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SAMMANFATTNING

Under hösten 1988 utplacerades 60 st laboratorietillverkade
beläggningsplattor fördelade på sex olika platser i Sverige.

Följande parametrar varierades:

1. Två beläggningstyper HABlZT resp. HABlöT

2. Fem olika stenmaterialkvalitéer

3. Tre olika regioner i Sverige

4. Två olika körhastigheter 70/110 eller 90/110 km/tim,
inom resp. region

Beläggningarna har proportionerats och tillverkats enligt BYA:s
krav.

Under vintern 1988/89 har avnötningsmätningar genomförts med
VTIxs laserprofilometer. Den första vinterns resultat kan
sammanfattas i följande punkter:

1. Avnötningens storlek visar ett klart samband med det
grova (>4 mm) stenmaterialets egenskaper, framför allt
Slipvärdet och Kulkvarnsvärdet. Plattorna med det sämsta
stenmaterialet har slitits nästan dubbelt så mycket som
plattorna med det bästa stenmaterialet.

2. Stenstorleken har en avgörande betydelse för avnötning-
ens storlek. HABlZT-plattornas avnötning har varit
mellan 35 och 43 z större än motsvarande HABlöT-plattor.

3. Om personbilarnas körhastighet ökar från ca 75 km/tim
till ca 100 km/tim ökar avnötningen på en HABlZT-belägg-
ning med ca 50-60 2 och med ca 30-50 z på en HABlöT-be-
läggning.

En hastighetsökning från 100 till 110 km/tim medför att
avnötningen blir ca 15 I större på en HABlZT och ca 10 1
större på en HABlöT-belaggning.

4. Någon klar skillnad i avnötningen beroende på region
(klimat) kan inte konstateras.

Försöket fortsätter ytterligare minst en vintersäsong, varför
ovan redovisade slutsatser skall betecknas som preliminära.
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INLEDNING

VTI har under lång tid arbetat med utveckling av nötningsresi-
stenta asfaltbeläggningar. Tidigare har utvecklingsarbetet i
huvudsak bedrivits genom fullskaleförsök där beläggningen har
producerats med ordinarie utrustning, dvs tillverkning av
asfaltmassor i asfaltverk och utläggning med asfaltläggare.

Detta arbetssätt har dock många nackdelar. Vid utvärdering av
olika stenmaterial måste dessa i regel transporteras långa
sträckor och i relativt stora mängder, ofta hundratals ton av

respektive material.

En annan nackdel med fullskalig tillverkning och utläggning är
att en mängd variabler som inte går att kontrollera och styra
stör utvärderingen av de parametrar som skall studeras.

Genom att "transplantera" in laboratorietillverkade belägg-
ningsplattor i befintliga slitlagerbeläggningar på relativt
högtrafikerade vägar kan de faktorer som förväntas påverka
nötningsresistensen varieras och kontrolleras på ett helt annat
sätt. Nära nog identiskt tillverkade plattor kan utvärderas
under olika trafikförhällanden och i regioner med olika
klimatiska förutsättningar. Kostnaderna för genomförandet av
undersökningen blir totalt sett betydligt lägre jämfört med
fullskaliga försök.

Under 1987 startades ett projekt på VTI vilket, med hjälp av
ovan beskrivna teknik, syftar till genomföra en systematisk
kartläggning av de faktorer som påverkar en asfaltbeläggnings
nötningsresistens. Det kan vara parametrar som avser material-
egenskaper, proportioneringskriterier, utförandekvalitet,
klimat- och trafikbetingelser, mm. Avsikten är också att kunna
utveckla och utvärdera laboratoriemetoder för testning av
nötningsresistens.

Detta notat utgör en första redovisning av projektet och
omfattar en redogörelse av arbetet med proportionering, till-
verkning och utläggning av beläggningsplattorna. Resultatet
från den första vinterns avnötningsmätningar redovisas. Vissa
preliminära slutsatser har också dragits av mätresultaten. En
mer genomgripande statistisk bearbetning kommer att genomföras
efter den andra vinterns avnötningsmätningar.
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BESKRIVNING AV FÖRSÖKET

Det första årets undersökningsprogram har koncentrerats till
att tillverka och lägga ut plattor som skall kunna utgöra ett
referensmaterial till framtida försök. Följande parametrar
ingår i undersökningsprogrammet:

1. Två beläggningstyper HABlZT resp. HABlöT

2. Fem olika stenmaterialkvalitéer

3. Tre olika regioner i Sverige

4. Två olika körhastigheter 70/110 eller 90/110 km/tim,
inom resp. region

Kombinationen av ovanstående parametrar ger totalt 60 st
beläggningsplattor fördelade på sex olika beläggningsobjekt.

