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FÖRORD

För hållbarheten hos en vägkonstruktion är materialkomponenternas (bin-

demedel, stenmaterial, tillsatsmaterial) egenskaper liksom proportionerna

mellan dessa av avgörande betydelse.

Intresset för kvalitetsfrågor rörande stenmaterial har ökat kraftigt i

Sverige under de senaste åren främst beroende på skärpta krav på

beläggningsmaterial till högtrafikerade vägar. För att få fram mer

klimat- och trafikresistenta vägar diskuteras just nu en revidering av

kraven på material till grus- och bergöverbyggnad. Fordonsutvecklingen

(ökade axellaster och ringtryck) och anpassningen till EGs normer har

medfört att materialens betydelse för vägars bärighet idag är ett mycket

viktigt forskningsområde.

Vid VAGMATERIALDAGARNA, som arrangerades i Linköping 1987-11-04-

-05 av statens väg- och trafikinstitut i samarbete med Grus- och

Makadamföreningen (GMF), presenterades aktuell problematik rörande

stenmaterial för vägkonstruktioner i form av ett antal föredrag och

diskussioner.

VÄGMATERIALDAGARNA, vände sig till de kategorier som har intresse

för stenmaterialfrågor såsom myndighetspersoner, materialtillverkare,

entreprenörer, konsulter, laboratoriepersonal, beläggningskontrollanter,

forskare m fl. Ambitionen är att genomföra VÄGMATERIALDAGARNA i

Linköping även under mars 1989.

Kenneth Asp
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ABSTRACT

Papers presented at the seminar were as follows: Sources of natural

gravel and alternative materials. Control and development (Gullbring,P);

Inventory of natural gravel and alternative materials (Gullbring,P);

Aspects of minerals and rock types affecting the quality of mineral

(Hoebeda,P);

A quality control

aggregates A computer-controlled sand grading plant

(Jonasson,T); system for ready mixed concrete

(Littorin,R); Inspection of ready mixed concrete (Klevbo,G); Quality

The aggregates boardcontrol and macadam materials.of gravel

Brinck,B);

(Ohlsson,PO); Significance of the roadbaSe for pavement durability

(Saellstroem,S, Authorization of asphalt laboratories

(Hoebeda,P); Testing mineral aggregates for asphalt pavements (Broms,H);

Testing methods and specifications. Concrete ballast (Johansson,L);

Discussion of relevant methods and specifications contributions from

(Forkstam,l3, Miskovsky,K);'

bituminous pavements. A Current RåcD project (Isacsson,U); Changes in

various interested parties Fillers for

the properties of mineral aggregates during handling in'asphalt plants

(Jacobson,T); Abrasion properties. Relations between laboratory and field

experiments (Hoebeda,P); Ring analysis of abrasion index (Viman,L);

The baU

(Hoebeda,P); Abrasion properties. Relations between laboratory and field

Abrasion properties. Current method development. mill

experiments (Hansen,EK); Studded tyres. Good or bad? (Hansen,E K).

VTI MEDDELANDE 559





II

PROGRAM'

Onsdagen den 4 november 1987

INLEDNING
Ulf Isacsson, VTI
Stig Sällström, GMF

MATERIALRESURSER - INVENTERING OCH HUSHÅLLNING
Per Gullbring, Statens Naturvårdsverk

MINERAL- OCH BERGARTSFAKTORER AV BETYDELSE
FOR STENMATERIALETS KVALITET
Peet Höbeda, VTI

NYHETER INOM PRODUKTIONSTEKNIKEN
Tord Jonasson, Svedala-Arbrå
Antti Rekola, Tamrock

SYSTEM FÖR KVALITETSKONTROLL

_ FABRIKSBETONG (KONTROLLNÃMNDEN)
Rolf Littorin, Svenska Fabriksbetongföreningen
Göran Klevbo, CBI

- GRUS- OCH MAKADAMMATERIAL (BALLASTNÄMNDEN)
Stig Sällström, GMF
Björn Brinck, GMF

- BITUMINOSA MATERIAL (ASFALTNÄMNDEN)
Per-0101C Ohlsson, VTI

UNDERL_AGETS BETYDELSE FOR
VAGBELAGGNINGARS HÅLLBARHET
Peet Höbeda, VTI

AVSLUTANDE DISKUSSION

VTI MEDDELANDE 559



III

Torsdagen den 5 november 1987

PROVNINGSMETODER OCH SPECIEIKATIONER

REPRESENTATIV PROVTAGNING
Henrik Broms, FBB

VAGMATERIAL
Henrik Broms, FBB

BETONGBALLAST
Lars Johansson, CBI

DISKUSSION OM AKTUELLA METODER OCH SPECIFIKATIONER
FÖRBEREDDA INLAGG FRÅN OLIKA INTRESSENTER

GMF
BO Forkstam, Ballast Syd

VÄGVERKET

Håkan Thorén

ENTREPRENÖRER
Ib Finn Christensen, Skanska

KONSULTER
Karel Miskovsky, Geoprospekt

FILLER I BITUMINÖSA BELÄGGN'INGAR
Ulf Isacsson, VTI

FÖRANDRING AV STENMATERIALEGENSKAPER
VID HANTERING I ASFALTVERK
Torbjörn Jacobson, VTI

NÖTNINGSEGENSKAPER

SAMBAND MELLAN LABORATORIE- OCH FALTFÖRSÖK
Peet Höbeda, VTI '

Erling Hansen, Veglaboratoriet, Oslo

RINGANALYSER AV SLIPVARDE
Leif Viman, VTI

AKTUELL METODUTVEKCLING (KULKVARNEN)
Peet Höbeda, VTI

AKTUELL NORSK DEBATT
RORANDE DUBBDACKSPROBLEMATIKEN
Erling Hansen, Veglaboratoriet, Oslo

AVSLUTANDE DISKUSSION

VTI MEDDELANDE 559



STATENS NATURVÅRDSVERK
Naturresursavdelningen
Jord- och skogsbruksenheten
Byrådirektör P Gullbring

LÄGESRAPPORT
1986-04-30

TÄKT AV NATURGRUS OCH ALTERNATIVA MATEklAL -
REGLERING OCH UTVECKLING

Bakgrundsdata

 

Antal täkter:

Årlig produktion:

Saluvärde:

Användning:

Materialfördelning:

Förbrukning:

_ Antal beslut per år:

Bemanning:

Ca 7 300 grus-,sand-(Mjwbergtäkter (1982)

Ca 100 miljoner ton (1984)

Ca 4 miljarder kr, dvs samma storleksordning
som gruvproduktionen

Väg 50%, betong 15%, mark-,grund-cmwwplane-
ring 35%

Naturgrus 80%, bergkross 13%, övrigt 7%

Ca 11 ton per invånare i genomsnitt för lan-

det (1984)

Ca 900, dvs ungefär lika många som på hela
miljöskyddsområdet

Ca 1 tjänst per länsstyrelse och drygt 0,5
på naturvårdsverket '

Lagstiftning

 

19êå- Eenersll-§ill§åå0§§94å5§-f§r täkt införs i U§PQPYåPQ§Åê9§01-
18 § (dock ej torv Och jord). Reglerar inverkan på landskaps-

- bilden.,Yägrêt_Eillêtånd medför rätt till ersättning- ,,Mur.

1973

1975

1983

1984

Ersättningsrätten tas bort. Möjlighet att komplettera till-
stånd med ytterligare föreskrifter införs, liksom möjlighet
att upphäva tillstånd efter tio år.

Regleringen vidgas till att omfatta hela naturmiljön, inte
bara landskapsbilden. Torv- och jordtäkt blir tillståndsplik-
tiga.

Möjlighet för länsstyrelsen att kräva behovsutredning införs.
Genom införande av en 18 a § ges möjligheter att begära pro-
duktionsuppgifter från dem som bedriver täkt eller separat
stenkross. Uppgifterna skall användas för naturvårdsplane-
ringen, bl a behovsprövningen. Genom en 18 b § ges möjlighet
att delegera tillsynen till kommunal nämnd.

Täktavgift införs.
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Tillämpning och praxis

För tillämpningen har naturvårdsverket givit ut allmänna råd, se»
nast 1979 (Täkt - allmänna råd 1979:4). Grusinventeringar som
tog sikte främst på att klassificera förekomsterna från naturm
vårdssynpunkt utfördes under 1960- och 1970-talen. Sedan ersätta
ningsrätten togs bort har täkterna i huvudsak kunnat styrasbort
från områden med stora naturvärden. De har också till stor del
kunnat lokaliseras så att de inte blivit störande från vägar,*,
friluftsområden, bebyggelse och stränder. De täkter man ändå

ser inom sådana områden är ofta äldre täkter, övergivna före
1965 eller täkter som tillåtits fortsätta för att få en lämplig
avslutning. Den minskade byggverksamheten har i de senare fallen
medfört att avslutning inte kunnat ske så snart som man önskat.

Samtliga täkter som avslutas blir numera efterbehandlade på ett
från naturvårdssynpunkt godtagbart sätt. Den ekonomiska säkerhet
som tillståndshavaren måste ställa utgör ett verksamt påtryck-
ningsmedel. Bara i enstaka fall har säkerheten behövt tas i an-
språk. Naturvårdsverket har givit ut ett särskilt meddelande om
hur efterbehandling bör göras. Ny grönska efter grustäkt SNV PM
1325. _

Antalet täkter är stort, på flera håll för stort i förhållande
till behoven. Sedan många år tillbaka är en medveten strävan
från naturvårdsmyndigheterna att minska antalet täkter. Från
1977 till 1982 har antalet gått ner med ca 1 500, vilket också
förklaras av minskad byggverksamhet. För att minska antalet täkt-
er så att det samtidiga antalet pågående täkter står i rimligare
proportion till samhällets behov av täktmaterial genomfördes en
rad åtgärder 1983.

Eredgkåienâuapaiiter

Årligen insamlas uppgifter om produktion, användning och kvarva-
rande mängd material i täkterna. Insamlingen gick trögt 1984 som
var det första året insamlingen gjordes. Materialet var dock
tillräckligt för statistisk bearbetning. Insamlingen av 1985 års
uppgifter går bättre och svarsfrekvensen är hög, 9D-1DO%.

_Invegtgrihgar av_n§tgrgrgs och_altårgativa_m§terial_

Enligt riksdagens beslut pågår inventeringar av naturgrus och al-
ternativa material i samtliga län. Naturvårdsverket har givit ut
allmänna råd om hur inventeringarna bör utföras. Inventering av
naturgrus och alternativa material - allmänna råd, 1983:5. Råden
tar upp inventering av naturgrus över och under grundvattenytan,
berg och grov morän. Även användbara restprodukter inventeras.

För varje län bedöms av verket och länsstyrelsen vilka material
och områden som bör inventeras. Samråd sker med kommunerna,
branschen och andra berörda intressenter. Inventering pågår i 15
län, övriga har givits möjlighet att börja. För att inte medel
skall saknas för de län som ännu inte påbörjat sina inventering-
ar har det inom den satta ramen - 15 miljoner under 5 år - inte
varit möjligt att tillgodose behoven även om dessa avsett områ»
den som bedömts särskilt angelägna att inventera. Behoven har un-
derstrukits av såväl länsstyrelser som kommuner bl a i brev till
regeringen.
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Inventeringarna ökar kunskapen om grusförsörjningsläget i landet.
Uppgifterna datalagras hos SGU. Som bristregioner vac gäller na-
turgrus framstår Blekinge, sydvästra Skåne, Göteborg- och Bohus
län, delar av Östergötland, Stockholms och Jämtlands län. Härut-
över finns flera lokala bristområden. Möjligheterna att ersätta
naturgrus med krossat berg är relativt goda, men transportav-°
stånd och miljöstörningar innebär begränsningar.

âeboxserävniog

Behovsprövningen har ännu inte fått något ordentligt genomslag.
Behovsutredning begärs sällan. Länsstyrelserna förefaller avvak-
ta resultat av inventeringarna och några års produktionsuppgif-
ter.

Grushushållningsplanering

En fullständig bild av grusförsörjningsläget kan erhållas först
sedan grusinventeringarna kompletterats med en inventering av ma-
terialbehoven. Naturvårdsverket har nyligen avslutat en remissom-
gång rörande allmänna råd för grushushållningsplanering. I dessa
tas upp hurtillgångar och behov bör ställas mot varandra, hur
materialettxhranalyseras, planöverväganden göras och riktlinjer
ställas upp. Råden ansluter väl till NRL och PBL. Samråd har
skett med statens planverk under arbetet.

I samband med'grusinventeringarna har flera kommuner beslutat
att tillsammans komplettera inventeringarna till en färdig grus-
hushållningsplan. Sådana arbeten pågår i Östergötlands och Ble-
tkinge län. Ett stort antal kommuner härutöver har visat ett
klart intresse för att upprätta grushushållningsplaner. Intres-
set delas av länsstyrelserna som dock f n saknar resurser att
själva utföra detta arbete.

Täkttillsyn

 

Den löpande täkttillsynen är eftersatt i hela landet. Länsstyrel-
serna saknar resurser för denna del av verksamheten. Endast en -
kommun (Lidköping) har formellt tagit över tillsynen enligt
18 b § NVL. Informella överenskommelser förekommer sedan tidiga-
re i flera län. Kommunförbundet har rekommenderat kommunerna att
ta över tillsynen först om ersättning för arbetet kan påräknas.

Täktavgift

 

Täktavgiftssystemet fungerar bra, men innebär ett betungande mer-
arbete för länsstyrelserna. Medlen - 1984/85 13 miljoner - går
in i statskassan. De används för att täcka kOStnaderna för pröv-

-'ning och tillsyn samt för inventeringarna. Länsstyrelserna och
branschen hade förväntat sig oct raturvårdsverket förutsatt i
täktavgiftsutredningen, att en förstärkning för bl a tillsyn
skulle bli följden av att en avgift infördes. Det är svårt att
för dem som betalar aniften förklara varför inga förbättringar,
utöver inventeringarna, kommer till stånd.

Äldre tillstånd och äldre täkter

Verket har uppmanat länsstyrelserna att upphäva äldre tillstånd
inom områden av naturvårdsintresse, främst där brytning inte på-
börjats. Flera sådana upphävanden har skett och ytterligare kan

förväntas.
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På Flera håll i landet Finns täkter som avelutats och övergivits
Före 1965. En del har efterbehandlats i samband med senare bryt-
ning i intilliggande områden, en del genom AMSearbeten och många
har vuxit igen. Någon aktuell inventering av hur många äldre
täkter som behöver efterbehandlas Finns inte. Det torde dock Fin-

nas flera i varje län.

Fortsatt utveckling

 

För att uppnå naturvårdsc och hushållningsmålen krävs ytterliga-
re åtgärder. De är bl a Följande:

Fortsatta inventeringar inom de områden som av ekonomiska skäl
inte kunnat medtas i den pågående inventeringsetappen

Upprättande av grushushållningsplaner, Främst i områden med
grusbrist, stor efterfrågan och intressekonflikter

Åtgärder För att öka andelen krossat berg och andra alternati-
ma material till naturgrus i områden med Förutsättningar För
bergtäkt och utnyttjande av andra material

Framtagning av en produktkatalog som redovisar möjligheter, be-
gränsningar och referenser 1 Fråga om användning av alternati-
va material och restprodukter

Datorisering och utveckling av länsstyrelsernas täktregister
så att de Förutsättningar för en naturresursräkenskap som nu
finns tillvaratas och nyttiggörs

Förstärkning av resurserna För Främst tillsyn.
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STATENS NATURVÅRDSVERK 1986-10-08
Jord- och skogsbruksenheten

Byrådirektör P Gullbring

INVENTERING AV NATURGRUS OCH ALTERNATIVA MATERIAL

Förslag_om inventering Från naturvårdskommittén 1979

Mål/Motiv: Effektivare täktprövning Från hushållnings- och natur-
vårdssynpunkt. Minska belastningen på miljön av onödi-
ga täkter. Bättre hushållning med ändlig resurs.

Medel: Inventering (mängd, kvalitet) av naturgrus och alter-
nativa material (berg, morän, restprodukter) i valda
delar av landet (karta), liksom av de intressen som
står emot brytning. Behovsutredning i enskilda Fall.

Prop 1981/82:220 med Förslag om inventeringar enligt NVK.
Ram 15 Mkr under 5 år som Första etapp.

Riksdagen beslutar enligt prop dec 1982.

SNV gör handbok med inventeringsmetodik RR 1983:5.

SNV hör länsstyrelserna om inventeringsbehov och upprättar pro-
gram För genomförandet (1982).

Inventeringarnas omfattning preciseras län För län under Följan-
de år.

Prioriterade områden är:

- grusbristområden
- beFoaningstäta områden
- områden med starka naturvårdsintressen.

Inventeringarna genomförs och Följs i vissa-Fall av grushushåll-
ningsplanering.

I en grushushållningsplan ställs tillgångar av alla täktmaterial
mot samhällets behov (väg-bostadsbyggn.progranletc) och riktlin-
jer För Framtida Försörjning ställs upp.

Kartan visar var inventeringar är Färdiga, pågår eller är planerad:

Resultat av inventeringarna

- Säker bild, i regionalt perspektiv,
av vilka Fyndigheter som bör bevaras, klass I

vilkasxm1kräver särskild uppmärksamhet vid prövning, klass II
vilka som kan exploateras, klass III

- Snabbare handläggning
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- Underlag som gör det möjligt för Företagen att själva bedöma
möjligheterna att Få tillstånd. Hopplösa ansökningar undviks.
Styrning till okontroversiella objekt.

