-

material, visade dock att man fick den bästa korrelationen mellan

dubbslitaget och "torrsliptalet". Fuktkänsligheten hos stenmaterial

överdrevs tydligen vid laboratorieförhållanden. Av den anledningen har

man gått ifrån våtslipningsmetoden.

Nya undersökningar gjordes i januari 1985 för att ytterligare studera

inverkan av relativ luftfuktighet vid slipvärdesbestämning. Apparaten

stod i ett utrymme där temperatur och relativ luftfuktighet kunde

kontrolleras med hjälp av luftkonditioneringsaggregat. Beroende på

mycket låga utomhustemperaturer (ca -20°C) erhölls så låga rel. luft-

fuktigheter som lO-20°/o i laboratoriet. I

Ett antal stenmaterial undersöktes, först vid den låga relativa luftfuk-

tigheten under en och samma dag, nästa dag ökades värdet till 55-65%

(motsvarande ganska "normala" sommarvärden) och slutligen till

75-85% (extremvärden), Föratt testa hypotesen om det använda

syntetiska slipmedlet ger upphov till särskilt hög fuktkänslighet gjordes

samtidigt kompletterande försök med natursand av likartad kornfördel-

ning (jfr mom 2.6).

Resultaten framgår av tabell 5 samt figurer 4 och 5. Den relativa

luftfuktigheten påverkar nötningen särskilt mycket vid låga vintervär-

den, med ökande luftfuktighet minskar skillnaderna i avnötning även om

de fortfarande är fullt märkbara. Samtliga stenmaterial är fuktkänsliga,

oväntat nog även kvartsit. Fuktkänsligheten är ungefärligen lika stor

vid användning' av natursand som aluminiumoxid (jfr mom 2.6).

Det är således nödvändigt att den rel. luftfuktigheten vintertid ökas

med hjälp av en befuktningsanordning. Bäst är att utföra undersök-

ningen i ett klimatkontrollerat utrymme där temperatur och luftfuktig-

het så noggrannt som möjligt kan fixeras (ex +20 - -25OC, 50-60°/o RH).

Den provisoriska metodanvisningen måste kompletteras med krav på

kontroll av den relativa luftfuktigheten. Detta kan ställa till med

svårigheter i mindre laboratorier.
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2.6 Aluminiumoxid och natursand som slipmedel

 

Enligt engelsk ursprungsmetod används natursand från en bestämd

förekomst ("Leighton Buzzard Standard Sand") som slipmedel. Vid

utvecklingen av VTIs sliptalsförsök valdes däremot aluminiumoxid

(Alumo 60) av en bestämd kvalitet, främst för att få fram ett slipmedel

jämförbart med däckdubbarna i hårdhet. Jämförande undersökningar

visade dock en god korrelation mellan nötningsförsök, gjorda dels med

svensk natursand (Baskarpssand), dels med aluminiumoxid, även om

lägre nötning erhölls med förstnämnda slipmedel (Höbeda 1973). En

ungersk undersökning har gjorts av brittiska "Aggregate Abrasion Value"

varvid natursand jämförts med aluminiumoxidslipmedel (Kasa och

Subert 1984). Man menar att bättre repeterbarhet kan erhållas med

natursanden, men antalet försök har varit begränsat (jfr figur 6).

Vid förnyad undersökning valdes "silversand" (huvudsakligen kvarts)

klassificeras som slipmaterial. Kornfördelningen överensstämmer nära

med den för aluminiumoxid. Av figurerna 4 och 5 framgår att nötningen

av olika stenmaterial kan helt annorlunda med båda slipmedlen. Den

glimmerrika gnejsen nöts således förvånansvärt litet av natursanden,

däremot påverkas diabas och i viss mån även kvartsit nästan lika

mycket av båda slipmedlen. Granit, som även innehåller något glimmer,

intar en mellanställning.