Dessutom har ytterligare 20 st plattor tillverkats för att
kunna användas för undersökning i Tröger-utrustningen eller

läggas in i VTI:s provvägsmaskin. Denna aktivitet kommer dock
inte att påbörjas förrän tidigast 1990.

Beläggningstvner

Två beläggningstyper, HABlZT resp. HABlöT, ingår i programmet.
Asfaltmassorna proportioneras helt enligt BYAzs anvisningar och
enligt normalt förfarande. Målsättningen är att samtliga
plattor skall vara väl packade, >98 Z packningsgrad, och homo-
gena med avseende på massans sammansättning.

Stenmaterigl-kvglitéer

Fem olika stenkvalitéer ingår i försök. Materialens nötningsre-
sistens är kända från tidigare försök. Avsikten är att stenma-
material med dålig, medelgod och god nötningsresistens skall
ingå i försöket. Finmaterialfraktionen 0-4 mm utgörs i samtliga
fall av Skärlunda-granit medan fraktionerna 4-12 resp. 4-16 mm
utgörs av respektive stenkvalitéer. Följande material ingår i
försöket:

l. Gnejs från Rutvik

2. Granit från Styvinge

3. Granit från Skärlunda

4. Kvartsit från Håverud

5. Porfyr från Älvdalen



Analyser av stenmaterialens egenskaper har givit följande
resultat:

 

 

Material Fraktion Flisig- Spröd- Slip- Kul- Komp.-
het het värde kvarn dens.

Gnejs 8-ll,2 1,35 40 2,41 - 2,72

Rutvik 11,2-16 1,41 48 - 12,8 2,72

Granit 8-11,2 1,13 29 2,28 - 2,74

Styvinge 11,2-16 1,32 48 - 11,5 2,76

Granit 8-11,2 1,34 34 1,86 - 2,64

Skärlunda 11,2-16 1,27 33 - 6,5 2,64

Kvartsit 8-ll,2 1,24 44 1,14 - 2,64

Håverud 11,2-16 1,27 44 - 4,9 2,64

Porfyr 8-11,2 1,32 43 1,34 4,7 2,63

Älvdalen 11,2-15 1,32 38 - - 2,61

En kort beskrivning av materialens ursprung:

Gnejs från Rutvik utgörs av bergkrossmaterial och är relativt
glimmerrik. Materialet har tidigare använts till beläggningar.
Av de i undersökningen fem medtagna stenmaterialen har gnejsen
de sämsta mekaniska egenskaperna.

Granit från Styvinge består av krossat berg men är mer grovkor-
nig än graniten från Skärlunda. Materialet används till belägg-
ningar. De mekaniska egenskaperna får betecknas som måttliga.

Granit från Skärlunda består av krossat berg och kan beskrivas
som en finkornig granit. Materialet används bl a till högtrafi-
kerade beläggningar i Östergötland och har bra mekaniska egen-
skaper.

Kvartsit från Håverud består av krossat berg och används bl a
på högtrafikerade vägar i sydvästra Sverige (exvis i Göteborgs-
området). Bergarten har mycket bra mekaniska egenskaper.

Porfyr från Älvdalen utgörs av krossat naturgrus. Materialet
används bl a i beläggningar på högtrafikerade vägar i Stock-
holmstrakten och har mycket bra mekaniska egenskaper.

Samtliga stenmaterial utom granit från Skärlunda hämtades till
VTI hösten-vintern 1987-88. Graniten fanns redan på VTI, där
den har använts som referensmaterial sedan 1975.

I bilaga 1 återfinns en petrografisk beskrivning av de olika
stenmaterialen.



Proportionering av asfaltmassor

Samtliga asfaltmassor proportionerades på vanligt sätt genom
Marshallförfarandet. Massorna skulle uppfylla de krav som
ställs i BYA. Gemensamt för alla massor är att materialet <4 mm
utgörs av granit från Skärlunda. Fillret är egenfiller från
NCC's asfaltverk i Skärlunda.

Målet har vid proportioneringen varit att asfaltmassorna inom
respektive beläggningstyp, HABlZT och HABlGT, skall ha så lika
korngradering och Marshallhålrum som möjligt. Beroende på
stenmaterialens olika karaktär måste dock en viss skillnad
accepteras. Massornas korngradering framgår av nedanstående
diagram.