» Underlag För grushushållningsplanering som leder till inrikt-
ning av materialförsörjning så att belastningen på miljön
minskar och hushållningen ökar, t ex en större bergtäkt er-
sätter ett antal grustäkter.
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STATENS NATURVÅRDSVERK 1987-09-21
Naturresursavdelningen
Jord- och skogsbruksenheten
Byrådirektör P Gullbring

Regionala statliga inventeringar av naturgrus och
alternativa material utkomna efter år 1983

Länsstyrelsen i Kopparbergs län, 1986: Grus och
alternativa material i södra Kopparbergs län, N
1986:2.

Länsstyrelsen i Kristianstads län 1986: Inventering
av skrotstensupplag i nordöstra Skåne.

Lindquist M, RAGU, 1986: Grustäkter och fornlämningar
- en inventering (Gotland).

Länsstyrelsen i Västerbottens län, 1986: Inventering
av naturgrus över och under grundvattenytan samt
restprodukter inom Robertsfors grusförsörjnings-
omrâde. Meddelande 3, 1986.

Länsstyrelsen i Älvsborgs län, 1987: Grus och berg i
Lerums kommun, 1987:6.
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HIHERAL- OCH BERGARTSFAKTDRER AV BETYDELSE FÖR STENMATERIALS KVALITET.

(P.Höbeda). '

Förutsättningarna för produktion av stenmaterial. är gynnsamma i stora delar av

Sverige. Kraven på hög slitstyrka mot dubbdäcksslitage för beläggningssten

innebär dock en komplikation. _

Betydelsen av olika mineral- och bergartsfaktorer illustreras, bla med

mikroskopiska bilder av tunnslip. För maximal slitstyrka krävs att det grova

stenmaterialet innehåller hög halt av hårda mineral, speciellt kvarts, men också

att mineralen är så finkorniga som möjligt och sammanfogningen av kornen är

intensiv. Vissa bergmaterial har utkristalliserat med enkla kornfogar, medan

andra .fått komplicerad sammanväxning eller försegats genom deformation i berg-

grunden. Halten av mjuka och lätt spaltbara mineral, speciellt glimmer, bör vara

låg. Samma sak gäller vattenkänsliga vittringsprodukter. Mikrosprickor och

andra porer får inte vara frekventa.

För finandelen (ex O-4mm) krävs framför allt en ringa halt av vattenkänsliga

vittringsprodukter (som anrikas vid krossning). Brukets funktion är att ge

beständighet, snarare än slitstyrka. Bruksandelens inverkan är dock än så länge

lite undersökt.

För bärlager, som är välgraderat, krävs maximal stabilitet, snarare än hög slit-

styrka hos stenmaterialet. Sönderfallsbenägna och vattenkänsliga mineral får

inte förekomma i hög halt hos ostabiliserat material. Makadam med stort hálrum,

som utsätts för större pákänningar än bärlagergrus, bör däremot bestå av starkt

stenmaterial.
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Svedala Arbrå

DATORSiYRD SANDKLASSERINGSANLÄGGNING

_Möjligheterna att framstäiia höghåiifast betong har under sena
år varit föremåi för en intensiv utveckiing inte minst inom
off-shoreindustrin.

Forskningen på detta område har visat att en viss kontroiierac
mängd finmaterial, dvs partiklar under 60 my i baiiasten ger
ökad håiifasthet åt betongen samtidigt som cementförbrukninger
biir mindre. '

En annan fördel med noggrant kiasserad-baiiast är den jämna
konsistens som erhåiies på den ohärdade betongen, viiken är
betydelsefuii vid pumpning och vid automatiserade processer.

Tiii Norsk Sand A/S har ievererats en kompiett aniäggning be-
iägen ca 10 mi] norr om Stavanger. Uppbyggnaden framgår av vid
stående fiytschema och består i huvudsak av föijande maskiner:

TM1 Tunneimatarstation
51 Sikt
81-82 Buffertfickor
T1 Kiasseringstank
52 Avvattningssikt
DSi , Skruvavvattnare

Siampumpar
Transportörer
PC-styrning-övervakning för samtiiga maskiner
Datorstyrning för produktutmatning och nivåregie-
ring i tanken

Aniäggningens uppgift är att ur det inmatade råmateriaiet av-
skilja en viss mängd av oiika fraktioner, så att siutprodukten
får en förutbestämd fraktionskurva även när det gäiier finmate.
riaiandeien.
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DATORSTYRD AUTOMATISK SPALTREGLERING ASRC

Ett nyutvecklat automatiskt spaltregleringssystem för kon- och
spindelkrossar finns nu tillgängligt på marknaden och skiljer
sig helt från tidigare spaltregleringssystem. Systemet är
baserat på senaste utvecklingen inom microprosessorteknik-
området och kan i presenterat skick sammanfattas som en
högintelligent dator med möjligheter att i framtiden efterhand
_ta till vara kommande teknik.

Med det nya systemet har flera väsentliga, mångåriga önskemål
kunnat realiseras. Systemet kompenserar automatiskt för
mantelslitaget vilket ur produktutfalls- och kvalitetssynpunkt
är avgörande, eftersom det är möjligt att under lång tid kunna
bibehålla en konstant krossbelastning utan kalibreringar.

Systemet har en robust, störokänslig och temperaturoberoende
givare som direkt mäter krossens huvudaxelläge.

I jämförelse med de gamla systemen arbetar det nya ASRC med
väsentligt snabbare reglering som dessutom är direkt pr0por-
tionell mot belastningen. Med hjälp av datorns förmåga att
kunna beräkna och utvärdera komplicerade förlopp kan man
mycket enkelt "skräddarsy"-en reglering som är direkt anpassad
för en viss krosstyp eller en viss krossningsprocess.
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SYSTEM för KVALITETSKONTROLL - FABRIKSBETONG

A Allmänt om kontroll

 

1 Syftet med kontrollen är att i görligaste mån säkerställa att

varan uppfyller ställda egenskapskrav.

2 Att granska varje levererad enhet i dess minsta detalj är ogör-

ligt såväl praktiskt som ekonomiskt. Man måste nöja sig med ett

ställföreträdande system - stickprov.

3 För att stickproven skall bli representativa, dvs ett rättvis-

ande mått på varans kvalitet, måste följande bestämmas

a) Omfattningen - vad som skall provas

b) Frekvensen - hur ofta provning skall ske.

4 Det är dessutom viktigt att provningen - provtagning och prov-

utvärdering - utföres på ett objektivt och fackmannamässigt

sätt samt att instrument och metoder för utvärdering av resul-

tatet är invändningsfria.

5 Omfattningen och frekvensen av stickproven kan variera mellan

olika varuslag och mellan olika sorter inom samma varuslag,

allt beroende på hur noggrann kontroll som kräves. Noggrannhets-

kravet ökar i takt med den risk för människors liv och hälsa

som en undermålig kvalitet medföra Typiskt farliga "varor" är

exempelvis läkembdel, bilar och elektriska anläggningar. Bygg-

nadsverk, t ex hus och broar, måste också hänföras till denna

kategori, liksom indirekt även vägbyggnader med hänsyn till

trafiksäkerhetens beroende av vägstandarden. Betong, liksom

stål och andra konstruktionsmaterial och komponenter, måste

därför underkastas noggrann kontroll.

VTIMEDDELANDE559
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B Övergången från byggkontroll till tillverkningskontroll

1 Fram till början av 1950-talet blandades praktiskt taget all

betong på byggplatsen. Men redan i mitten av 1960-talet var

förhållandet det omvända: Fabriksbetong var regel och plats-

blandning ett sällsynt undantag.

2 I takt med att allt fler byggvaror började för-tillverkas

växte behovet av ett nytt kontrollsystem där den lokala bygg-

nadsinspektionens verksamhet på byggplatsen (byggkontrollen)

kunde i betydande omfattning ersättas av en kontroll förlagd

till fabriken (tillverkningskontroll). För att handha denna

kontroll inrättades på betong- och stålområdet tre särskilda

organ för tillverkningskontroll

- för fabriksbetong Kontrollnämnden för fabriksbetong, KN

- för betongelement m m Kontrollrådet för betongvaror, KRB

- för byggstål Svensk byggstålkontroll, SBS.

3 Svensk Byggnorm skiljer nu mellan två typerav kontroll

- byggkontroll, kontroll på byggplatsen

- tillverkningskontroll, kontroll av fabrikstillverkade

material och produkter i anslutning till tillverkningen.

C Tillverkningskontroll av fabriksbetong

1 Kontrollnämnden för fabriksbetong började sin verksamhet år

1962 som ett industrins eget kontrollorgan. 1968 inträdde

planverket, vägverket och byggnadsinspektörföreningen som

huvudmän tillsammans med fabriksbetongföreningen.

2 Verksamheten kom att bilda mönster för flera europeiska länder

och numera finns motsvarande kontrollsystem i de flesta väst-

europeiska länder. Det finns t o m planer på att inom det

europeiska standardiseringsarbetets ram harmonisera bestämmel-

serna om tillverkningskontroll på byggområdet.

VTI MEDDELANDE 559 '
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3 I Sverige är 212 anläggningar representerande 97-98% av all

fabriksbetongproduktion anslutna till tillverkningskontrollen

genom Kontrollnämnden för fabriksbetong.

4 Besiktningsverksamheten handhas på nämndens uppdrag av

Cement och Betonginstitutet, CBI. Den kommer att redovisas

i en särskild redogörelse.

5 Kontrollnämnden består av representanter för myndigheterna

och industrin. Dess uppgift är att pröva huruvida de kontroll-

anslutna fabrikerna uppfyller gällande bestämmelser. Bedömningen

sker på grundval av besiktningsrapporter från fabriksbesöken.

Dessa sker utan förvarning. Vid fördragning av ärenden inför

nämnden är fabrikerna åsatta ett kodnummer som ändras för varje

sammanträde. Härigenom skapas garanti för fullständig sekretess

och objektivitet i bedömningen.

6 Förutom prövning av anslutna fabriker är en av Kontrollnämndens

huvuduppgifter att utarbeta tillämpningsbestämmelser - FAB -

till de statliga betongbestämmelserna och andra gällande före-

skrifter. FAB innehåller detaljerade bestämmelser och kvalitets-

fordringar på betongmassan samt krav betr fabrikernas personal,

vägnings- och mätningsanordningar, maskiner och annan utrustning

delmaterial, proportionering, tillverkningsförfarande, transport

och leverans. Därjämte uppställes noggranna krav betr fabriker-

nas egenkontroll (interna driftskontroll).

7 FABs krav är baserade på grundkraven i de statliga bestämmelser-

na men innehåller därutöver särskilda krav avsedda att säker-

ställa en jämn och hög kvalitet på fabriksbetongen. FABs bestäm-

melser om omfattningen och frekvensen av den interna drifts-

kontrollen och provningen är avsedda att motsvara de ovan under

A 3 - 5 angivna allmänna kraven och principerna för representa-

tivitet och säkerhet.
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8 Cement och Betonginstitutets årliga statistiska sammanställ-

ning av resultaten från fabrikernas provning - liksom resulta-

ten från den lokala s k opartiska parallellprovningen genom

landets byggnadsinspektörer - visar att tillverkningskontrollen

medfört en gradvis höjning av kvalitetsnivån på fabriksbetong

så att denna nu sedan länge ligger väl över de i betongbestäm-

melserna fordrade värdena.

 

Rolf Littorin

Kontrollnâmndens sekreterare

VTI MEDDELANDE 559



16
CEMENT OCH BETONG INSTITUTET 1987-10-25

Uppdragsfunktionen

Göran Kievbo

Kontro11 av fabriksbetong

 

Ett viktigt steg i utveckiingen av fabriksbetongen togs i början av

60-ta1et genom introduktionen av ett system för auktorisation och

kontroi] av betongfabriker i Sverige. '

Rötter i 60-ta1et

 

Den reiativt nystartade Svenska Fabriksbetongföreningen (SFF) bestämde

sig då för att starta ett auktorisationsförfarande för sådana betong-

fabriker som ti11verkade betong av ti11fredsstä11ande kva1itet. Tanken

var b] a att de auktoriserade fabrikerna sku11e kunna godtas av myndig-

heterna som ti11verkare av betong i utförandeklass I eniigt betongbe-

stämmeiserna.

-Man biidade för detta ändamå] Kontroiinämnden för fabriksbetong (KN).

Dess uppgift var att prova ansökningar om auktorisation och sedan fort-

löpande kontroiiera de fabriker som b1ivit auktoriserade.

Som grundvai för verksamheten utarbetade Kontro11nämnden - och detta

skedde i intimt samråd med Cement och Betong Institutet (CBI) - specieiia

bestämmelser, den s k FAB, vi1ket är uttytt "Fordringar för auktorisa-

tion av betongfabriker". FAB innehå11er krav på personai, utrustning,

betong, materia] och kontroii. Den bygger naturiigtvis på gäiiande

betongbestämmeiser men är i fiera avseenden betydiigt mer detaijerad och

även strängare än dessa. '

FAB har med åren kommit att b1i något av en bibe1 för betongtiiiverkarna

och har fått en sådan utformning, att den utgör en bra grund för ett

kva1itetssäkringsprogram för betongtiiiverkning.

VTIMEDDELANDE559
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Auktorisation

 

Auktorisationsförfarandet trädde i kraft den 1 juii 1963. Tiii en början

satt i KN endast representanter för betongtiiiverkarna. 1968 fick KN en

officieii präge] genom att representanter för myndigheterna - pian-

verket, vägverket och byggnadsinspektörerna - invaides i nämnden.

Kontroiisystemet bygger Ä och har så gjort från början - i väsentiig de]

på egenkontroii vid fabrikerna, regierad av föreskrifterna i FAB. Egen-

kontroiien kompietteras med en övervakande kontroi] av stickprovskaraktär

från KN:s sida. Den besiktningsverksamhet som ingår i denna övervakande

kontroii har sedan starten handhafts av uppdragverksamheten vid CBI genom

Särskiida besiktningsmän.

När en fabrik ansökt om ansiutning tiil kontroiien besiktigas den en

eiier fiera gånger. Punkt för punkt kontroiieras därvid efter ett

besiktningsformuiär att fabriken uppfyiier stäiida krav. På basis av

besiktningsrapporten avgör sedanKN om fabriken kan godkännas eiier inte.

Godkännande gä11er under 1 1/2 - 2 år och under denna period ombesiktigas

fabriken fortiöpande.

Besiktningarna görs aiitid utan föregående avisering.

Vid godkännandeperiodens siut besiutar KN, på basis av besiktningsmännens

rapportering, om fortsatt godkännande eiier inte. '

Utöver dessa besiktningar kan s k särskiida besiktningar företas, t ex om

besiktningsmännen konstaterar att fabriken inte uppfyiier stäiida krav

eiier om andra specieiia skä] föreiigger. I svåra faii dras ärendet i KN

som besutar om åtgärd. Vid mindre a11var1iga fe] kan detta resuitera i en

erinran e11er varning - i aiivariiga fail ti11 en nedkiassning av

fabriken e11er ti11 att godkännandet återkaiias. Det sistnämnda har

veteriigen inte förekommit.

Aila fabriksärenden behandias i KN på sådant sätt att fabrikerna tiil-

försäkras anonymitet.

VTIMEDDELANDESE?
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Erfarenheter

 

Man vågar, avsiutningsvis, påstå att kontroiiverksamheten fungerat vä]

under åren och ti11 stor de] bidragit ti11 en jämnare produktion och en

bättre, mer ekonomisk betong. Bidragit härtii] har naturiigtvis också den

utveckiing som skett när det gäiier fabrikernas utrustning och som fort-

sätter i riktning mot en a11t större användning av datorer i tiiiverk=

ningen. Man bör också i sammanhanget nämna ökat kunnande hos personaien,

åstadkommen genom utbiidning och genom den tekniska rådgivningen som

a11tsedan begynnelsen förekommit i samband med besiktningarna och som an-

setts vara en mycket väsentiigt dei av kontoliverksamheten.
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GRUS OCH MAKADAMFÖRENINGEN 19 VÄGMATERIALDAGARNA

I LINKÖPING 87-11-04

REFERAT AV FÖREDRAG
KVALITETSKONTROLL AV GRUS- OCH MAKADAMMATERIAL,

BALLASTNÄMNDEN

 

Ett system för tillverkningskontroll av ballast har under 1987 in-
troducerats i Sverige av Grus och Makadamföreningen, GMF.

Kontrollsystemet omfattar de materialproducerande företagen inom
föreningen. Ballastnämnden, BN, är kontrollerande organ.

Tillverkningskontrollen har sitt intresse också utanför den mate-
rialproducerande branschen, särskilt för köpare av branschens
produkter och bland myndigheter och allmänheten.

Föreningen arbetar nu hårt på att systemet skall få full genom-
slagskraft, varvid bred information av tillverkningskontrollen är
av stor betydelse. .

I det följande redovisas bestämmelserna och handlingarna som
kontrollsystemet baseras på:

- Regler för tillverkningskontroll av ballast - REBA

- Riktlinjer för besiktning av anläggningar

- Rekommendationer för provtagningsfrekvens och provning.

__._ O _-...

Regler för tillverkningskontroll av ballast - REBA

Reglerna är utfärdade av Ballastnämnden för tillverkningskontroll
av sand-, grus- och stenmaterial.

Inledning

Kraven på ballastens egenskaper varierar som regel med använd-
ningsområdena. För t ex ballast till vägbyggnad finns kraven
angivna i BYA, för betongballast i BS/BBK, osv.

De material som ansluts till kontrollen skall anges och beskrivas
med hänvisning till aktuellt avsnitt (kravspecifikation) i respek-
tive bestämmelse BYA, B5/BBK, MarkAMA m m.

För ballast, som inte skall uppfylla vissa egenskapskrav enligt
något särskilt bestämmelsekomplex, men som ändå bör uppfylla
vissa minimikrav av allmänt* slag, tillämpas Svensk Standard
SS 13 21 01.