Troligen "biter" inte de avrundade sandkornen på de mjuka, men

samtidigt mycket elastiska och hala glimmerpackarna i gnejsen till

skillnad från de mycket skarpkantade aluminiumoxidkornen. Aktuell

diabas innehåller rikligt med finfördelade, mjuka mineral (omvandlings-

produkter) och förmodligen spelar slipmedelshårdheten mindre rollmi

detta fall. Den likartade nötningen av den hårda kvartsiten är svårare

att förklara. Det är dock förmodligen främst spetsar och kanter hos

partiklarna som nöts bort med båda slipmedlen, medan ytavnötningen

'kan vara förhållandevis ringa även med det hårda aluminiumoxidslip-

medlet.

Natursand utgör tydligen ett olämpligt slipmedelvid slipvärdesbestäm-

ning eftersom missvisande, alltför låga slipvärden kan erhållas med
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glimmerrika bergarter. Den vid tidiga sliptalsförsök (Höbeda 1973)

erhållna goda korrelationen med båda slipmedlen, förklaras sannolikt

med att ett stort slipmedelsflöde (680-900 g/min enligt BS 812) då

användes och förmodligen fick de enskilda slipkornens "skärpa" mindre

betydelse. Senareminimerades slipmedelsflödet vid sliptalsprovning

(Höbeda l974a). Det har tidigare visats att med ökande mängdslipme-

del på slipskivan avtager nötningen (mom 2.2). Enligt ungersk undersök-

ning erhölls också ganska stor skillnad i avnötning med natursand

aluminiumoxid; slipmedelstillförseln har varit stor vid försöket (figur 6).

2.7 Subjektiva faktorervid :framställning av provplattor

Vid brittisk undersökning (Shergold 1950) av den senare normerade

"Aggregate Abrasion Value" har fem försökspersoner, med skiftande

erfarenhet av metoden, fått ganska likartade resultat med ett krossat

bergartsmaterial. Variationskoefficienten blev t o m något lägre (7.8°/o)

om olika personer utförde försöket än en och samma person gjorde det

(8.8%). En variationskoefficient på 10.1% erhölls senare vid provning av

8 stenmaterial (6 enkelförsök av samma person). Man anser att inverkan

av f örsöksperson på provningsresultat är ganska liten. Shergold har även

bestämt totalytan hos stenmaterialen i prOVplattan genom ett avtrycks-

förfarande. En viss tendens framkom att ju större totalyta desto mindre

avnötning, men inverkan av denna faktor anses försumbar. Man har även

konstaterat något större nötning av "koniska" än "kubiska" partiklar i

provpl attan.

Enligt erfarenheter vid VTI erhålls ganska likartat resultat, om olika

antal partiklar läggs i provplattan, dvs denna utförs med olika nog-

grannhet (Höbeda 1973). Detta bör bero på att den mindre provytan vid

ett färre antal stenar kompenseras av det ökade yttrycket - det finns

nämligen ett rätlinjigt samband mellan belastning och avnötning. Skill-

naden är inte heller stor när olika analysfraktioner provas (mom. 2.4).

Dessutom tillverkades provplattor av partiklar, tillhörande samma ana-

lysfraktion 8.0-1 1.2 mm, men med olika flisighet. De flisiga partiklarna

får en större yta i provplattan. En aning lägre avnötning erhålls med

flisiga partiklar, något som bör bero på att de har mindre total omkrets
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i förhållande till ytan, dvs effekten blir densamma som vid övergång till

en större analysfraktion.

Enligt ungersk undersökning (Kasa och Subert 1984) krävs minst fyra

och helst åtta enkelförsök för att få tillräcklig information om nöt-

ningsegenskaperna hos ett stenmaterial. Då har man enbart provat

några krossade bergmaterial. Man redovisar dock anmärkningsvärt stor

resultatspridning.

Problem uppkommer enligt VTI:s erfarenheter främst vid tillverkning av

provplattor från inhomogena stenmaterial, exempelvis krossmaterial

bestående av olika bergarter eller naturgrus. Ett subjektivt urval kan

vara svår att undvika. I England används inte naturgrus i beläggningar,

varför problemet inte existerar vid provning enligt brittisk metod

(Hoskings 1976, pers. medd.).