De olika bestämmelsekomplexen - BYA, B5 m fl - innehåller som
regel ingakrav på tillverkningen, blott på slutprodukten.

För att kunna uppfylla egenskapskraven på ballasten mäste vissa
allmänna krav ställas på tillverkningen, t ex betr maskinutrust-
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ning och personalkvalifikationer. Därutöver kan speciella krav
behöva uppställas i särskilda fall.

Ballastnämnden för tillverkningskontroll av sand-, grus- och
stenmaterial ("Ballastnämnden") är ett kontrollorgan som inrättats
för att övervaka att kraven uppfylls och att eljest gällande be-
stämmelser följs. ^

Tillverkningskontrollen är baserad dels på ballastproducenteris
egenkontroll (interna driftskontroll), dels på en övervakande
stickprovskontroll (extern kontroll).

Bestämmelserna nedan gäller i tillämpliga delar även för lego-
krossning, dock svarar uppdragsgivaren - icke legokrossaren -
för rämaterialkvaliteten.

Anslutning till kontrollen är frivillig. Anslutningen kan omfatta
alla eller blott vissa av anläggningens produkter. I en särskild
förteckning över anslutna tillverkare (ballastproducenter) anges

vilka delar av vederbörandes produktion som är kontrollansluten.

Från en och samma anläggning får inte tillhandahållas (säljas)
både tillverkningskontrollerat och icke tillverkningskontrollerat
material av samma slag.

Intill dess annat föreskrives kan endast anläggning tillhörig med-
lemsföretag i Grus och Makadamföreningen anslutas till tillverk-
ningskontrollen .

1 . Kontrollorgan

Kontrollorganet benämnes Ballastnämnden för tillverkningskontroll
av sand-, grus- och stenmaterial (Ballastnämnden, BN).

. Ballastnämndens uppgift är att ange de krav som skall gälla för
tillverkningen, att övervaka efterlevnaden av dem samt att pröva
frågor om anslutning till kontrollen. Nämnden utfärdar nödiga
tillämpningsbestämmelser för fullgörande av sin uppgift.

Ballastnämnden består av fem ledamöter. Var och en av GMFs
kretsar utser en ledamot. Mandatperioden är två är. Till ledamot
utses kunnig, erfaren och omdömesgill person. Nämndledamot bör
inte samtidigt vara ledamot av GMFs styrelse. Ett och samma
företag eller koncern får inte vara representerad i nämnden med
mer än en (1) ledamot.

Nämnden väljer inom sig ordförande. Till sekreterare i nämnden
bör utses någon av cheftjänstemännen vid GMFs kansli.

Beslut inom nämnden fattas med enkel röstövervikt.

Nämnden utarbetar arbetsordning för sin verksamhet samt budget
och förslag till avgifter för anslutning till kontrollen.
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Fastställande eller ändring av

regler för tillverkningskontrollen

regler för besiktningsverksamheten

arbetsordning för nämnden

budget och avgifter för kontrollen

skall underställas GMFs styrelse för godkännande.

Förteckning över kontrollanslutna anläggningar skall genom
nämndens försorg utges en gång om året och tillställas anslutna
anläggningar och berörda myndigheter.

2 . _Anslutning

Ansluten anläggning skall - intill dess annat föreskrives - vara
medlem av Grus och Makadamföreningen.

Anslutning till kontrollen är frivillig. Anslutningen skall omfatta
alla eller vissa av anläggningens produkter.

Ansökan om anslutning göres på formulär fastställt av kontroll-
organet. Ansökan skall insändas till kontrollorganet.

Av ansökan skall framgå för vilken eller vilka grupper av mate-
rial eller sorteringar därav som anslutning sökes.

Ansökan skall vara åtföljd av förbindelse från ansvarige 'drifts-
ledaren att följa gällande bestämmelser och tillämpningsregler.

På grundval av uppgifterna i ansökan och övriga kända förhål-
landen prövar kontrollorganet ansökan om anslutning. När så be-
dömes nödvändigt får' kontrollorganet - innan frågan om anslut-
ning avgöres -' besluta om besiktning av sökandens anläggning.

För ansluten anläggning skall erläggas av kontrollorganet beslu-
tad avgift. Erlägges inte föreskriven avgift, kan anläggningen
uteslutas ur kontrollen.

3 . Tillverkning

BålTlêtâILiêl _9212311222181le

Råmaterialet skall ha för slutprodukten godtagbar petrografisk
beskaffenhet. Detta gäller även vid materialtillförsel från bygg-
platser i form av sprängsten, schaktmassor 0 d.

De geologiska förhållandena vid materialtaget skall framgå av
geologisk undersökning som översiktligt beskriver råmaterialets
lämplighet.

VTI MEDDELANDE 559.



22

Materialtag skall vara effektivt avtäckt och i övrigt skötas så att
råmaterialet inte förorenas vid uttagningen.

Om råmaterialet tillförs från byggplatser i form av sprängsten
etc, skall eventuellt förorenat material avskiljas effektivt.

läggas:.99.11. .fattig_EEEâUliPÅ

Anläggningen skall ha lämplig utrustning för erforderlig framtag-
ning, krossning, sortering, lagring, utlastning och Vägning av
materialet.

Erforderlig laboratorie- och provningsutrustning skall finnas.
För närbelägna anläggningar kan centralt laboratorium användas.
Även utomstående laboratorium kan anlitas, om så avtalas.

Personal

Anläggningen skall vara bemannad i sådan utsträckning att gäl-
lande krav på tillsyn, provning och kvalitet uppfylles.

För varje anläggning skall finnas en produktionsansvarig drifts-
ledare som förfaren i grus- och makadamtillverkning och
väl insatt i förevarande regler och andra gällande bestämmelser
såsom BYA, BBK, AMA etc. '

Personalens kvalifikationer:

- Produktionsansvarig bör ha minst 5Iårs branschvana och ha
genomgått GMFs kurs i produktionsteknik eller likvärdig' ut-
bildning.

- Övrig arbetsledande personal samt laboratoriepersonal bör ha
minst 3 års branschvana och ha genomgått GMFs allmänna bal-
lastkurs eller likvärdig utbildning.

- Ansvarig krossmaskinist bör ha minst 2 års branschvana och
ha genomgått GMFs krossmaskinistkurs eller likvärdig utbild-
ning.

Erggaktieyêpraqâsa
Tillverkningen skall ske på sådant sätt att kvalitetsfordringarna
på det färdiga materialet uppfylls.

ProduktionsproceSsen skall klart framgå av ett flödesschema som
bl a visar antal krossteg och Övriga väsentliga delar i processen.

Före krossning av material bör finmaterial (mull) avskiljas genom
skalpering, försortering eller grovsiktning.

Krossning skall utföras så att materialet får godtagbar kornform.

För tillverkning som kräver våtbehandling/ tvättning - t ex kapil-
lärbrytande dränerande material, ytsten m m - skall det använda
systemet härför framgå av flödesschemat, t ex våtsiktning,
tvättning i trumma, log washer etc.
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PphLaaslzeatâaips
Sorterat material skall hanteras och lagras så att det inte sepa-
rerar, förorenas ellersammanblandas med annat material.

Markupplag bör utföras på hårdgjort underlag och med skiljeväg-

gar mellan olika upplag.

Uppläggning av markupplag bör ske i pall med begränsad höjd.
Fritt fall från transportör ner i upplag bör begränsas.

Vintertid bör erforderlig täckning och eventuell uppvärmning ske
av markupplag.

_Taaasmrt 02h lereâaaâ
Lastning och lossning skall utföras på sådant sätt att materialet
inte separerar, förorenas eller sammanblandas med annat mate-
rial. Lastutrustning och transportredskap skall vara fria från
föroreningar som kan menligt påverka materialet.

Levererade material skall vara tillfredsställande mängdbestämda
(Vikt resp volym).

Varje lass skall åtföljas av en i löpande följd numrerad följesedel
innehållande Väsentliga materialuppgifter.

4. Kontroll och provning

?39.2.5913 :2911431261139

Det åligger den ansvarige driftsledaren att fortlöpande utöva till-
syn över materialets utvinning, tillverkning, hantering och leve-
rans samt att svara för att provning utförs i föreskriven omfatt-
ning och enligt föreskrivna metoder.

Provning skall utföras i minst den omfattning som framgår av
GMFs Rekommendationer för provtagning och provning.

Provning skall normalt verkställas enligt officiellt vedertagna
metoder förtecknade i Svensk Standard SS 13 21 01 och
13 21 02.

Över provning skall föras särskilt protokoll vari anges tidpunkt,
plats ooh sätt för provtagning samt vem som verkställt provtag-
ning respektive provning.

Provningsjournal och dagbok skall föras genom den ansvarige
driftsledarens försorg och förvaras på anläggningen under minst
tre är. Provningsjournalen kan utgöras av provningsprotokollen
insatta i ringpärm och varaktigt numrerade i löpande följd.

I dagboken skall följande uppgifter införas

- Anläggningens benämning och belägenhet

- Namn på ansvarig driftsledare och biträdande driftsledare
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- Väderleksförhållanden

- Eventuella driftsstörningar

- Leveransmängd per vecka

- Väsentliga besked från eller till beställare, myndighet, ansva-
rig driftsledare eller annan

- Besiktningar och kontroller på anläggningen samt viktigare
iakttagelser vid besök på leveransplats

- Övriga uppgifter av betydelse.

dervakande kontroll (extern)

 

Ballastnämnden utövar extern kontroll genom stickprovsvis
. genomförda besiktningar utförda av särskild besiktningsman.

Härutöver genomförsen gång per år jämförande provning vid
officiellt godkänt laboratorium som ej tillhör det egna företaget
eller koncernen.

Provtagningen utförs av sakkunnig och opartisk person i närvaro
av ansvarig representant för, anläggningen. Referensprov och
reservprov behålles på anläggningen.

Provningen berör endast kontrollanslutna ' materialgrupper och
sorteringar vid anläggningen. V =

Provningen skall omfatta alla egenSkaper vilka det ställs krav på
enligt den aktuella' produktspecifikationen.

Den externa provningen ovan får ersättas med prover som utta-
gits av beställare, förutsatt att ovan angivna riktlinjer följts.

5. Allmänt

Ansluten anläggning skall iakttaga gällande bestämmelser om
naturvård, miljöskydd, arbetarskydd och andra tillämpliga före-
skrifter.

God ordning skall råda inom anläggningen.

För ansluten anläggning skall finnas produktansvarsförsäkring
för minst en (1) miljon kronor. Självrisken får inte överstiga tio
procent av försäkringsbeloppet.

För material som är tillverkningskontrollerat av Ballastnämnden
skall användas ett av Grus och Makadamföreningen inregistrerat
lagligen skyddat kontrollmärke.

I produktblad, prislistor, offerter och följesedlar etc skall mar-
keras om materialsorten är tillverkningskontrollerad eller inte.
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Om en anläggning producerar både tillverkningskontrollerat och
icke tillverkningskontrollerat material, får kontrollmärket inte an-
vändas - t ex i produktblad, prislistor, offerter, följesedlar eller
annat - på ett sådant sätt att det kan ge intryck av att omfatta
även det icke tillverkningskontrollerade materialet.

Riktlinjer för besiktning av anläggningar anslutna till Ballast-
nämnden för tillverkningskontroll.

Allmänt

Ballastnämndens uppgift är bl a att pröva ansökningar om an-
slutning till tillverkningskontrollen, och att fortlöpande kontrol-
lera anslutna anläggningar. Detta sker i enlighet med Ballast-
nämndens regler för tillverkningskontroll (REBA). Kontroll av
anläggningarna sker bl a genom besiktningar som utförs av sär-
skild besiktningsman° '

1 . Besiktning

Eérbssik::119g

För prövning av anslutning till kontrollen skall anläggning besik-
tigas, såvida inte tillräckligt bedömningsunderlag ändå anses
föreligga.

Eerllörêe 9.6_bråk:alias

Anslutna anläggningar kontrollbesiktigas i den omfattning och
med den frekvens som Ballastnämnden bedömer erforderlig.

_Särskild_ .äseilztaipg
Utöver ovan angivna besiktningar' företas extra besiktning när
särskilda skäl föreligger.

2. Besiktningens genomförande

Besiktning sker utan föranmälan om tidpunkt.

Vid besiktning kontrolleras att anläggningen uppfyller

dels Ballastnämndens regler för tillverkningskontroll (REBA)

 

dels Grus och Makadamföreningens rekommendationer för prov-
tagning och provning av ballast.

Besiktning utförs i närvaro av representant för anläggningen,
som regel den ansvarige driftsledaren.
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Vid besiktning skall uppgifter om tillverkningen och vad därmed
äger samband i princip inhämtas från ansvarig namngiven per-
son. Detta medför dock inte inskränkning i besiktningsmans rätt
att inhämta upplysningar genom direkta frågor till dem, som utan
att vara ansvariga för driften ändå har till uppgift att vid an-
läggningen utföra vissa arbetsuppgifter.

Besiktningsman skall ha fritt tillträde till anläggningen och till-
gång till provningsjournal och andra för besiktningen väsentliga
upp gifter .

3 . Besiktningsrapport

Över besiktning skall upprättas rapport i tre exemplar av vilka
anläggningen, ansvarige driftsledaren och besiktningsmannen er-
håller var sitt.

I besiktningsrapport skall antecknas i vilka avseenden anlägg-
ningen inte uppfyller gällande krav. Besiktningsrapport skall
undertecknas av besiktningsmannen och anläggningens represen-
tant - som regel den ansvarige driftsledaren - vilket innebär att
denne tagit del av rapportens innehåll och att observerade för-
hållanden är riktigt antecknade.

Besiktningsman skall i förekommande fall anmoda anläggningens
representant att snarast vidtaga rättelse av i rapporten anteck-
nade brister och övriga anmärkningar eller inom två veckor från
dagen för besiktningen till Ballastnämnden skriftligen anföra skäl
för annan uppfattning. '

Rekommendationer för provtagningsfrekvens och provning

 

Föreliggande rekommendationer har utarbetats inom Grus- och
Makadamföreningens tekniska utskott. De anger riktlinjer för
lämplig omfattning av provtagning och provning vid löpande pro-
duktion av stenmaterial (ballast) för byggnadsändamålo

För att tillgodose kvalitetskraven på stenmaterial (ballast) ford-
ras att tillverkaren har en kontinuerlig kontroll av kvaliteten hos
sina sorteringar. Sådan kontroll benämns i allmänhet "produk-
tionskontroll" .

Rekommendationerna avser närmast enlämplig riktnivä vad gäller
provtagning och provning. Nivån kan dock behöva modifieras och
anpassas till förhållanden i enskilda fall. Faktorer som måste be-
aktas är bl a råmaterialets kvalitet och homogenitet, produktio-
nens storlek och fördelning, beställarnas krav och specifikationer
samt tillverkarnas eget ansvar och renommé.

Man bör beakta att en mer intensiv provtagning kan vara nöd-
vändig vid t ex förändringar i råmaterial, tillverkning av ny
sortering och maskinella förändringar.
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Generellt kontrolleras samtliga sorteringars skrymdensitet
(volymvikt) och korndensitet (specifik vikt) 1 gång per år. För
leverantörer till _asfaltverk och betongfabriker sker detta betyd-
ligt oftare.

Indelning A: Vägbyggnad

B : Betongtillverkning

C : Övrigt

A: Vägbyggnad

Provtagningsfrekvens vid fortlöpande produktion *) av mate-
rial till Överbyggnader (jfr BYA 84 kap 6)

Materialskiljande lager av jord- eller bergmaterial

- KornfÖrdelning 1 gång per månad

Förstärkningslager av jord- eller bergmaterial

- KornfÖrdelning 1 gång per månad

Förstärkningslager av bitumenbunden bergkross

- KornfÖrdelning i vardera sorteringarna
grov- och mellanfraktion 1 gång per kvartal

- KornfÖrdelning i finfraktion 1 gång per månad

Bårlager av krossat jord- eller bergmaterial

- Krossytegrad i vardera sorteringarna
'8-11,2 mm och 25-32 mm ' 1 gång per månad

- KornfÖrdelning 2 gånger per månad

Bärlager av cementstabiliserat jord- eller bergmaterial

- Humushalt 2 gånger per månad

- KornfÖrdelning 2 gånger per månad

Slitlager av jord- eller bergmaterial

- KornfÖrdelning 1 gång per vecka

*) Gäller i tillämpliga delar även obearbetat material utlastat
direkt från täkt

Anm

Det kan i vissa fall vara rationellt att välja provtagningsfre-
kvens per producerad mängd i stället för per tidsenhet.
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Provtagningsfrekvens vid fortlöpande produktion av stenmaterial
till bituminösa bärlager och slitlager., (Jfr BYA 84 kap 7)

 

Bär- eller Kornför- Flisig- Spröd- « Kross- Slip- Stäng-

slitlagertyp delning hetstal hetstal ytegrad värde lighet

 

MAB, HAB och TOP

 

Mtrl < 4 mm 2 g/V - - - - _

Mtrl > 4 mm 2 /g mån 1 g/mån 1 g/mån 1 g/v 1 g/kv -

_Aç_

Mtrl < 4 mm 1 g/v - - - - -

Mtrl >p4 mm 1 g/mån 1 g/kv 1 g/kv l g/kv - -

HABD

Mtrl < 4 mm 1 g/v - - -Q - _

Mtrl > 4 mm 1 g/v 1 g/mân l g/mån l g/mån l g/mån -

AEBÖ

Mtrl < 4 mm 1 g/v - - - - -

Mtrl > 4 mm 1 g/v 1 g/mån 1 g/mån 1 g/mån l g/kv -

gg.

Mtrl < 4 mm 1 g/v - - - - -

Mtrl > 4 mm 1 g/mån l g/mån 1 g/mån l g/kv - -

YlB

Mtrl > 4 mm 1 g/dag 2 g/mån 2 g/mån l g/kv 1 g/mån 2 g/mån

Y2B

Mtrl > 4 mm 1 g/dag l g/v 1 g/v 1 g/mån 1 g/mân 2 g/mån

YlG

Mtrl < 4 mm 2 g/v - - - - -

Mtrl > 4 mm 2 g/v l g/mån l g/mån l g/kv - -

Y2G

Mtrl > 4 mm 1 g/dag l g/mån 1 g/mån l g/mân - -

g

Mtrl > 4 mm 1 g/v 1 g/mån l g/mån *) o 2 g/mån

 

*) Krossytegrad 100

Anm

Det kan i Vissa fall vara rationellt att Välja provtagningsfrekvens
per producerad mängd i stället för per tidsenhet.
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B : Betongtillverkning

Provtagningsfrekvens vid fortlöpande produktion av betong-
ballast (jfr BS 78 och BBK 79)

Sand och fingrus

- Humus- och slamhalt 1 gång per dag

- Kornfördelning 1 gång per dag

Stenfraktioner

- Krossytegrad 1 gång per vecka

- KornfÖrdelning 1 gång per vecka

C: Övrigt

Provtagningsfrekvens vid fortlöpande produktion av singel
och makadam avsett för fyllning under och mot huskonstruk-
tioner. Kapillärbrytande och dränerande lager. (Jfr bl a
MarkAMA).

- Kapillär stighöjd 1 gång per vecka

- KornfÖrdelning 1 gång per vecka
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Sammanfattning

 

Som framgått av ovanstående bygger tillverkningskontrollen i hög
grad på företagets egenkontroll. Den externa kontrollen ser
främst till att komplettera egenkontrollen och är en check på att
denna fungerar. Extern kontroll utförs inte bara av Ballastnämn-
den utan också av beställare och auktoriserade laboratorier.

Provningskontrollen är sannerligen en grannlaga uppgift då rå-
materialet kan variera stort och produkterna såväl som sortering-
arna är många.

Det aktuella läget (hösten 1987) i Ballastnämnden drygt ett halv-
år efter starten av tillverkningskontrollen är följande:

Ballanstnämnden har erhållit ca 45 ansökningar om anslutning
till tillverkningskontrollen

- Av ansökningarna har ca 40 behandlats i Ballastnämnden,
varvid 36 anläggningar godkänts. Jämför "Förteckning Över
kontrollanslutna anläggningar, Nr 1", som tillhandahålls av
Ballastnämnden

- Övriga anläggningar har inte kunnat prövas på grund av att
ansökningshandlingarna varit inkompletta

- Den externa kontrollen av anläggningarna (besiktningarna)
°har visat, att uppgifterna i ansökningshandlingarna som regel
stämt väl Överens med de vid besiktningen noterade förhållan-
dena.

Stockholm den 3 november 1987

GRUS OCH MAKADAMFÖRENINGEN

Björn Brinck
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Referat av inlägg vid Vägmaterialdagarna lil-5/ll -87 under rubriken

"System för kvalitetskontroll".

Av Per-Olof Ohlsson

Auktorisation av asfaltlaboratorier

Bakgrunden till ett 1984/85 uppkommet förslag om auktorisation/varu-

deklaration kan man hitta i mitten av 70-talet då FBB (Föreningen för

bituminösa beläggningar) föreslog införande av ett auktorisationssystem

för asfaltverken i landet. Av olika skäl genomfördes ej detta förslag.

1979-80 påbörjades en diskussion om problem med skador i asfaltbelägg-

ningar. Den gamla tanken om auktorisation i samband med tillverkning

av asfaltmassa kom då upp på nytt, som ett sätt att säkerställa kvalitén

på asfaltmassan och därigenom förbättra möjligheterna till hög kvalitet

på utförda asfaltbeläggningar.

I diskussioner mellan asfaltentreprenörerna och Vägverket har man

istället valt att söka säkerställa en hög kvalitet på asfaltmassan genom

ökade krav på produktionskontrollen. Detta resulterade i ett förslag

angående "Försöksverksamhet med förbättrad produktionskontroll".

Verksamheten, som startade 1985, leddes av en styrgrupp bestående av

representanter från_ Vägverket, Byggentreprenörerna, FBB'och VTI. I

försöket deltog tio asfaltlaboratorier, vilka besöktes av personal från

VTI för kontroll av laboratoriernas funktion.

Avsikten med besöken har framförallt varit att få en uppfattning om

laboratoriernas resurser såväl personalmässigt (kompetens) som utrust-

ningsmässigt. Den andra delen i kontrollen av laboratoriernas funktion

avsåg deras förmåga att med någorlunda precision göra vissa utvalda

analyser. Denna del har byggt på att "kända" prover tillställs laborato-

rierna för analys.

Styrgruppen fann erfarenheterna från 1985 års verksamhet så positiva

att man beslutade utöka verksamheten under 1986.

Inbjudan från styrgruppen till asfaltlaboratorierna att deltaga i 1986 års

verksamhet "Provisorisk auktorisation av asfaltlaboratorier" resulterade

i att 23 laboratorier anmälde sitt intresse (ansökte om auktorisation).
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Inför 1987 års verksamhet träffades en överenskommelse att införa ett

mera permanent system. Därför har en särskild nämnd bildats "Asfalt-

nämnden för auktorisation av asfaltlaboratorier". Asfaltnämndens upp-

gift är att fastställa regler för auktorisationsverksamheten, pröva

ansökningar och besluta om anslutning till auktorisationen, svara för

kontroll av anslutna laboratorier samt att fatta beslut om varning och

uteslutning.
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UNDERLAGETS BETYDELSE FÖR BELÄGGNINGARS HÅLLBARHET (P.Höbeda).

W.

En genomgång görs av de speciella problemen i samband med grusbitumen'- och

bergbitumenöverbyggnader (686 resp BBÖ). I det första fallet innebär risken för

vattenanrikning under tjällossningen att de ostabiliserade bär- och förstärk-

ningslagren måste ha tillräckligt hög vattengenomsläpplighet. Finmaterialhalten

måste därför vara låg, speciellt i bärlagret, vilket dock medför vissa utlägg-

ningsproblem. Annan Önskvärd utveckling är större användning av helkrossat

material i bärlager och även proportionering i verk. Även förstärknings-

lagermaterial måste ha låg vattenkänslighet och hög stabilitet, speciellt i

lagrets övre del.

BBö-konstruktioner har ibland haft oväntad kort livslängd. En orsak kan vara

alltför dålig stabilitet .i de ofta använda, hålrumsrika sorteringarna, ibland

utförda av dåligt stenmaterial. En annan orsak är de enligt dimensionerings-

reglerna tillåtna tunna asfaltlagren. En överbyggnad, där man i stället använder

sig av ett välgraderat, grov bergkross med högre stabilitet och där avjämning

utförs med indränkt makadam, provas fn.

Obundna material har starkt spänningsberoende egenskaper och för god styvhets-

utveckling krävs ett tillräckligt stabilt, icke sviktande underlag och ett

tillräckligt djup under vägytan. Vid högtrafikerade vägar bör man .därför använda

sig av dels mer bergkross, dels stabilisera obundna material och detta även

djupare ned i konstruktionen än numera vanligt.

Även ganska svaga stenmaterial kan användas i välgraderat bärlagergrus under

förutsättning att de inte vittrar eller bildar ett lerigt och vattenkänsligt

finmaterial. Svaga stenmaterial måste stabiliseras före användning. Kraven på

stenmaterialet är dock högre i hålrumsrik'a makadamlager.
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UNDERLAGETS BETYDELSE FÖR VÄGBELÄGGNINGARS HÅLLBARHET (P.Höbeda).

Medan:ng

För att en vägbeläggning inte snabbt ska förstöras och krackelera genom utmatt-

ning, krävs det framförallt att dragtöjningarna i underkanten av asfaltlagret

inte blir alltför stora under belastningen av tunga fordon. Uppsprickningen

innebär också att slitaget av dubbar ökar. Utvecklingen på fordonsidan har inte

varit gynnsam från vägsynpunkt, eftersom allt fler lastbilar tenderar att få

enkelhjul (breddäck) snarare än tvillingmontering och däckstrycket därvid ökar

(referens 1).' Refsdal (2) har nyligen publicerat en intressant diskussion om

både axellastens och däckstryckets betydelse på nedbrytningen av vägar. Den

från amerikanska AASHO-provvägsförsöket framtagna "fjärdepotensregeln" har

alltför okritiskt tillämpats, medan däremot däckstryckets stora betydelse

underskattats.

En amerikansk undersökning (3) visar hur den horisontella töjningen i

underkanten på asfaltlagret (som förutsätts ha konstant E-modul) ökar med

däckstrycket med hänsyn till asf'altlagrets tjocklek och bärlagrets E-modul

(figur 1). Det senare måste ha god styvhet (dvs hög E-modul), något som också

ställer krav på materialen under. Bärlagergruset har som andra obundna material

spänningsberoende egenskaper, jfr nedan. Man kan av figuren att döma tycka att

töjningen i asfaltlagrets underkant ökar med mycket små belopp, men då måste

beaktas att i utmattningssammanhang värdet påtöjningen måste upphöjas till 5:e

potens. På så sätt kan också små förändringar få stora konsekvenser (3).

Han eftersträvar också att förbättra bärigheten hos våra vägar, bla för över-

ensstämmelse med EG:s bestämmelser, något som innebär att tilllåtet boggie-

tryck och' totallast ökas till 18 respektive 60 ton. Detta bör även få sina

konsekvenser på överbyggnadsmaterialen.

Vägöverbyggnaden dimensioneras enligt BYÄ 84 främst på grundval av under-

grundens bärighet och belastning av kommersiell trafik. Med ökande trafik-
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belastning måste överbyggnadstjockleken ökas och detta gäller inte minst

tjockleken hos asfaltbundna lager. I Sverige har främst grusbitumen- och berg-

bitumenöverbyggnad kommit till användning (GBÖ resp BBÖ), jfr figur 2 och 3.

Den senare har varit särskilt vanlig vid större byggen, en: motorvägar, där man

krossat berget i väglinjen i mobila anläggningar. Båda överbyggnadstyperna har

bjudit på en del speciella problem som diskuteras nedan.

Det är svårt att prova grova överbyggnadsmaterial i laboratoriet med konven-

tionell utrustning och man är framförallt hänvisad till vägerfarenheter. Dessa

kan ofta vara svåra att utvärdera pga många svårkontrollerbara faktorer. I

sammanhanget relevanta provvägsförsök har endast gjorts i liten omfattning. Man

får dock inte glömma bort den utveckling som sker utomlands. VTI har hjälpt

vägverket med litteraturstudier (4 och 5), men även med planering av fortsatta

labotatorie- och vägförsök. I laboratoriet kommer främst triaxialförsök i fråga,

vanligen utförda som upprepad belastning vid en konstant sidospänning. I vägen

utsätts dock materialet för en mera komplex och variabel spänningsbild och tom

dragspänningar uppkommer när trafiklasten passerar. Man får en skjuvspännings-

växling i enlighet med figur 1b (6). Denna är inte lätt att efterlikna i

laboratoriet. Det är också nödvändigt att bygga upp så stora utrustningar att

"fullskalematerial" kan provas. Det är annars vanligt att man före provningen

siktar bort de grövsta, från bärighetssynpunkt dock så viktiga stenarna.

 

En översikt av faktorer som bestämmer egenskaperna hos välgraderade material

som bärlagergrus ges i figur 3. Litteraturstudien (4) visar bla de i olika

länder mycket varierande materialkraven som bla betingas av klimatet. Man

tenderar att vid laboratorieförsök, särskilt sådana av statisk natur, få maximal

stabilitet vid relativt höga finmaterialhalter: Sådana bärlagergrus är också

lätta att lägga ut och låter sig vältas till en hög skrymdensitet. Bärlagergrus

med hög finmaterialhalt kan också med fördel användas i ett gynnsamt, ,torrt

klimat. Även lerhalten kan med fördel vara ganska hög för ökad kohesion och

därmed lastfördelande förmåga..
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Vid ett tjälaktivt klimat, där tjällossningen ofta innebär avseevärd försämring

av undergrund och överbyggnadsmaterial, går det dock .inte att eftersträva en

maximal stabilitet, utan man måste även ta hänsyn till både tjäl- och vatten-

känslighet (något som egentligen kan ses som samma sak i detta sammanhang).

Blir vattenmättnadsgraden hög i obundna material under det asfaltbundna lagret,

kan detta utmattas och krackeleringsskador uppstå. Detta innebär att finmate-

rialhalten máSte hållas låg, speciellt i bärlagret.

Ett bärlagergrus med låg finmaterialhalt är dock svar att hantera och är mer

separationsbenäget än ett finkornhaltigare material. Det får lägre skrymdensitet

vid vältning och' är mer ömtáligt i byggnadsskedet. Materialet fungerar inte

heller väl högt upp i överbyggnaden under en alltför tunn beläggning, eftersom

styvheten (dvs Egmodulen) är spänningsberoende. Dessutom kräver dragspänning-

arna, som uppkommer under trafiklaster och tenderar att ge uppluckring (jfr

figur lb), ett tillräckligt "tryck" av asfaltbundet material. Den övre korn-

storleken bör inte vara alltför liten (större än ca 40mm?) för god stabilitet

och hög styvhet. Användning av'helkrossat material är att föredra från samma

synpunkter. Proportionering i verk och samtidig befuktning bör i möjligaste mån

utföras för att få ett godtagbart, homogent material som inte separerar alltför

mycket. Även hanteringen i upplag är viktig och lagervis utbredning är bättre

än de vanligen förekommande höga, konformade upplagen.

Laboratorieförsök måste alltid bedömas med försiktighet och det är lätt att dra

missvisande slutsatser. Ofta provar man vid optimal vattenkvot och försummar

inverkan av hög vattenmättnadsgrad. Några resultat från en studie av bär-

lagergrus med hjälp av lastväxling i triaxialapparat är av intresse i samman-

hanget (7 )-. Man har varierat dels finmaterialinneháll, dels andel krossade par-

tiklar i bärlagergrus 0-25mm. I dubbellogaritmiskt diagram (figur 4) finns det

rätlinjiga samband mellan E-modulen (Mr) och spänningstillstándet 9 (summan av

vertikaltryck och sidotryck). Modulvärdet ökar enligt denna undersökning också

med minskat finmaterialinnehäll och i mindre omfattning även med ökad andel

krossmaterial (därav kan man dock inte dra den slutsatsen att ett bärlagergrus
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helt utan finmaterial också skulle fungera bäst i praktiken; bla utläggnings-

egenskaperna är viktiga).

Den permanenta deformationen, som i praktiken yttrar sig som en spärbildning i

vägytan, har även bestämts vid försöket (figur 5). Den ökar markant med fin-

materialhalten, särskilt när den ökas från 3 till 6 vikt-Z, men också när halten

krossade partiklar understiger '70 vikt-?4.

Vid en annan studie (8) har man undersökt material 0-25 och 0-50mm med olika

halt krossade partiklar. Det sistnämnda har huvudsakligen utgjorts av okrossat

grus men har, beroende på större sten, ändå fungerat bäst i vägen. Laboratorie-

försöken visar också att inverkan av maximal stenstorlek överlagrar den av

krossat material (figur 6). En annan iakttagelse är den att modulvärdena är

ungefärligen hälften så stora vid laboratorieförhállanden än vad som beräknats

från mätningar på vägen, något som inte får tagas som en' allmängiltig regel.

Spänningsberoendet är dock likartat i båda fallen.

En intressant, stort upplagd fältstudie har gjorts i Alaska av faktorer som

bestämmer livslängden hos de asfaltbelagda vägarna (9). Dessa har i regel låg

trafik och ganska tunna beläggningar. Man har framförallt funnit hur viktigt

det är med låg finmaterialhalt (<0,075mm) i de övre delarna av vägöverbyggnaden

(figur '7) och har lyckats konstruera en kurva som visar den "kritiska" fin-

materialhalten som funktion av djupet under vägytan. Överskrids denna, statis-

tiskt framtagna halt, är risken stor för krackeleringsskador (man anger också

kurvor som grundar sig på 10 och 50%-iga sannolikheter för krackeleringar). Det

framgår att på bärlagerniván bör finmaterialhalten inte överstiga ca 6 vikt- 70

(den övre kornstorleken anges inte för bärlagergruset, men är i regel så låg

som 25mm i USA).

Han kan också notera att enligt figur 4 bör finmaterialhalten på förstärknings-

lagernivän inte vara högre än ca 10 vikt-%. Enligt BYA 84 kan motsvarande halt

vara upp till 16 vikt-'lo (för A-material). Dessutom kan lerhalten vara upp till 5

vikt-Z, Högt lerinneháll innebär ett plastiskt, speciellt vattenkänsligt fin-
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material. Enligt många länders anvisningar provar man också plasticiteten hos

finmaterialet enligt någon specialmetod. Sannolikt har man i praktiken sällan

använt material helt nära de övre gränsvärdena.

En annan undersökning har gjorts i västra Kanada (British Coloumbia), där

klimatet är fuktigt och man har besvärliga tjällossningsproblem (10). Efter en

inventering av Vägskador föreslår man en revidering av gränskurvorna för bär-

lagergrus för bättre vattengenomsläpplighet, se figur 8.