3 KORRELATIONEN MELLAN SLIPTAL OCH SLIPVÄRDE

Eftersom slipvärdesmetoden införts i BYA 84 är en korrigering av

tidigare erhållna sliptal av intresse. Metoderna är likartade, skillnaden

är att större provplattor med glest sittande partiklar framställs för

slipvärdesprovningen, slipmedelstillförseln har ökats från 35 till

70 g/min, förbrukat slipmedei borttages med dammsugare och nötningen

bestäms som en volymförlust.

Vid beräkning av korrelationen mellan metoderna har endast parallella

mätningar, gjorda vid samma dag beaktats för att eliminera inverkan av

rel. luftfuktighet m fl faktorer. Sliptalet har bestämts, dels som direkt

viktförlust (mg/cmz), dels korrigerats till en konstant kompaktdensitet

2.66 g/cm3. Det senare värdet ger mer rättvisande resultat, särskilt vid

provning av tunga basiska bergarter (diabas, amfibolit, gabbro m.m.).

Flera sådana stenmaterial har också ingått i undersökningen.

Resultaten framgår av tabeller 6-7 och figurer 7-8. Korrelationskoeffi-

cienterna är mycket höga, r=0.98-0.99. Detta innebär att representativa

sliptal med stor säkerhet kan överföras till slipvärden. Problemet vid

omräkning av gamla sliptal är främst att den relativa luftfuktigheten
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vid provningen är okänd. Sliptal från andra laboratorier än VTI bör

dessutom inte användas vid beräkning av slipvärden eftersom olika

utrustningar använts.

I figur 7 och 8 har också inritats sliptal, motsvarande slipvärden 1.9,

2.4, 3.0 och 3.6, angivna som gränsvärden i tabell 7:01-1 enligt BYA 84.

Avvikande resultat erhålls beroende på om sliptalet korrigerats för

kompaktdensitet eller inte. De i BYA-tabellens fotnot angivna slipvär-

dena och motsvarande sliptalen stämmer inte helt med resultatet från

föreliggande undersökning. Värdena i BYA har inritats i figur 7 och 8

samt det framgår att avvikelsen är mycket ringa såvida sliptalet

volymkorrigeras. Skillnaden ökar med minskade nötningsmotstånd.

4 SLUTSATSER

Felkällor som påverkar resultaten från sliptals-/slipvärdesbestämning

har identifierats. Nötningen beror på slipmedelsmängden, men inte

endast mängden tillfört slipmedel, utan också metoden för dess borttag-

ning. Det nedkrossade slippulver, som blir kvar på slipskivan vid dålig

avstrykning, ger minskad avnötning. Olika apparater har haft skilda

system för borttagning av slipmedel. En annan stor felkälla är inverkan

av relativ luftfuktighet. Sjunker denna kalla vinterdagar till mycket

låga värden, erhålls minskad avnötning. Avnötningen ökar med stigande

rel. luftfuktighet, men dess inverkan verkar bli allt mindre. Olika

stenmaterial är också fuktkänsliga i varierande grad.

Båda felkällorna kan motverkas genom att allt förbrukat slipmedel

borttages med dammsugare resp den rel. luftfuktigheten kontrolleras.

Framför allt måste en luftfuktare användas vintertid. Fler undersök?

ningar krävs dock för att utforska hur noggrann en kontroll av rel.

luftfuktighet och temperatur behöver vara vid försöket. Indikationer

föreligger att också sprödhetstalet kan påverkas av luftfuktigheten (jfr

Höbeda 197%).

En annan apparatberoende felkälla, som påvisats vid sliptalsbestämning,

är inverkan av belastningsanordningen, som haft olika utformning på

engelsk ursprungsapparat och VTI:s modifierade apparat.
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Jämförande slipvärdesförsök har gjorts med natursand som slipmedel

istället för aluminiumoxid. I vägbeläggningen lättavnötta glimmerrika

bergarter nöts dock dåligt av natursanden. Känsligheten för rel luftfuk-

tighet var lika stor med båda slipmedlen.

Det är av stor vikt att petrografiskt sett representativa prOVplattor

utförs av inhomogena stenmaterial. Inverkan av läggningsteknik verkar

vara av mindre betydelse.