Liknande erfarenheter redovisas även från USA och man har ibland rekommenderat

mycket hálrumsrika, dränerande graderingar av makadamtyp. Sådana har inte

alltid fungerat väl, det har funnits utläggningsproblem och deformationer har

uppkommit under trafik (11), jfr även de speciella problemen med BBÖ-vägar

nedan. Man rekommenderar därför, efter omfattande försök på provbana i del-

staten Pennsylvania, ett mera välgraderat material med en maximal finmaterial-

halt på 5%. En likartad gradering har även framtagits i delstaten New Jersey

(figur 9).

Slitstyrkan hos stenmaterialet 'är av sekundär betydelse för ett välgraderat

material som bärlagergrus. Man bör dock vara aktsam med byggnadstrafik direkt

på utlagt, oskyddat bärlager. Detta är en självklarhet utomlands, där man ofta

endast har svaga material att tillgå. Ofta utför man vid behov en provisorisk

försegling eller ytbehandling. Det har också visat sig att ganska mjuka material

som hyttsten och kalksten kunnat ge särskilt goda resultat, eftersom dessa

tagit packning väl (en "lagom" nedkrossning kan vara gynnsam) eller tom haft

Viss självbindning (jfr 4).

Någon provning av hällfasthet behövs normalt inte för bärlagergrus. Innehåller

materialet däremot svaga sedimentära bergarter, tex lerskiffer, behövs enligt

BYA 84 en specialbedömning, varvid bla annat vittringsbenägenhet mäste under-

sökas. Tyvärr finns det inga normerade metoder att tillgå. Vid VTI har vi bla

utfört våtnötningsförsök och därvid också' bedömt om ett lerigt, plastiskt och

därmed också vattenkänsligt finmaterial bildats genom nedbrytningen (12).
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Man bör i möjligaste mån undvika att använda alltför dåliga material högt upp i

vägöverbyggnaden. Sådana kan dock ofta utnyttjas efter stabilisering med något

bindemedel. Såväl asfalt, i form av varmmassa, emulsion, skumasfalt, men också

hydrauliska bindemedel är tänkbara. Det senare kan utgöras av cement, flygaska-

cement eller också mald, aktiverad hyttsand. Man kan tom kombinera asfalt med

låg halt cement för ökad stabilitet och beständighet (1:3).

Förstärkningslagret glöms lätt bort i sammanhanget, eftersom detta ofta utförs

av oförädlade material, tom från väglinjen. Det ska dock samverka med bärlagret

under trafikbelastning, men borde dessutom i möjligaste mån, snarare än bär-

lagret, ta upp den stora påkänningen av byggnadstrafik. Detta är inte möjligt

med många fn använda förstärkningslagermaterial, såväl A-material som kan vara

vatten- och tjälkänsliga, som 'B-material i form av välsorterad sand, som

vanligen är svårpackad och instabil. Vägverket har i BYA-nytt 86 också skärpt

kraven på B-material för att de sämst graderade varianterna inte .ska komma till

användning alltför högt upp i vägöverbyggnaden.

Det är viktigt att en svaghet inte byggs in under bärlagret och därför borde i

varje fall den övre delen av förstärkningslagret vara av god kvalitet i tungt

belastade vägar. Sandigt material kan med fördel'stabiliseras i lagrets övre

del, främst med något hydrauliskt bindemedel. Finns tillgång på flygaska från

kol- eller torvförbränning kan de användas som utmärkta, med cement reaktiva

filler i sandiga material.

Problemen med bergbitumenöverbyggnader beror till stor del på att man tagit

alltför stor hänsyn till produktionsteknik och gått till överdrift med hålrums-

rika, "luckra" graderingar. Vattenkänsligheten är normalt inget problem, särskilt

efter det att man i 1976 års anvisningar gick ifrån tätning med finkornrikt

bärlagergrus (ex 0-25mm). Detta maldes ofta ned av byggnadstrafik eller också

förorenades av jordspill till ett tunt lager vattenkänsligt material strax under

beläggningen. Man föreskrev i stället att utlagt material, som måste vara av

makadamtyp, måste dränkas in med bitumen innan byggnadstrafik påsläpps.
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Moderna BBÖ- konstruktioner har ofta haft oväntat kort livslängd. En viktig

orsak är med all sannolikhet att man tillåter .betydligt tunnare asfaltlager på

BBÖ- än GBÖ-överbyggnader. De ofta använda, hålrumsrika makadamsorteringarna

påminner också i extremfall om Järnvägsballast och har i vägsammanhang otill-

räcklig lastfördelande förmåga. Skadorna yttrar sig ofta som typiska längs-

gående sprickor vid hjulspår; det "luckra" lagret har tydligen alltför dålig

sammanhållning och plattverkan samt tenderar att glida isär.

Litteraturstudien (5) har visat att BBö-överbyggnaden är .unik för Sverige.

Makadambärlager har visserligen använts utomlands, men då har man varit noga

med att fylla hålrummen i det Vältade makadamen med finare material, före-

trädesvis krossat sådant. En västtysk undersökning (14) visar således att ett

dåligt fyllt makadamlager tom kan försämra styvhetsutvecklingen i överbyggnaden

och nedsätta bärigheten., uppmätt på vägytan (figur 10'). Bärlager av typ fylld

makadam har vid rätt utförande tom fungerat bättre än välgraderade bärlagergrus

av helkrossat material. Konstruktionen var dock arbetsintensiv och även känslig

för väderlek samt har därför bortrationaliserats. En starkare variant av detta å

bärlager är fö makadam som fyllts med cementbruk (CM), ett material som numera

på nytt testas i Sverige (15).

En annan typ av bergbitumenkonstruktion, som består av välgraderad bergkross

0-100 eller ev O-BOmm, rekommenderas för utprovning (4). Sådana sorteringar bör

kunna tas fram i mobila krossar på ett ekonomiskt sätt. Materialet separerar

visserligen, men förlorar inte den höga bärigheten eftersom det dels är grovt,

dels har låg finmaterialhalt. Lämplig utläggningsteknik måste dock utprovas

och om svårigheterna ,blir för stora, bör max. stenstorlek minskas, något som

dock ökar kostnader och reducerar bärighet. Ytan avjämnas lämpligen med ett

tunt lager av indränkt makadam (IM) , ett material som inte är vattenkänsligt.

Makadamen till tätningen måste bestå av ett gott stenmaterial, som ev måste

köpas in om berget i väglinjen är dåligt. Man ska inte heller snåla med binde-

medlet vid indränkning. Vägverket har givit ut ett remissförslag till anvisning,

avseende välgraderad bergkross. En sådan konstruktion provas också fn vid
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motorvägsbygget E4, Norsholm-Mellby. Nya försök planeras också till nästa är i

samband med byggnaden av E18, Enköping-Bålsta.

WW

För obundna material gäller det att utläggnings- och bärighetsegenskaper står i

motsatsf'örhållande och en kompromisslösning blir nödvändig. Vid stor trafik-

belastning måste materialen ligga på ett tillräckligt djup under vägytan och

detta är särskilt viktigt vid makadam med högt hålrum (11). Med bindemedel

stabiliserade material blir däremot okänsliga för spänning, undantag utgör dock

asfaltbundet material vid höga temperaturer. På den europeiska kontinenten

använder man sig av obundet bärlager endast vid mycket ringa trafik. Man

stabiliserar annars tom förstärkningslagret för bättre lastfördelande förmåga.

Därmed inte sagt att man utan vidare ska "köpa" utländska konstruktioner som

kan visa sig "överstarka" och oekonomiska.

Underlaget måste också vara tillräckligt styvt för god spänningsutveckling och

funktion hos bärlagret. Man kan inte helt kompensera bor't verkan av en svag och

inhomogen undergrund genom att öka tjockleken hos obundna lager, något sOm

också framgår av en västtysk undersökning (14). Man bör därför mycket mer än

vad som numera görs förbättra undergrunden; ett exempel är stabilisering av

lera med kalk, en teknik som dock kräver utveckling, inte minst på maskinsidan.
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Figur 1 a, Inverkan av ökat däcktryck på dragspänningen i asfaltlagrets
botten (Middleton m fl, 1987). - '

       

Figur 1b. Förändringar av vertikal- och skjuvspänningar i ett "materialelement"
(föreställande ostabiliserat bärlagergrus) vid hjulöverfart enligt Jessberger
mfl 1979.
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'.01 Grusbitumenöverbyggnad, GBÖ

1. Bituminöst slitlager se kap 7

2. Ev bårlager av bitumenstabiliserat grus kap 7

3. Bärlager av krossat jord- eller bergmate- kap 6
rial eller krossad masugnsslagg

4a. Ev förstärkningslager av jord- eller berg- kap 6
material eller masugnsslagg

4b. Ev undre del av förstärkningslager utfört kap 6
som materialskiliande lager

5. Ev materialskiljande lager av fiberduk kap 6

6. Underlag kap 4

kap 5
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3b° Ev undre del av förstärkningslager utfört kap 6

som materialskiljande lager '
3a 4. Ev materialskiljande lager av fiberduk kap 6

5. Undertag kap 4
' kap 5
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Figur 2 Principkonstruktioner för a) GBÖ och b) BBÖ enligt BYA 84.
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E-moduler för bärlagergrus 0-25 och 0-50 mm med hög och
låg halt krossade partiklar (Johnson och Hicks, 1987).
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Figur 9 Föreslagna gränskurvor för dränerande överbyggnadslager i
Pennsylvania (PaDOT) och New Jersey (NJDOT), enligt
Anderson m fl (1984).
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Schlitz! .
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Bild 5: Ergebm'sse des Planendmdcversudzes.

Sdzlitz 1 gula: Unrergmnd :3:515: hohe Tragfâhigkeit der StraBe.
5051:12 2 sd'zlechter L'nze:gru:zd kann auch durd! eine gute Strañenc

beiestigung m'du ausgeglidzen werden. A

Figur 10 Resultat från plattbelaåtningsförsök på urgrävd väg med
makadambärlager, fall 1 vid bärig undergrund, fall 2 vid
svag undergrund (Siedek, 1969).
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Resultat av plattbelastningsförsök på lager av provgrävd väg
1) dåligt fyllt makadamlager och 2) välfyllt makadamlager.
Mätningar i vägmltt (streckat) och 50 cm
(heldragen) (Siedek, 1969).
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FURENlNGEN FOR BITUMINUSA BELÄGGNINGAR

PRÖVNING AV STENMATERIAL TILL ASFALTBELÄGGNINGAR

av

Henrik Broms

Stenmaterialet i en asfaltbeläggning utsätts för stora på-
frestningar från trafiken; påfrestningar i form av dubbar och
höga däcktryck. En hög kvalitet hos stenmaterialet är därför
väsentlig, vilket betyder god motståndsförmåga mot nötning
och krossning. Till stenmaterialkvaliteten hör även sådana
egenskaper som kornform och ytstruktur.

Vägverket formulerar kvalitetskraven för stenmaterialet till
asfaltbeläggningar och anger toleransgränserna för de rele-
vanta egenskaperna hos stenmaterialet. FBB:s metodutskott
(MU) utarbetar metodbeskrivningar (MBB) för bestämning av dessa
egenskaper. Metodbeskrivningarna ges fr 0 m 1987 ut gemensamt
av FEB och Vägverket.

Hittills utgivna MBB behandlar

- kornstorleksfördelning
- kornform (flisighetstal och LT-index)r
- korndensitet
- krossytegrad
- nötningsmotstånd (slipvärde)
- krossningsmotstånd (sprödhetstal)

Den VäSentliga länken i provningskedjan, provtagningen, har dock
ännu inte reglerats. I vinter kommer äntligen en provtagnings-
anvisning. Den föreskriver för stenmaterial till massabelägg-
ningar att provet skall komma från den ficka, vars sortering
innehåller den fraktion, som skall analyseras. I praktiken inne-
bär detta att provet får tas ut från transportbandet under en av
kalldoseringsfickorna eller från en varmficka (vid satsverk).
Om varmfickan saknar särskild provtagningsutrustning, körs minst
500 kg av den utvalda sorteringen torrt genom verket och släpps
sedan ned i en hjullastarsk0pa, där prövet tas.

I takt med att kvalitetskraven skärps och värdeminskningsay-
dragen växer, ökar intresset för metodernas precision (repeter-

barhet och reproducerbarhet). I MBB har denna viktiga fråga bara
behandlats i slipvärdesmetoden (MBB 31). En komplett metodbe-
skrivning reglerar inte bara provningsförfarandet utan anger
även vilken osäkerhet analysvärdet har. Förhoppningsvis kommer
den påbörjade auktorisationen av asfaltlaboratorier att driva
på det erforderliga ringanalysarbetet så att MBB-metodernas
precision kan fastställas.

VTIMEDDELANDE559



54
CEMENT OCH BETONG INSTITUTET 1987«10-21

Uppdragsfunktionen

Lars Johansson

Provningsmetoder och specifikationer

Betongballast

 

Tack vare gynnsamma geologiska förhållanden har kraven på ballast till

betong i Sverige inte behövat vara särskilt detaljerade. Därigenom har

inte heller provningar behövt vara speciellt omfattande.

Man kan skilja mellan tre i princip skilda provningsfall:

a) bedömning av lämpligheten hos ett tidigare icke använt

ballastmaterial

b) bestämning av egenskaper för att kunna proportionera betong

c) fortlöpande produktionskontroll vid betongtillverkning.

De provningsmetoder för betongballast som finns standardiserade i Sverige

hänför sig i första hand till fall D) och c). Standardprovningarna genom-

förs även i fall a) men måste då kompletteras med andra metoder för att

en riktig bedömning skall kunna göras. Eftersom sambanden mellan ballast-

egenskaper och betongegenskaper är mycket komplicerade kan förväntade

. betongegenskaper inte bedömas enbart från ballastprovningar. Huruvid

ballast kan ge eftersträvande egenskaper åt betongen måste avgöras med

betongprovning. Svenska standardiserade metoder för en "lämplighets-

bedömning" finns ej.
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Standardmetoder och deras användning framgår av följande schema:

 

 

Bestämning av Används vid provningsfall

Kornstorleksfördelning a b c
(siktning)
Slamhalt a b c
Organiska föroreningar a c
Kornform (krossytegrad) c
Korndensitet a b
Fukthalt c

 

  

 

  

I praktiken är det kornstorleksfördelningen som har den största

betydelsen för betongens egenskaper. Detta innebär emellertid inte att

det är viktigt att kunna exakt bestämma kornstorleksfördelningen. Det är

snarare variationer hos kornstorleksfördelningen som måste hållas under

kontroll. Vissa krav finns dock även på fördelningen i sig, men detta

brukar aldrig vålla problem, eftersom kornstorleksfördelningen omerford-

erligt alltid kan justeras i önskad riktning.

Bestämning av slamhalt, organiska föroreningar och krossytegrad kan i

första hand ses som metoder att kontrollera att inga oönskade föränd-

ringar inträffat medballasten.

För normala svenska material vilka har mycket liten porositet är korn-

densiteten endast av intresse för att kunna beräkna ingående mängder i

betongblandningar.

Fukthalten är viktig att känna till för att kunna kontrollera vatten-

mängden i betongblandningar. I praktiken, när man under längre tid

arbetar med samma delmaterial, har man dock genom andra styranordningar,

via betongmassans konsistens, kontroll på total mängd vatten i betong-

massan. För vissa specialbetonger, såsom vältbetong, har man inte denna

kontrollmöjlighet. Bestämning av fukthalt i ballasten är då ett viktigt

moment .
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JAG HETER BO FORKSTAM OCH SITTER MED I

GRDS- OCH MAKADAMFÖRENINGENS TEKNISKA UTSKOTT

OCH REPRESENTERAR DÅ SÖDRA KRETSEN.

EFTERSOM JAG REPRESENTERAR BRANSCHEN, VILL JAG FÖRST

OCH FRÄMST FRAMHÃLLA, ATT VI INOM BRANSCHEN, SOM DAG-

LIGEN PRODUCERAR EN HEL DEL STENMATERIAL FÖR BL.A.

BELÄGGNINGSÄNDAMÃL. ÄR MYCKET INTRESSERADE AV ATT

TILLVERKA PRODUKTER, SOM MARKNADEN VILL HA OCH DÅ

NATURLIGTVIS PRODUKTER AV HÖG KVALITE.

VI ÄR ALLTSÃ POSITIVT INTRESSERADE AV ATT FINNA METO-

DER, MED VILKA MAN KAN MÄTA OLIKA SLAG AV PARAMETRAR

OCH DÄRMED OPTIMERA KVALITEN PÅ DEN FRAMSTÄLLDA STEN-

PRODUKTEN.

SVÅRIGHETEN HAR DÅ VARIT ATT FINNA RELEVANTA METODER

ATT MÄTA KVALITEN PÃ. '

ETT EXEMPEL PÃ DETTA. OCH SOM DET KOMMER ATT BEHANDLAS

MERA OM UNDER DETTA SYMPOSIUM. ÄR ETT STENMATERIALS

SLIPVÄRDE.

DET HELA BÖRJADE I BÖRJAN.AV 7O-TALET, DÅ VTI TOG FRAM

DET S.K. SLIPTALET.

MÅNGA STENMATERIALTILLVERKARE VAR OFÖRBEREDDA MEN AN-

PASSADE SIG SÅ SMÅNINGOM, BÅDE BETR. ATT MISSA LEVERAN-

SER OCH BETALA BÖTER.

EFTERHAND VISADE DET SIG VARA EN GANSKA OSÄKER METOD

ATT MÄTA SLIPTALET PÅ, OCH VID OLIKA RINGANALYSER

BÅDE INOM VTI OCH GMF'S REGI FANN MAN ATT METODEN

(VARS METODUTSKOTT VI INOM GMF TYVÄRR ALDRIG FICK

REPRESENTATION I) VISADE STORA SPRIDNINGAR IMOM SAMMA

STENMATERIAL OCH SAMMA LABORATORIUM.

DÄREFTER HAR MAN GÅTT MOT. KALLA DET EN SAMNORDISK

METOD, MBB 31, OCH OVERGÅTT TILL SLIPVÄRDE I.S.F.

SLIPTAL.
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vag- och Trafikinstitutet Vännfors 87m

Kenneth Asp

581 01 Linkäpng

Förslag till diskussionsinlägg på stenmaterialdagar i Linköping

Petrografiska analyseri relation till gällande
prövningsmetoder

Konsultens vanliga uppgift är att att utifrån en petrograiisk

bergartsanalgs Iinnakroskopisk, mikroskopisk) bedöma bergartens

lämplighet till olika bgggnadstekniska ändamål.

Att äveriora bergartens petrograf iska egenskaper till motsvarande
ilisighetstal, sprädhetstal och slipvärde är ett ingalunda lätt företag som

utöver gedigen geologisk utbildning kräver också långvarig erfarenhet från

stenmaterialhantering.

Mekaniska analgser av norrländska bergartstgper visade att t ex diabaser

och kvartsiter behöver inte alltid uppfglla de krav som ställs på

vägbeläggningsmaterial. Anledningen till detta är bergarternas texturella

egenskaper såsom kornstorlek, kornfogning mm. Sammanställning av den
ovannämnda problematiken i form av en handbok skulle vara användbar för

mgndigheter, exploatorer samt kosulter och forskare.

Dagens kvalitetskrav på stenmaterial framkallar också behovpå regional
berggrundskännedom med hänsgn till bergarternas mekaniska egenskaper.
Genom att kvalitetskrav på stenmaterial tikar, måste de hittills viktigaste
transportkostnaderna ge vika. Detta innebär att de pågående

inventeringarna koneentrarade till större städer och deras omgivningar

.(20 km radie) borde bgtas ut, mot enisgstematisk regional klassificering av

bergmaterial.

Geoprospekt i Vännäs AB ,i

46/ ,x/
1"" Kai'slMiskoi/iskgr-*A/á* 24- 6-7
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EILLER FÖR BITUMINÖSA BELÄGGNINGAR - ETT PÅGÅENDE FOU-
PROJEKT '

Föredrag vid VTI:s Vägmaterialdagar i Linköping, den 4-5 november
1987

Av Ulf Isacsson
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1 INLEDNING

Vid VTI pågår ett projekt rörande filler för bituminösa beläggningar.

Projektet finansieras av Vägverket.

Syftet med projektet är att belysa bl a följande frågeställningar:

- Hur stor är variationen i "kvalitet" hos egenfiller och köpfiller i

Sverige idag?

- På vilket sätt och i vilken omfattning inverkar "fillerkvaliteten" på

den färdiga beläggningens egenskaper?

2 EXEMPEL PÅ RESULTAT

Figur 1 visar hålrumshalten i torrt, packat egenfiller ("rigdenhålrum")

från 70 asfaltverk i Sverige 1983. (För beskrivning av analysutrustning,

se tex ref. 1). Som framgår varierar hålrumshalten kraftigt (27-

44 vol-%).

Variationen i kornstorleksfördelning hos samma uppsättning egenfiller

är också stor, vilket illustreras i figur 2.

Fillers förstyvande effekt på bitumen har också studerats. I figur 3

visas förhöjningen i mjukpunkt ("kula och ring") som funktion av

koncentrationen filler (i vol-%) för tre olika filler. Undersökta filler är

de med lägsta (27 vol-°/o) resp högsta (44 vol-%) "rigdenhålrummet" i

figur 1 samt ett normalt filler ("rigdenhålrum" 37 vol-%). Som framgår

av figur3 varierar den förstyVande effekten kraftigt mellan de 3

undersökta fillermaterialen. är

För att få en uppfattning om vilken betydelse ovan beskrivna variatio-

ner i fillerparametrar kan ha på en beläggnings egenskaper undersöks

för närvarande vid VTI laboratorieblandade massor, identiska så när som

på fillertyp. Av massorna instampas marshallprovkroppar, vilka under-

söks med avseende på bl a följande parametrar:

- hålrumshalt

- indirekt draghållfasthet

- resilientmodul
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4 - töjning efter 1 h (krypförsök)

- marshallstabilitet

- trögerslitage

Filler som används i dessa undersökningar är "extrema" filler vad gäller

"rigdenhålrum" (jfr figur 1) och kornstorleksfördelning (jfr figur 2).

Dessutom undersöks kaikstenfiller.

Hittills uppnådda resultat tyder inte på att typen av filler på ett

signifikant sätt påverkar provkropparnas egenskaper. Vid VTI:s Vägma-

terialdagar kommer vissa resultat från dessa undersökningar att presen-

teras.

3 SAMMANFATTNING

Hittills uppnådda resultat inom det aktuella projektet indikerar att

- variationen i "kvalitet" (bestämd genom uppmätning av t ex "rigden-

hålrum", kornstorleksfördelning eller förstvvande effekt på bitume-

net) hos filler från olika asfaltverk i Sverige är stor.

- denna'variation i "fillerkvalitet" inte signifikant påverkar belägg-

ningens (marshallprovkroppens) egenskaper.

En rad "reservationer" är nödvändiga i detta sammanhang; t ex:

- Endast ett stenmaterial (bortsett från fillerfraktionen) och ett

bitumen liksom en beläggningstyp (MAB 12T) har undersökts.

- Andra parametrar än de undersökta kan vara väsentliga för karakte-

risering av fillers och beläggningars egenskaper.

- Att "fillereffekten" är svag i laboratoriet behöver inte nödvändigtvis

innebära att förhållandet är detsamma i fält.

4 REFERENSER

1. U Isacsson "Filler i bituminösa beiäggningar" VTI Meddelande 474,

1986, s. 86-99.
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Figur 1 Fördelning av "rigdenhâlrum" hos egenfiller från 70 asfalt-

verk (från ref. 1).
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Figur 2
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Kornstorleksfördelningen bestämd med lásergranulometer
hos tvâ "extrema" egenfiller (från ref. l).
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Figur 3 Mjukpunktsförhöjning,ATKOR, vid inblandning av filler i
bitumen (3 filler med olika,"rigdenhålrum") som funktion av
koncentrationen filler, CV.
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FÖRÄNDRING AV STENMATERIALEGENSKAPER VID HANTERING I
ASFALTVERK "

Av Torbjörn Jacobson

Stenmaterialprovningar utförs ibland, i samband med tvister, på prov
extraherat från asfaltmassor, och man tar då för givet att stenmateria-
let inte påverkas genom massatillverkningen.

Under hösten 1986 gjordes tre fältförsök vid asfaltverk med syfte att
undersöka ifall stenmaterialegenskaper som kornform, hållfasthet och
slitstyrka förändras vid asfalttillverkning. Prov togs dels från upplag
och dels från tillverkad asfaltmassa.

På laboratoriet analyserades proverna genom flisighets-, LB-, LT-index-
(kornform), sprödhets- (slaghållfasthet), slipvärdes- och kulkvarnsbe-
stämningar (slitstyrka). -

Undersökningen av slipvärdet visade ovanligt stora skillnader för två av
de tre stenmaterialen. Kvartsitsandsten och granit försämrades efter
asfalttillverkning och skillnaden är statistiskt signifikant. Porfyr påver-
kas däremot föga. Kompletterande försök gjordes med 16 st stenmate-
rial i laboratoriet som dels provades utan förbehandling, dels efter
blandning av asfaltmassa och framextrahering. Även i detta fall *konsta-
terades försämring av slipvärdet i de flesta fall, även om skillnaderna
ofta var mindre än efter verkblandning.

Orsaken till försämringen av slitstyrkan på stenmaterial från massaprov
är svår att förklara. Det har observerats att bitumen i många fall sitter
kvar i porer efter extrahering (kompaktdensiteten tenderar också ofta
att vara något lägre för massa- än upplagsprov) och en hypotes är att
beståndsdelar från bitumen på något sätt kan underlätta nötningen.

Det visade sig på ett tidigt stadium att analysfraktioner från upplags-
resp massaprov hade annorlunda kornstorleksfördelning, något som
starkt påverkar flisighets- och splödhetstal. Därför gjordes också
modifierade provningar där kornstorleksfördelningen inom analysfrak-
tionen justerades med hjälp av en eller två mellansiktar. Provas
flisighets- och sprödhetstalen enligt MBB-metoderna erhålls lägre fli-
sighetstal och därmed lägre sprödhetstal (gäller särskilt fraktion 8-
11.2 mm) för massa- än för upplagsprov. Vid modifierade provningar
erhålls också lägre flisighets- och sprödhetstal med massaprov men
skillnaden blir mindre.

 

Undersökningsresultaten visar att stenmaterialegenskaper kan förändras
på ett komplext och svårförutsägbart sätt vid massatillverkning och
framför allt gäller detta nötningsegenskaper. Stenmaterialprov, fram-
extraherat från massa, bör därför inte jämföras med upplagsprov. Ett
annat resultat från undersökningen är att nuvarande MBB-metoder för
flisighets- och sprödhetstal bör förändras så att en mellansikt införs.

Undersökningen publiceras som helhet i VTI Meddelande 541.
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NÖININGSEGENSKAPER.

-Samband mellan laboratorie- och fältförsök <P.Höbeda).

W

Undersökningar av stenmaterialets betydelse för beläggningsslitaget startades

vid VTI i början på 70-talet. En god, rätlinjig korrelation konstaterades mellan

slitaget av dubbade däck och det nyutvecklade sliptalet vid försök i provvägs-

maskin, såväl med ytbehandlingssten som asfaltbetong. Ingen korrelation fanns

däremot med sprödhetstalet. För asfaltbetong förbättrades också slitstyrkan med

stenhalten. Senare provvägsförsök gav motsvarande goda korrelation för ytbe-

handlingssten, däremot inte för asfaltbetong. Inte heller ökad stenhalt gav för-

väntad förbättring. Faktorer i samband med brukskvalitet mm bedöms ha inverkat

på resultatet.

Stenkvaliteten har varierats 'vid ett flertal andra provvägsförsök, utförda' av

olika intressenter. Ofta har endast ett fåtal stenmaterial medtagits eller också

andra faktorer samtidigt studerats, slitaget utvärderats subjektivt mm, vilket

försvårar en bedömning av stenkvalitetens inverkan. Man har dock funnit klara

tendenser att denna är av primär betydelse vid korrekt utförda beläggningar.

Långa transporter av slitstark sten innebär stora ekonomiska konsekvenser och

förnyade undersökningar bör därför göras dels för verifiering av äldre resultat,

dels .för att skaffa fram underlag. till så, korrekta anvisningar som möjligt.

Inverkan av brukskvalitet bör även studeras. Vid VTI utreds fn möjligheterna att

fästa laboratorietillverkade provplattor i vägen för fortsatta slitagestudier.
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NÖTNINGSEGENSKAPER

-Samband mellan laboratorie- och fältförsök (P.Höbeda).

När slitaget av dubbade däck började göra sig påmint i slutet av 70-talet,

påbörjades i länder med detta problem, intensiva studier av de faktorer som

påverkar vägbeläggningars slitagemotstånd. Man fann att ett lågt hålrum, rel

hög bindemedelshalt och hög halt av grovt stenmaterial gjorde att slitstyrkan

hos massabeläggningar förbättrades, men även att utförandet ställde höga krav.

Det visade sig också snart att de svenska kraven på stenmaterialkvalitet i

gamla BYA i form av "styrkegrad" (som i ett speciellt diagram grundade .sig på

kombinationer av flisighets- och sprödhetstal), inte tillät en riktig bedömning

av stenmaterialets slitstyrka. Exempelvis kunde lättavnötta, glimmerrika gnejser

eller tom mjuka sedimenta'ra bergarter som finkornig kalksten och kompakt ler-

skiffer få god "styrkegrad". Några existerande täkter blev också nedlagda på ett

tidigt stadium. V

Slipta Z/_J'slipva'cde

Det dominerande slitagemönstret av dubbar var den att stenarna slets ned till

allt tunnare flisor i vägytan. Sådant slitage observerades också vid en ytbe-

handlingsprovväg på Tyresövägen (1), när man kontrollerade flisighetstalet hos

upptagen sten (figur 1). Kvartsiten utgör ett undantag, troligen beroende på att

den mer än andra stenmaterial krossades i vägen. Den har dock den klart bästa

slitstyrkan av stenmaterialen. I figuren finns också, för jämförelsens skull,

resultatet från en tidigare ytbehandlingsprovväg (Åkeshovsvägen), byggd i slutet

på 30-talet. Det framkommer att stenarna i vägen blev allt mer "kubiska" och

därmed också mindre samt att nedkrossningen dominerade över nötningen.

_Det föreföll naturligt att ta fram något nötningsförsök som komplement till

redan normerade provningar. Olika typer av försök bedömdes av VTI på 'uppdrag

av vägverket. Någon helt relevant provningsmetod fanns inte utomlands. Den

provning, som på ett någorlunda riktigt sätt gav ett mått på nötningsmot-
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ståndet, var den brittiska "Aggregate Abrasion Value" enligt BS 812,.egentligen

framtagen för annat ändamål. Man har nämligen i England strängakrav på sten-

materialets poleringsmotstånd som är av betydelse för friktionen på våt väg-

bana. Många av de mest poleringsresistenta stenmaterialen är samtidigt alltför

lättavnötta, även vid trafik utan dubbdäck.

Metoden har dock modifierats vid VTI, bla tog vi fram ett syntetiskt slipmedel

med ungefärligen samma hårdhet som dubbarna, i stället för föreskriven natur-

sand. Det sk Sliplâlü "föddes" på så sätt. Vi provade även våtsliptal vid

vattenbegjutning och även om avståndet mellan "bra" och dålig sten ökade, fick

vi vid senare vägförsök fram den bästa korrelationen med torrsliptalet . I

sammanhanget måste nämnas att sliptalet år 1984 blev modifierat till W,

närmast som ett resultat av nordiskt samarbete. En metodanvisning blev utgiven

av FBB:s metodutskott (HBB 31-84). Även om de nya värdena skiljer sig från de

tidigare, så är det fråga om samma nötningsprocess och vid jämförande försök,

utförda parallellt, erhölls en perfekt korrelation mellan sliptal och slipvärde.

Försök påbörjades på ett tidigt stadium i Vles provvägsmaskin, en rundbana med

5111 diameter, där slitageprocessen kan acceleras (2). Ytbehandlingssten (YlB)

"studerades först för att eliminera inverkan av så många svårkontrollerbara

variabler som möjligt. Trots svårigheter att mäta slitaget på en skrovlig

ytbehandling, framkom en tendens till rätlinjig korrelation mellan sliptal och

slitaget av dubbade personbilsdäck (figur 2a). Däremot fanns ingen korrelation

med sprödhetstalet (figur 2b). Stenmaterial, bestående av porfyr, kvartsit och

diabas gav bäst slitstyrka (Bergartsbenämningen enbart räcker dock inte för en

klassifikation efter slitstyrka beroende på de stora variationerna som finns

inom bergartsgrupperna) .

Senare utförde vi en ny undersökning av stenmaterial i provvägsmaskin, men

denna gång på laboratorietillverkade provplattor av asfaltbetong HAB 161", som

hade väl känd sammansättning (3). Plattorna vältades till nära konstant, lågt

hålrum. Förutom stenkvaliteten så varierades också stenhalten vid konstant
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sammansättning hos bruket (30 resp 45 vol% av fraktioner-16mm, dvs såväl

konventionell som stenrik massa ). Också flisighetstalet hos stenen varierades.

Skillnaden i stenmaterialens slitstyrka blev stor vid körningen i provvägs-

maskinen (figur 3). Man kan urskilja tre skilda kvalitetsgrupper från

slitagesynpunkt enligt detta försök och överensstämmelsen är också god till

föregående försök med ytbehandlingssten.

Även denna gång fick vi fram en god korrelation mellan slitaget av dubbade

personbilsdäck och sliptalet (figur 4a). Däremot fanns det inget samband med

sprödhetstalet. Beräknades dock produktvärdet av sliptal och sprödhetstal,

förbättrades korrelationen något (figur 4b). Detta förklaras främst med att den

finkorniga, sega diabasen fått en något orättvis klassificering vid sliptals-

försöket.

Enligt undersökningen minskade dessutom dubbslitaget markant med ökande halt

av slitstark sten, medan dålig sten inte innebar någon förbättring. Dålig sten

kan tom slitas ned under brukets nivå. Oväntat nog fick vi inte fram någon

tydlig inverkan av flisighetstal; man har dock större antal stenar i en flisig.

produkt, men vid tillräckligt stor sten är troligen främst den procentuella

stenandelen i asfaltbetongens yta av betydelse (denna parameter har dock inte

mätts upp vid försöket).

E i "E, i . ..

Försöken i provvägsmaskin har i' gjorts vid ganska låga hastigheter (maximalt

50km/tim) och accelerade provningar måste alltid åtföljas av vägförsök. Några

sådana har även gjorts av VTI på uppdrag av vägverket. Man bör dock samla in

resultat från så många undersökningar som möjligt samt för en riktig bedömning

samtidigt bla ta hänsyn till trafikens mängd, sammansättning, spårbundenhet,

klimat mm. Även eventuella utländska resultat måste vägas in och i detta fall

har särskilt 'de norska undersökningarna (8) varit till stor nytta.

Försöket med ytbehandlingssten på Tyresövägen (1) har redan omnämnts och även

om laboratorieresultat som sliptal inte redovisats, verkar stenmaterialen få
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"riktig" rangordning. Ett provvägsförsök med. asfaltbetong gjordes år 1972,

varvid både betydelsen av klimat och stenmaterial studerades i kustklimat resp

fastlandsklimat (västkusten resp Dalarna, jfr 4). Endast två stenmaterial

medtogs, vilket omöjliggör slutsatser angående sambanden med laboratorie-

försöken. Porfyrgrus gav dock efter fyra års uppföljning 1,5-2 gånger bättre

slitstyrka än granit (bergkross) i båda provvägarna. Dessutom var slitaget 1,'7

gånger större' i det fuktigaste klimatet.