Vid jämförande slipvärdesbestämning av analysfraktion 8.0-11.2 mm

med normalt inte använd fraktion ll.2-l6.0 mm (36 resp 25 partiklar i

provplattan) erhålls ganska likartade resultat.

En mycket god korrelation erhålls mellan sliptal, utförd enligt VTI:s

internmetod, och slipvärde bestämd enligt provisorisk metodanvisning

(MBB 31: 1984) under förutsättning av att resultaten inte påverkas av

faktorer som alltför stora olikheter i relativ luftfuktighet m m.
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Tabell 1 Laboratorieprovningar av stenmaterial använda för sliptals-

  

/slipv ärdesprovning.

Material Fraktion Kompakt-Flisig- _Spröd- Particle LT-index (°/o)
densitet het het index Pl (3) (5)

Granit 8-11.2 2.64 1.34 33 13.8 1 86 100

Skärlunda 11.2-16 2.63 1.32 42 91 100

Granit 8-11.2 2.74 1.27 40 14.3 93 99

Styvinge 11.2-16 2. 75 1.32 56 92 100

Diabas 8-11.2 2.97 1.46 38 17.8 85 100

Skövde 11.2-16 2.96 1.44 45 89 98

Diabas 8-11.2 2.97 1.30 33 14.4 92 100

Vargön 11.2-16 2.97 1.41 36 84 98

Amfibolit 8-11.2 3.02 1.28 52 12.9 93 100

Steninge 11. 2- 16 3 . 07 1. 44 66 88 98

Naturgrus 8-11.2 2.66 1.34 41 17.4 82 100

Underås 11.2-16 2.67 1. 30 47 93 100

Kvartsit 8-11.2 2.65 1.30 36 13.4 90 100

Ullerud 11.2-16 2.65 1.32 46 89 100

çnejs 8-11.2 2.71 1.31 44 17.8 91 100

Odsberget 11.2-16 2.73 1.38 60 90 99

Gabbro 8- 11 . 2 2 . 99 1. 40 46 69 98

Kallax 11.2-16 3.00 1.44 49 75 98

Kalksten 8-11.2 2.66 1.32 56 15.5 91 100

Hejdeby 11.2-16 - -
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Tabell 2 Resultat från slipvärdesbestämning med och utan dammsug-

     

ning.

Provmaterial * Med dammsugning (1) Antal Medel-
försök värde
(x 2)

Granit
Skärlunda 1.90 1.88 1.76 1.89 2.05 5 1.90

Granit
Styvinge 1.82 2.23 1.98 2.04 2.07 5 2.03

Diabas
Skövde 2.82 2.78 2.84 2.76 2.80 5 2.80

Diabas
Vargön 2.00 2.00 1.93 1.90 1.97 5 1.96

Amfibolit
Steninge l.1.58 4.51 l.1.58 4.34 4.39 5 4.48

Pr0vmaterial Utan dammsugning (2) Antal Medel- K (2)
.. .. .. vot --

forsok varde (1)
(x 2)

Granit
Skärlunda 1.49 1.58 1.49 1.62 1.52 5 1.54 0. 82

Granit
Styvinge 1.74 1.66 1.61 1.82 1.81 5 1.73 0.85

Diabas
Skövde 2.29 2.33 2.17 2.16 2.36 5 2.26 0.81

Diabas
Vargön 1.63 1.64 1.55 1.56 1.72 5 1.62 «O.83

Amfibolit
Steninge 3.61 3.64 3.67 3.69 3.37 5 3.59 0. 80
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Tabell 3 Resultat från slipvärdesbestämning med normalt och harp-

siktat material.