Senare har provvägsförsök gjorts med fler stenmaterial, både i ytbehandlingar

och asfaltbetong. Ett försök med ytbehandlingssten (YlB) utfördes år 1979 på E4

norr on Stavsjö. Stenmaterialen lades som små provytor i det yttre hjulspåret.

Beroende på de små provmängderna har vi kunnat förbehandla stenmaterialen på

laboratorium och harpsiktat dessa till samma flisighetstal för en så riktig

jämförelse avstenkvalitet som möjligt. I några fall varierades dock kornformen.

Slitaget mättes denna gång inte genom profilering utan som en texturdjups-

förändring* genom laserprofilering; Slitstark sten bibehåller en god yttextur

bättre än dålig, som snabbt slits ned (jfr figur 5).

Vi har räknat bort den första sommarenstexturdjupsförändring, eftersom denna

främst beror på efterpackning och stensläpp. Vid från början samma kornform, så

framkommer det efter två års trafik ett gott samband mellan sliptal och såväl

texturdjup som texturdjupsförändring (figur Gå och b). Produktvärdet av sliptal

och sprödhetstal gav denna gång inget förbättrat samband.

Stenprov togs upp genom att värma upp bindemedlet samt vi fann därvid ett

samband mellan sliptal och flisighetstal, det senare hos det slitna sten-

materialet. Det visade sig också, inte helt oväntat, att "kubisk" sten bibehöll

texturdjupet bättre än flisig och är således till stor fördel i ytbehandlingar.

Ingen korrelation fanns mellan sprödhetstal och texturdjupsförändring. Däremot

framkom ett visst samband när krossningen i vägen bestämdes genom siktning av

stenen som tagits loss från beläggningSytan (figur 7). Tydligen har de krossade

stenarna kunnat sitta kvar i vägytan, tack vare god vidhäftning, och därmed
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fortsatt att fungera under trafik. Enligt granskning av borrkärnor satt också

sprucken sten väl fast och uppträngt bindemedel hade "limmat" sprickorna.

En provväg utfördes år 1977 på motortrafikled E4, strax söder om Gävle (5).

Åtta stenmaterial i fraktion 8-16mm provades i asfaltbetong HAB 161 , men även

inverkan av stenhalt studerades, dels genom att prova en konventionell massa

(30 vol- 5 av 'B-lömm), dels de flesta stenmaterialen även i en stenrikare

variant (45 vol-7. av 8-16mm). Det är således fråga om en fortsättning på

tidigare undersökning i provvägsmaskinen (4), eftersom både stenmaterial och

massasammansättning till stor del överensstämde.

Denna provväg har inte givit så tydliga slitageskillnader mellan de olika sten-

materialkvaliteterna som förväntats. Vi fann inte heller någon större skillnad

mellan de två stenhalterna. Kvartsit hade ganska dålig slitstyrka i provvägen,

men en granskning av slitageförloppet visade att i detta fall vidhäftningen till

asfalt varit dålig och att söndertryckta stenfragment därmed' kunnat lossrivas

av trafiken. Bortses från kvartsiten är dock rangordningen mellan stenmate-

rialen den som kan förväntas.

Att slitstyrkan inte förbättrats vid den högre stenhalten, beror främst på at

_asfaltbruket för denna massasammansättning blivit dålig och lättavnött. Sten-

materialets slitstyrka har inte kunnat göra sig fullt gällande och det har tom

skett stensläpp.

Vid detta provvägsförsök erhölls ganska likvärdig korrelation mellan väg-

slitage och såväl sliptal som sprödhetstal (jfr figur 9). Den ganska spröda

kvartsiten, som tenderat att lossna, är huvudorsaken. Denna bergart har även i

andra sammanhang inte alltid haft förväntad slitstyrka (jfr 7), och även om

undersökningar inte gjorts, är det möjligt att sten och bindemedel i dessa fall

inte riktigt "trivts ihop". Vid andra undersökningar (jfr nedan) har däremot

kvartsit fungerat väl.
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Ett annat resultat från Gävleprovvägen är det goda sambandet mellan vägslitage

och laboratorieresultat enligt Trögermetoden på borrkärnor som tagits upp från

Vägen. Trögerutrustningen är en slags nålpistol , avsedd att efterlikna

dubbslitage. Man borde således, i varje fall i samma laboratorium och med samma

apparat, kunna klassificera asfaltbel'aggningar efter deras slitstyrka. Norska

undersökningar har också bekräftat detta (jfr 8).

Provvägsförsök, där man bla varierat stenmaterialet, har även gjorts i andra

sammanhang av kommuner, vågverk och entreprenörer. I många fall har man dock

endast studerat ett fåtal stenmaterial och inte heller alltid mått slitaget.

Mätningar har dock tidigare gjorts på' provsträckor i Stockholm av gatukontoret,

både med ytbehandlingar (jfr även 1) och massabel'aggningar (9). Man fann att

kvartsit, även sandstensartad sådan, gav ökad slitstyrka i förhållande till

lokalt stenmaterial, även om ekonomin var svår att värdera. Information om

senare mätningar, gjorda åren 1981-1984, på nya provstrackor också lagda på

agnäsvägen, har erhållits från gatukontoret (T.Byrnas). Man har undersökt två

kvartsittyper och "stockholmsgranit", men också Sk "skelettasfalt" med förhöjd

stenhalt. Det framgår av figur 10 klara tendenser till att slitstyrkan ökar med

maximal stenstorlek och stenhalt (varvid Ts ="skelettasfalt"), men också att

kvartsit är bättre än "stockholmsgranit". Man har också beräknat tiden det tar

att uppnå ett 20mm djupt slitagespår vid 15000 fordon/dygn för de olika

provbel'åggningarna ', -
' 12T ' 3 .4 år

16T . 3.7 år

löTs granit 4.7 år
18T kvartsit 6.2 år

16-18Ts kvartsit 6.8 år

22Ts kvartsit lO .0+år

Provsträckor har lagts år 1985 av vägverket på den högtrafikerade våg E4 vid

Kungens kurva. Man har använt sig av "stockholmsmaterial" och två porfyr-

varianter i "normal" asfaltbetong HAB 161", men även provat specialbeläggningar

som "skelettasfalt", dränasfalt och topeka med invältad sten. De senare har alla

innehållit porfyr. "Normal" asfaltbetong med porfyr verkar kunna vara nästan

dubbelt så slitstark som; med "stockholmsmaterial" och i så fall verkar trans-
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portkostnaderna väl motiverade (10). Några stora skillnader mellan de olika

beläggningstyperna har inte framkommit. Provsträckor, bla med olika sten-

material i HAB löT, har lagts av SKANSKA på E18 vid Enköping, men mätresultaten

efter en vinter är ännu inte utslagsgivande. Man provar dessutom i Stockholm

spárlagningsmassa med olika stenmaterial, men också modifierade bindemedel.

v u t

Kraven på slitstarkt stenmaterial har gjort att man ofta transporterat belägg-

ningssten långa vägar, främst till storstadsomrádena. Exempel är kvartsit från

Dalsland, Småland och Jämtland samt porfyr från Dalarna. Utländskt material har

även kommit sjövägen, främst från Norge. Försök har tom gjorts med turkiskt (I)

material i spårlagningsmassa. Det är dock fråga om kalcinerad bauxit, som man

_ exporterar till England för användning i högfriktionsbeläggningar.

Transportkostnaderna blir således en dominerande faktor vid stenmaterial till

högtrafikerade vägar och det är därför nödvändigt att man verkligen har sten-

materialprovningar och anvisningar som ger en riktig klassificeringSom nämnts

utgör god vidhäftning förutsättningen för att ett slitstarkt stenmaterial ska

kunna fungera väl. Pálitliga testmetoder för vidhäftning saknas. En fråga, som

ännu inte heller är riktigt löst, är i vilken grad en ökning av stenhalten kan

kompensera en bristande slitstyrka hos stenmaterialet. Förmodligen beror detta

både på sten- och brukskvalitet. Man har hittills främst beaktat det grova

stenmaterialets betydelse och tagit mindre hänsyn till bruket, som dock i

asfaltbetong dels upptar en stor andel av beläggningsytan, dels utgör "limmet"

för den grova stenen. Ett dåligt, vattenkänsligt bruk kan resultera i stensläpp

och det grova stenmaterialets slitstyrka kan inte göra sig gällande. Inverkan av

brukskvalitet måste därför specialundersökas.

Utvecklingen i Sverige tenderar att gå mot mindre slitande dubbdäck och även

restriktioner beträffande tiden för användning av dubbar (11). All spärbildning

i beläggningsytan behöver dessutom inte bero på dubbslitage, plastisk deforma-

tion under varma sommardagar kan också vara en bidragande orsak. Utökade

undersökningar är därför väl motiverade. Provvägsförsök är dock dyrbara och
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dessutom produktionsmässigt besvärliga, eftersom asfaltverket måste ställas om

för ganska små satser av asfaltmassa. VTI har därför påbörjat vägförsök som går

ut på att fästa laboratorietillverkade provplattor med väl känd sammansättning

i hjulspáret. Inverkan av faktorer som hastighet, klimat mm på slitaget ska

även kunna studeras på detta sätt för rimliga kostnader.

Referenser

1. Frostman,P., Provväg med ytbehandling på motorvägen Tyresö-Sköndal,
Stockholm. FEB-Meddelande nr 1/72

2. Höbeda,P., Dubbdäcksslitage på stenmaterial. En undersökning i provvägsmaskin.,
VTI Internrapport 25, 1971.

3. Rosengren,Å.,Höbeda,P., Stenmaterialkvalitetens inflytande å det slitage
sdubbade personbilsdäck äsamkar tät asfaltbetong. En. faktorstudie i institute

provvägsmaskin VTI. Rapport 125, 1977.

. Lil,ja,B., Inverkan av halten grövre sten ä några olika typer av asfalt-
eläggningar. Slitageundersökningar och frik ionsma'tningar på provvägar vid
;3

4
b
B rlänge och Kungsbacka. VTI Rapport 161, 1978.

5 . Baokman,C.,Höbeda,P.,Jaoobson,T.,Simonsson,B., Stenmaterial till enkel yt-
behandling. Små provytor utförda på väg E4' vid Stavsjö 1979. VTI Rapport 274,
1984. °

6. Wägberg,L-G., Gävleprovvägen 1977, opublicerad redovisning 1984.

7. Höbeda,P., En värderin av stenmaterialets betydelse för slitstyrkan hos
asfaltbetong. VTI Meddelan e 419, 1984.

öéaåiansenå.,Steinkvalitetens betydelse for piggdekkslitage. Váre Veger nr 5,
1 .

9. Sillen,B., Ballastmaterial och. däcksdubbar. Svenska Gruvföreningen, Gruv-
forskningen, "Ballastdagar", 21-22 jan 1975.

10. Andersson,P,A., Föredrag vid NVF Utskott 33:s möte i Savonlinna, juni 1987.

11. Svenska Vägföreningens Tidskrift nr 4, 1987, sid. 34.

VTI MEDDELANDE 559 '



77

FLISIGHETSTAL * ,_ .e--'

1,90 . y , A _\

1,80

  

1,20 4 " a.
ENL SVl-MEDDELAHDE 65, 310 37

  

0 1 . 2 3
MILJ ÖVERFARTER '

Figurl Flisighetstalets förändring som funktion av trafikmängden
för ytbehandlingssten, Tyresöprovvägen. Genomsnittsvärde
för Åkeshovsprovvägen inritad (enligt Frostman, 1971).
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Ringanalys av slipvärde
Av Leif Viman

Slipvärdesmetoden är en omarbetning och utveckling av sliptalsmeto-

den, vilken används sedan början av 70-talet för att bestämma nötnings-

egenskaper hos stenmaterial.

I samband med att FEB 1984 gav ut en metodanvisning för slipvärdet,

MBB 31-84, genomfördes en ringanalys av VTI för att studera repeter-

barhet och reproducerbarhet hos metoden.

Resultatet' av ringanalysen visade inte alltför stor spridning inom_

laboratorierna, medan systematiska skillnader förelåg mellan olika

slipvärdesapparater. Dessutom :framkom att laboratorier som inte re-

gelbundet använder metoden och/eller där personalen var ovan, hade

svårt att uppnå ett fullgott resultat.

Efter komplettering av metoden, bl a med krav på att den rel. luftfuk-

tigheten ska ligga mellan 60-80%, utgavs engny metodanvisning MBB 31-

86.

En ny ringanalys genomfördes under våren1987. I denna ingick sex olika

stenmaterial, varav fem var identiska med materialen från första

ringanalysen. Endast laboratorier som regelbundet utför analysen del-

tog. Totalt 10 st.

Resultatet från denna visar förbättrade värden både vad gäller repeter-

barhet (r) som reproducerbarhet (R) (beräknade enligt ISO 5725) och kan

skrivas: .-

r = 0.018 + 0.128 ° Q

R = 0.016 + 0.244 ° i
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HÖTH IHGSEGEHSKAPER.

Aktuell metodutveckling - kulkvarnen (P.Höbeda)

W

Slipvärdesprovningen, avsedd för beläggningssten, har vållat oväntade problem

med repeterbarhet och reproducerbarhet. Försök har därför gjorts med alternativa

Atestmetoder. Trögerutrustning har gett resultat, som korrelerar väl med slip-

värdesmetoden vid provning av plattor, gjorda med stenmaterial. Provningen

bedömdes dock svår att normera. Vátnötning i kulkvarn har även gett resultat

som korrelerar med slipvärdet och man slipper ifrån problemen med

tillverkningen av provplattor, inverkan av relativ luftfuktighet mm. Resultat

från kvarnförsök påverkas mer än slipvärdet av faktorer som kornform,

kornstorlek mm, men deras verkan är ganska liten om analysfraktion 11 ,2-16mm

provas. Vid "kubisering" förbättras såväl kulkvarns- som slipvärde genom att

det svagare materialet pulvriseras och det starkare därmed anrikas selektivt .\

Utkast till metodanvisning föreligger. Flera andra laboratorier har redan

skaffat sig kulkvarn och en ringanalys bör göras när metodanvisning är klar.

Det förmodas att kulkvarnen också. är användbar för klassificering av material-

kvalitet i andra sammanhang än beläggningssten, exempelvis för en mera objektiv

klassificering av bergtyp enligt BYA, provning av berg till makadamkonstruk-

tioner mm.
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HÖTHIHGSEGEHSKAPER

Aktuell metodutveckling- kulkvarnen (P.Höbeda).

.hughump

Resultaten från sliptalsförsöket (senare modifierat till slipvärdesprovning) har

vid VTI:s undersökningar visat god korrelation med slitaget av dubbade däck på

vägbeläggningar. Flera laboratorier kom dock med tiden att skaffa sig utrust-

ningen för nötningsprovning och problem har då uppstått. En bidragande orsak

har varit att metodanvisning för slipvärde blev färdig först är 1984 (HBB 31).

Slipvärdesprovningen togs med i BYA 84 för klassificering av stenkvalitet,

samtidigt som den gamla välkända styrkegraden' försvann. Flera stenleveran-

törer fick svårigheter, beroende på de nya, och i varje fall för de starkt

trafikerade vägarna, stränga kraven. En del täkter har också lagts ned.

En svårighet med provningen är att provplattor med stenmosaik måste till-

verkas; vid slipvärdesprovet bestående av 36 utvalda stenar av analysfraktionen.

Stenmaterial är alltid 'inhomogena, något som inte bara gäller för naturgrus,

utan också för synbarligen homogena bergarter. Det har också visat sig, i varje

fall vid rutinprovningar, att nötningsresultatet påverkas avsvarkontrollerbara

faktorer som relativ luftfuktighet mm. Två ringanalyser av slipvärde har

utförts. Värdena för repeterbarhet och reproducerbarhet är högre än önskvärda,

också efter den andra ringanalysen (1), men i varje fall repeterbarheten är inte

högre än vid andra stenmaterialprovningar som sprödhetstal (2).

På uppdrag av vägverket harVTI försökt ta fram ett nytt, mer lätthanterligt

nötningsförsök än slipvärde. Därvid har vi kunnat använda oss av resultaten

från slipvärde som "facit", beroende på den korrelation som redan påvisats med

vägslitaget .
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1:1 ägg;

En metod som testats vid VTI är Trögermetoden, som ursprungligen utvecklats i

Västtyskland för provning av slitstyrkan hos provkroppar av asfaltmassa._

Utrustningen består av en tryckluftdriven nålpistol . Specialförsök gjordes

dock med provplattor av samma typ som tidigare användes vid sliptals-

provningen, dvs tät stenmosaik (3) . Resultaten stod i god korrelation med

sliptalet och därmed också vägslitaget. Han har dock fortfarande kvar problemen

med tillverkningen av provPlattor av inhomogena stenmaterial. Trögermetoden

bedömdes också vara ännu svårare att normera än slipvärdesprovningen. En norsk

ringanalys har också gett ganska nedslående resultat (4) .

 

En nötningsmetod, som är tänkbar i sammanhanget, är försök i kulkvarn. Han

slipper därvid ifrån tillverkningen av provplattor och provmängden kan också

vara tillräckligt stor. Ett sådant försök, Devalmetoden, är fö historiskt sett

den första stenmaterialprovningen och ca 100 år gammal. Det har förekommit i i

olika varianter i flera länder och provats i Sverige redan på 20-talet (5 ,6) .