Provmaterial Harpsiktat Medel-
värde

Kvartsit

Dalsland 0.94 (0.93, 0.94) 0.94 (0.94, 0.93) 0.94

Granit

Skärlunda 1.65 (1.64, 1.66) 1.61 (1.59, 1.63) 1.63

Qnejs
Odsberget 2.81 (2.81, 2.80) 3.10 (3.01, 3.18) 2.96

Diabas

Skövde 2.68 (2.70, 2.65) 2.74 (2.81, 2.66) 2.7l

Naturgrus
Underâs 2.33 (2.30, 2.35) 2.22 (2.09, 2.34) 2.28

Provmaterial Normalt Medel-

värde

Kvartsit

Dalsland 0.97 (0.93, 1.00) 1.00 (1.05, 0.95) 0.99

Granit

Skärlunda 1.82 (1.75, 1.88) 1.67 (1.69, 1.641) 1.75

gnejs
Odsberget 3.46 (3.73, 3.18) 3.59 (3.44, 3.73) 3.52

Diabas

Skövde 2.89 (2.82, 2.96) 2.82 (2.85, 2.78) 2.86

Naturgrus
Underås 2.11 (2.25, 1.97) 2.29 (2.24, 2.34) 2.20
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Tabell 4 Resultat från slipvärdesbestämning med fraktioner 8-ll.2
och 11.2-16.

Provmaterial Fraktion 8-112 mm (1) Medel-
medelvärden f rån en körning värde

Granit
Skärlunda 1.90 1.88 1.76 1.89 2.05 1.90

Granit
Styvinge 1.82 2.23 1.98 2.04 2.07 2.03

Kvartsit
Ullerud 1.12 1.12

Naturgrus i
Underâs 2.35 2.35

Diabas

Skövde 2.82 2.79 2.84 2.76 2.80 2.80

Diabas

Vargön 2.00 2.00 1.93 1.90 1.97 1.96

Amfibolit
Steninge 4.58 4.51 4.58 4.34 4.39 4.48

Gabbro
Kallax 2.49 2.49

Gnejs
Ödsberget 3.64L 3.09 3.27 3.33

Provmaterial Fraktion 11.2-16 mm (2) Medel- Kvot (l)
medelvärden från en körning värde Ö;

Granit

Skärlunda 1.75 1.71 1.73 1.10

Granit

Styvinge 2.33 2.25 2.29 0.89

Kvartsit
Ullerud 1.06 1.07 1.07 1.05

Naturgrus _
Underås 2.15 1.91 2.03 1.16

Diabas
Skövde 2.63 2.65 2.64 1.06

Diabas

Vargön 1.99 2.07 2.03 0.96

Amfibolit
Steninge 4.11 3.83 3.97 1.13

Gabbro
Kallax 2.27 2.27 1.10

Gnds
Odsberget 3.29 3.28 3.29 1.01
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Tabell 5 Den relativa luftfuktighetens inverkan på Slipvärde.

  

Relativ '
luftfuktighet: lll-17% 55-65% 75-85%

Slipm edel: Slip- Sand Slip- Sand Slip- Sand
pulver pulver pulver

Kvartsit

Ullerud:

Slipvärde 1.04L 0.96 1.13 1. 08 1. 32 1. 07

Ökning°/o 8.7 12.5 26.9 11.5

Granit

Skärlunda:

Slipvärde 1.68 1.35 1.93 1.51 1.97 1.71

Ökning % 14.9 11.9 17.3 26.7

Diabas

Skövde:

Slipvärde 2.28 2.32 3.18 3.18 3. 26 3.11

Ökning % 39.5 37.1 l43.0 34.1

gnejs
Odsberget: v

Slipvärde 3.15 1.72 3.45 2.03 3.61 2.04

Ökning% 9.5 18.0 14.6 18.6

Naturgrus
Underås:

Slipvärde 2.02 - 2.44 - 2.59 -

Ökning % - - 20. 8 - 28. 2 -
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Tabell 6 Resultat från sliptal- och slipvärdesbestämning

Provm aterial Sliptal Antal Medel-
försök värde

(x 2)

Granit,
Skärlunda 89 82 82 3 84
Granit,
Styvinge 112 109 2 111

Kvartsit,
Ullerud 50 50 2 50
Naturgrus,
Underås 105 115 2 110

Diabas,
Skövde 143 143 178 177 4 161
Diabas,
Vargön 122 1 122
Amfibolit,
Steninge 255 1 255
Kalksten,
Hejdeby 426 405 2 416
Gabbro,
Kallax 155 1 155
Gnejs,
Ödsber get 171 196 2 184

Provm aterial Slipvärde Antal Medel-
försök värde

(x 2)

Granit,
Skärlunda 1. 90 1 88 1. 76 1.89 2.05 5 1. 90
Granit,
Styvinge 1. 82 2 . 23 1 98 2.04 2.07 5 2 . 03
Kvartsit,
Ullerud 1.12 1 1.12
Naturgrus,
Underås 2 . 35 l 2 . 35
Diabas,
Skövde 2 . 82 2 79 2 . 84 2.76 2.80 5 2 . 80
Diabas,
Vargön 2.00 2.00 1 93 1.90 1.97 5 1.96
Amfibolit,
Steninge 4.38 4.51 4.58 4.34 4.39 5 4.48
Kalksten,
Hejdeby 8.28 8.07 2 8.18
Gabbro,
Kallax 2 . 49 l 2 . 49
Gnejs,
Ödsberget 3.64 3 09 3.27 3 3.33
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Tabell 7 Resultat från sliptal- och slipvärdesbestämning.

Provmaterial Sliptal Medel-
värde

Granit -
Vallhamn 125 (126, 124) 120 (116, 124) 123

Sandsten
Hardeberga 86 (87, 84) 84 (80, 88) 85

Kalksten
Brunflo 348 (324, 37) 341 (326, 356) 345

Diabas
Forserum 118 (113, 122) 120 (122, 117) 119

Kvartsit
Forserum 60 (56, 63) 57 (54, 59) 58

Provmaterial Slipvärde Medel-
värde

Granit
Vallhamn 2.37 (2.46, 2.27) 1.82 (176, 187) 1.09

Sandsten .

Hardeberga 1.87 (1.70, 2.04) 1.53 (1.59, 1.46) 1.70

Kalksten
Brunflo 5.93 (5.89, 5.97) 5.93 (6.08, 5.78) 5.93

Diabas
Forserum 1.90 (1.96, 1.83) 1.97 (2.03, 1.91) 1.93

Kvartsit

Forserum 1.11 (1.07, 1.l4) l.11(1.10, 1.11) 1.11
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Foto 2 Sliptalsapparat av VTIzs modell med modifierad utrustning för
belastning och slipmedelstillförsel. Apparaten är även försedd

. med anordning för vattenbegjutning av slipskivan (jfr Höbeda
1974). Våtnötning har normalt inte utförts vid sliptalsprovning.
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V///A Nöfningsunderskoff vid slipning man dammsugning

Figur 1 Inverkan av dammsugning vid slipvärdesbestämning.
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Figur 2 Korrelation slipvärde med och utan dammsugning.
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Inverkan av luftfuktighet Vid nötning med "normalt" slippulver
(slipvärde) och natursand ("silversand").
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Inverkan av slipmedel (natursand resp aluminiumoxid) påFigur 6
nötning av kalksten, enligt Kasa och Subert (1984).
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Korrelationen mellan slipvärde och sliptal. Sliptal mot-
svarande gränser för slipvärden enligt BYA 84 har inritats.
Sambandet mellan slipvärde och sliptal har också inritats
med Värden från BYA:s fotnot.



V
T
I
M
E
D
D
E
L
A
N
D
E
4
5
4

L

400 "*

300-

100-- N 90

 

0
0

Figur 8

_ _ _ _ _ _ __/|
I
I
I
I
|

x: F: 0,99

.= punkter enligt BYA at.,
fofnof

/ Samband ruknuf fran

Bilaga
3

Sid
7

(7)

I
I
I

| I
| I .. .
l | | : Gransv'cirden enligt

BYA 84I1,9|2,4 !3,0 |3,6 \
| I I I I | I I I __ 7

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 _ 7,00 8,00 9,00 Slipvarde

Korrelationen mellan slipvärde och sliptal (korrigerat till kom-
paktdensiteten 2.66 kg/dm3). Sliptal motsvarande gränser för slip-
Värden enligt BYA 84 har inritats. Sambandet mellan slipvärde
och sliptal har också inritats med Värden från BYA:s fotnot.