Utrustningen framgår av figur 1. I Sverige nötte man i torrt tillstånd och utan

stålkulor. Provets vikt var 10kg och det skulle bestå av totalt 100 stenar med

storlekar mellan 4 och 6 cm. Resultat av både tryckhållfasthets- och avnöt-

ningsprovningar framgår av figur 2. Det finns en trend till minskad avnötning

med ökande trjckhållfasthet. I vägbeläggningar numera mycketanvända bergarter

som kvartsit och porfyr har dock inte undersökts. Hagerman (6) anser att den-

mer moderna Los Angelesmetoden gjort Devalförsöket inaktuellt; det måste dock

påpekas att den förstnämnda är ingen egentlig avnötnings- utan snarare

slagphållfasthetsprovning. Provningsmetoden är numera nästan helt" "utdöd , men

anledningen är närmast den att utan dubbdäck på bilarna var också nötningen

av mycket underordnad betydelse. Han har således så småningom kommit att anse

att Devalmetoden inte återspeglar verkligheten. Enligt anötningsmätningar på

smågatsten på 30-talet var medelavnötningen 0,05-0,2mm per år vid en trafik-

intensitet på 500-2000 fordon per dygn. Före den moderna bilismens genombrott

hade man ett större slitage av järnhqu och hästhovar.
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Ett modifierat nötningsförsök, Hicro-Deval, normerades dock i Frankrike i slutet

på 7O-talet och används som komplement till Los Angelestalet, som närmast mot-

svarar vart sprödhetstal (8). Han provar en analysfraktion med vatten och

eventuellt också i torrt tillstånd. VTI lät göra en undersökning av några

svenska stenmaterial i Frankrike (9). Vid vatnötning fanns det en viss

korrelation med sliptalet, medan torrnötning inte gav några meningsfulla

resultat. överensstämmelsen med det redan etablerade sliptalet bedömdes dock

som otillräcklig för att metoden skulle kunna införas till Sverige.

Senare har en laboratoriekulkvarn (figur 3) av Horgárdshammar AB:s tillverkning

inköpts, ursprungligen för provning av bärlagergrus (10). Även om metoden inte

visat sig fungera för välgraderat bärlagergrus (material O-lömm provades) , så

har 'vátnötning av "smala" analysfraktione'r gett lovande resultat (11). Försök

gjordes inledningsvis med både analysfraktion 8-11,2mm och 11,2-16,0mm samt

resultaten jämfördes med slipvärdet. Inverkan av olika parametrar studerades vid

försöket och det .visade sig att variationer i provmängd, kulmängd, kulstorlek,

vattenvolym, nötningstid mm, visserligen förändrade nötningseffekten, men

knappast rangordningen mellan stenmaterialen. Vätnötning är nödvändig, vid

torrnötning fäster sig bildat finmaterial på alla ytor och bromsar därmed upp

avnötningen .

Olikstora analysfraktioner nöts inte lika mycket och ju grövre sten desto större

motståndskraft. Siktningskurvan efter försöket får ett mycket karakteristiskt

förlopp (figur 4) och man kan i princip utvärdera nötningenvid vilken som

helst av maskvidderna från och med ca 4,0mm. Inledningsvis har vi dock defi-

nerat 'kulkvarnvärdet" som halten material passerande 0,075mm maskvidd. Korn,

som är ett fåtal mm stora, är maximalt instabila vid den_ speciella nötnings-

processen i kulkvarn och kommer att snabbt sönderdelas av stalkulorna till fin-

material <0,075mm. Detta framgår ocksa" väl av specialförsök, som gjorts med

analysfraktionerna 11,2-16,0 och 2,0-4,0mm, vid annars exakt lika försöks-

parametrar (figur 5). Den fina fraktionen bryts ned avseevärt mycket mer än den

grova. Instabiliteten hos de "mellanstora" kornen är också anledningen till att
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kulkvarnen inte lämpar sig för provning av sådant välgraderat material som

bärlagergrus. Detta för kulkvarnen mycket speciella nötningsförlopp förekommer

nämligen inte i vägen.

En ganska god, rätlinjig korrelation finns mellan resultaten från kulkvarns- och

slipvärdesförsöken, trots de helt olika nötningsmekanismerna (figur 6) . Sam-

bandet är bättre för analysfraktion 11,2-16,0 än (LO-11,2 mm, varför vi senare

koncentrerat oss på den förstnämnda. För fraktion 11 ,2-16,0mm har provmängden

varit 1000g, vikten av stålkulor med 15,0mm diameter 7000g, vattenvolymen

2000m1 och nötningstiden 60 minuter.

En fördel med den större fraktionen är också att de grövre stenarna är mindre

känsliga för krossningsverkan, något som annars kan förvanska resultatet från

nötningsförsöket. De- enligt figur 6 avvikande materialen är dels Synopal, ett

vitt keramiskt material som veterligen inte mer tillverkas, och lättavnötta

kalkstenar. Konstmaterialet är poröst, men de ganska stora, sfäriska hålrummen

står inte i förbindelse. Kulkvarnen är också "mildare" än slipvärdesapparaten på.

i vägen lättavnött kalksten, men denna bergart är sällan aktuell i beläggnings-

sammanhang. Tidigare provat blästringsförsök gav även bättre resultat än väntat

med finkornig kalksten och troligen gör sig i båda fallen samma fysikaliska,

nötningshämmande, fysikaliska egenskap gällande ("mikroplastisk" deformation?) .

Bortses _från de avvikande materialen är korrelationen god, trots de olika nöt-

ningsprocesserna. Resultaten med samtliga provade stenmaterial, grovt sorterade

bergartsvis, framgår av figur 7 . Variationerna kan vara stora inom bergarts-

grupperna. Natur-grus av speciellt dålig petrografisk sammansättning har inte

undersökts. Svag sammanfogning av mineralkornen och hög glimmerhalt är

faktorer som särskilt försämrar nötningsvärdena hos granit och gnejs. Hög halt

av hårda mineral, främst kvarts, är till fördel i sammanhanget. Eftersom prov-

ningen sker i. vatten, urskiljer man också vittringsangripet bergmaterial bättre

än enligt sådana försök där torra stenmaterial provas.
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Inverkan av kornform har undersökts hos ett grusmaterial genom att sortera

kornen för hand efter kornform och därefter sätta ihop olika krossytegrader

(värden enligt BYA 84). Samtidigt har både flisighetstal och stänglighet kommit

att variera, dock inte alltför mycket (tabell 1). Det framgår att krossytegraden

har ganska liten betydelse för kulkvarnsresultatet (se figur 8). Vi har även

varierat flisighetstalet artificiellt' inom vida gränser med hjälp av harp-

siktning. Flisigt stenmaterial nöts visserligen mer än "kubiskt", men skillnaden

är inte stor, i varje fall ,inom ett något så när realistiskt flisighetsomráde

(figur 9). De första försöken, gjorda främst med analysfraktion 8,0-1l,2mm, har

indikerat en större känslighet för kornform (ll).

Förändras flisighetstalet genom omkrossning av stenmaterialet i "kubiserings-

kross", påverkas dock inte bara kornformen utan det sker också samtidigt en

selektion, varvid det svagaste materialet pulvriseras. Vi har undersökt tre

olika praktikfall, där stenmaterialet slutbehandlats i sk Centrifugalkross

(tabell 2 och figur 10). Flisighetstalet förbättras, dock ej mycket för seg '

diabas. Bå'de kulkvarns- och slipvärdena förbättras markant, och detta mer än

väntat i det senare fallet, eftersom kornformen inte direkt kan påverka

nötningen av de fastlimmade stenarna. Vid kubiseringen bildas dock stenmjöl av

tvivelaktig kvalitet eftersom det främst är de svagaste, exempelvis glimmerrika

eller vittrade bergartsmaterialen, som främst söndersmulas. Han bör därför vara

försiktig med att använda sådant stenmjöl i asfaltmassa. Överdriven kubisering

och kantrundning kan även försämra stabiliteten, speciellt hos hålrumsrika

makadamsorteringar. Bäst verkan av "kubisering" bör man få vid ytbehand-

lingssten, eftersom med minskad flisighet bygghöjden hos stenen ökar och

därmed också livslängden hos beläggningen. '

Undersökningar av kulkvarnsförsöket har även gjorts av vägverket, Västra

Byggnadsdistriktet, och man har konstaterat motsvarande, goda korrelation med

slipvärdet som VTI. Dessutom klassifieras stenmaterialen i en ordningsföljd som

överensstämmer med byggnadsdistriktets erfarenheter (12).
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En metodanvisning (IBB-59-87, provisorisk), är nästan färdig för analysfraktion

11,2-16,0mm. Han använder 'sig av en mellansikt med 18,2mmumaskvidd för att få

en jämn kornstorleksfördelning i analysfraktionen, detta eftersom storleken på

stenarna är av viss betydelse för nötningen (figur 11) . Kulkvarnsvärdet bestäms

som halten. passerande 2,0mm maskvidd (vilket inte ger större avvikelser från

tidigare använd maskvidd 0,075mm) . önskemål har framkommit att även prova

analysfraktion 8,0-11,2mm. Detta ställer dock till med problem eftersom den fina

fraktionen nöts avseevärt mer än den grova i kulkvarnen. Försöksparametrarna

borde då anpassas för ett så likartat resultat som möjligt. Problemet är dock

att stenmaterialen har alltför olika egenskaper för att detta ska vara möjligt.

lan bör därför i möjligaste mån hålla fast vid en och samma standardfraktion.

 

Flera laboratorier har redan skaffat sig kulkvarn och när metodanvisning är

klar bör en ringanalys genomföras så att onödiga problem inte uppstår (vi har

redan gjort en jämförelse med ett annat laboratorium varvid .god överens-

stämmelse konstaterades). Han bör dock inledningsvis använda sig av slipvärdes-

och kulkvarnsförsöken parallellt för att vinna erfarenheter och inte alltför

snabbt förkasta den förstnämnda. Slipvärdet har, efter många diskussioner,

blivit en nordisk standardmetod", eftersom samma provningsförfarande som i

Sverige numera också tillämpas både i Finland och Norge ( även om man i det

senare landet samtidigt provar tidigare framtagen "abrasionsverdi") . Önskan till

nordisk samordning var också huvudanledningen till att sliptalet år 1984.- modi-

fierades till slipvärde.

Kulkvarnsmetoden bör även vara användbar i andra vägsammanhang. Exempelvis

sorterar man fn enligt BYA 84 bergarter i tre bergtyper med olika kvalitet

enligt geologisk benämning. Kvarnförsöket bör medge en mer objektiv klassi-

ficering och speciellt lämpa sig för att döma ut glimmerrika, vittrade eller

också mycket spröda varianter av kristallint "urberg". Sedimentära bergarter kan

dock behöva särbehandlas efterom de kan ha speciella egenskaper. Dessutom

behövs det en kvalitetsklassificering för stenmaterial med makadamliknande

' sorteringar, exempelvis indränkt makadam, även i samband med bergbitumen-
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konstruktioner. (Han kan tom tänka sig kvarnmetoden som ett relevant försök för

järnvägsballast) .

En annan metod, som knappast kommit till användning för stenmaterial till väg-

beläggningar, däremot i viss omfattning till flygfält, är frys- töväxling i svag

saltlösning (1 ?L-ig HaCl), ett försök som tagits fram vid VTI (10). För flygfält

accepterar man inga stensläpp pga vittrande sten. Det är ofta fråga om enstaka

bergartskomponenter i stenmaterialet som sönderfaller, något som kan studeras

vid vittringsförsöket. De vanliga stenmaterialprovningarna är inte lämpliga i

sammanhanget, eftersom de vittrande bergartskomponenterna inte påverkas

selektivt och därmed inte kan urskiljas.

1. Viman,L., Slipvärde. Ringanalys 2. Koncept 8710, absedd att publiceras som VTI
Heddelande.

2. Jacobson,T., Förändring av stenmaterialegenskaper vid massatillverkning. VTI
Meddelande 541, 1987.

3. Höbeda,P.,Viman,L., Undersöknin av slitstgrkan hos stenmarerial genom
modifierad Trögerprovning. VTI Hed elande 416, 1 84

4. Ruud,0., Föredrag vid VTI, oktober 1987.

5. Schlyter,R., Hetoder för och resultat av bergartsprovningar för vägändamål.
Svenska Väginstitutet, Meddelande nr 8, 1928.

6. Hagerman,T.,Statens Provnin nstalt, Om svenska bergarter och deras provning
för konstruktionsändamál. Hed elande 85, 1943.

Avnötningsmätningar på smågatstensbeläggningar. Statens Väginstitut, Rapport
, 1941 .

8. AFHOR. Association Française de Hormalisation. HFP18-572, Granulates. Essai
d'usure Hicro-Deval, 1978.

9. Höbeda,P., Jämförelser mellan svenska och nå ra utländska provningsmetoder
för stenmaterials nötningsmotstánd och hallfasthe . VTI Meddelande 163, 1979.

10. Karlsson ,B., Vichmann,C., Hedbrytning av bärlagergrus i laboratoriekvarn. VTI
'Meddelande 440, 1985. «

ål. Höböeåia,P.,Chyt1a,J ., Hötning av beläggningssten i kulkvarn. VTI Heddelande
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12. Fröberg, K.,Verner,1{. Provning av beläggningssten i kulkvarn, Vägverket,
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lösningar av halkbekämpningsmedel. VTI eddelande 44, 1981.
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Tabell 1 Inverkan av kornform på kvarnvärde.

 

Prov Kross- LT (3) LT (5) LB Flisig- Kvarn- Passe-

 

ytegrad het värde rande
11 ,me

100/0 89 99 1.58 1.38 11.1 36.1

50/20 _ 89 99 1.63 1.35 11.0 30.5
50/50 90 99 1.55 1.26 10.5 25.9

30/20 90 99 1.57 1.35 11.6 31.3

20/40 95 100 1.60 1.29 11.0 28.7

0/0 95 100 1.62 1.32 10.3 25.2

0/100 " 94 100 1.58 1.26 11.0 23.60
7
1
1
7
1
0
0
3
3
1
3
9

 

Tabell 2 "Kubiseringens" inflytande på flisighetstal, slipvärde och

  

"kvarnvärde".

Naturgrus Granit . Diabas
normalt kubiserat normalt kubiserat normalt kubiserat

Flisighet 841.2 1.40 1.16 1.38 1.22 1.38 1.34

Flisighet 11.2-16 1.35 1.28 1.36 1.20 1.42 1.40

Slipvärde 8-ll.2 2.17 1.76 2.66 2.07 2.51 2.31

Kvarnvärde 11.2-16 12.2 7.9 11.4 7.6 15.5 12.4
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Figur 1

 M Avnötning enligt Devalmetod och tryckhållfasthet för
svenska bergarter (5,6).
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11.2-16 mm anges Också.
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Inverkan av "kubisering" på slipvärde och "kvarnvärde".
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VEGMATERIALDAGAR

Stenmaterial

NCDTNINGSEGENSKAPER. Samband mellan laboratorle- och feltforsqSk.

Erling K. Hansen (Tldligere Veglaboratoriet i 0510)

I slutten på 60-årene og tidlig i 70-årene begynte piggdekkslitasjen å bli et

merkbart problem. Det var klart at .visse steinkvaliteter sto bedre mot

slitasje enn andre.

Fallprsáven - som så og si var enerådende som laboratoriemetode for

steinkvalitet på denne tiden - skiller ikke tilstrekkelig godt de slitesterke

materialer fra de mindre slitesterke.

Andre tester var derfor nödvendlg i tillegg for å klassifisere steln-

*materialer med hensyn til slitestryke mot plggdekk. Abrasjon eller sllpe-

test ble utviklet. Det ble påvist god korrelasjon mellom abrasjon målt i

laboratoriet og slitasje målt på vel.

Senere ble abrasjon og fallpröveresultat koblet sammen til en slitestyrke-

indeks for stein:

sa : X v S

Denne parameter ga god korrelasjon med målt veislitasje.

For lettere å utprçáve nye massesammensetninger med hensyn til slite-

styrkeegenskaper kom en ny laboratoriemetode, kalt Trögermetoden, til

anvendelse. Denne metoden har også vist god sammanheng med resulta-

tene fra velforsçák.

Både abrasjonsmetoden og Trögermetoden er nyttige, praktiske og nöd-

vendlge metoder for utvikllng og utprçáving av slitesterke veidekker.

Begge metoder er imidlertid fortsatt beheftet med metodiske variasjoner.

Ytterligere Standardisering og forbedring av metodene er nödvendig.
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PIGGDEKKBRUK - PROBLEM ELLER GODE?

Erling K. Hansen (Tidligere Veglaboratoriet, Oslo)

Piggdekksiitasjen gjçár det nçzdeendig med strenge krav til vegdekkenes

slitestyrke og til steinkvaliteten. Men selvom en benytter de beste

steinkvaiiteter er slitasjen så stor på de mest beferdede veger at

vegdekkene må fornyes meget ofte, noen steder så ofte som hvert annet

år.

Gir så piggene slike fordeler med hensyn til trafikksikkerhet og fram-

kommelighet at det oppveier de store kostnadene ved dekkeslitasjen,

miljöproblemene og andre ulemper som skapes ved bruken?

Diskusjonen om detta har på nystartet i Norge. Det er selVføSigelig'ulike

oppfattninger, men det er enighet Om at spörsmâlet om den trafikksikker-

hetsmessige effekt av piggdekkbruk bör klarlegges naermere. Undersökel-

se om dette vil antagelig finne sted kommende vinter.

Personlig mener jeg at den trafikksikkerhetsmessige betydning er sterkt

overvurdert av folk flest, og at en sterkt redusert bruk av pigger er mulig

utan at det går ut over framkommelighet og trafikksikkerhet.
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