Korngradering - Plattor
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Korngradering - Plattor
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Resultat från proportioneringen:

 

Material Belägg- Bindeme- Skrymdens Teoretisk Hålrum
ningstyp delshalt enl Marshall kompdens Marshall
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Tillverkning av asfaltmassor

Asfaltmassorna tillverkades i en relativt liten laboratorie-
blandare i satser om ca 9 kg. Massan tillverkades inte i större
satser för att undvika oönskade variationer i massans samman-
sättning i form av inhomogen blandning och/eller separation
vid hanteringen av massorna efter blandningsarbetet.

Efter tillverkningen lagrades asfaltmassorna vid rumstemperatur
i plåtburkar med tättslutande lock under några veckor.

Tillverkning gv beläggningsplattor

Asfaltmassorna värmdes i en stor ugn till en utläggningstempe-
ratur på ca 160 °C.

Plattorna tillverkades på laboratoriet i en vältform med måtten
960*750 mm. Tjockleken kan varieras efter behov men har i detta
fall varit 40 mm.

För att i möjligaste mån undvika separation vid tömning och
fördelning av asfaltmassan i vältformen delas formen upp i åtta
lika stora fack med hjälp av plåtkors. Massan fördelas inom
respektive fack varefter plåten tas bort.

Massan vältades med en Dynapac CGll, en "trottoarvält" med
vibro-funktion. Massan vältades enligt följande schema:

1. 16 passager utan vibro
2. 4 passager med vibro
3. 16 passager utan vibro

Efter avslutad vältning komprimerades området närmast formkan-
terna med en asfaltstamp.

I bilaga 2 återfinns en bildserie som visar förfarandet.

Efter temperering till rumstemperatur kyldes plattorna ned till
ca OC för att de inte skulle skadas då de delades, med hjälp av
en stensåg, till två plattor i det slutliga utläggningsformatet
480*750 mm.

Plattornas skrymdensitet undersöktes genom Vägning i luft och i
vatten, enligt gängse metod. Packningsgraden översteg 98 I i
samtliga plattor.
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Utläggning av beläggningsplattor

De laboratorietillverkade plattorna placerades under hösten
1988 ut på följande sex platser:

  

Plats Väg Vägtyp Skyltad
hastighet

Härnösand E4 tvåfältsväg 70

Sundsvall E4 motorväg 110

Överby E4 tvåfältsväg 90
med vägrenar

Ödeshög E4 tvåfältsväg 110
med vägrenar

Kållered E4 motorväg 110

Söderleden fyrfältsväg 70
Göteborg

Plattorna lades ut på beläggningsobjekt som försetts med nytt
slitlager under sommaren1988. Före utläggningen av plattorna
gjordes en mätning av trafikens sidolägesfördelning. Vid
mätningen bestämdes läget för personbilarnas högerhjul.

På varje objekt lades plattorna ut i två grupper, HABlZT resp
HABlöT, om vardera fem plattor. Avståndet mellan grupperna var
ca 25 meter.

Med en fräsmaskin frästes ett 50 cm brett och ca 5 cm djupt
spår. Efter noggrann justering av spårets botten och rensågning
av ändkanterna fixerades plattorna i nivå med omgivande
beläggning. Fogarna mellan plattorna och till angränsande
beläggning tätades med fogmassa.

I bilaga 2 återfinns en bildserie som visar förfarandet.
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MÄTNINGAR

Avnötningsmätning

I samband med utplaceringen av plattorna monterades fixar för
avnötningsmätningen. Mätningen genomfördes med en nyutvecklad
laser-profilometer som med stor noggrannhet mäter avnötningen i
400 punkter per meter. Avnötningen mättes i sex mätlinjer, c/c
10 cm tvärs varje platta.

 

En sk nollmätning gjordes under de första veckorna i november
1988 och slutmätningen gjordes i månadsskiftet mars/april 1989.

I nedanstående tabell redovisas den uppmätta avnötningen under
vintern 1988/89 i form av ett medelvärde (över hela plattans
bredd i sex mätlinjer) för resp platta. Ingen hänsyn har tagits
till trafikmängd och mätperiodens längd i denna redovisning.

 

Avnötning mm

Material Belägg- Härnö- Sunds- Överby Ödes- Söder- Kålle-

 

ningstyp sand vall hög leden red

Gnejs HABlZT 2,30 6,80 2,51 2,63 4,71 5,98
Rutvik HABlGT 1,50 4,34 1,96 1,84 3,65 4,03

Granit HABlZT 1,48 6,10 2,13 1,72 4,34 6,32
Styvinge HABlöT 1,03 3,95 1,65 1,29 2,88 4,34

Granit HABlZT 0,98 3,34 1,23 1,22 2,83 3,55

Skärlunda HABlöT 0,99 3,42 1,44 1,43 2,31 3,92

Kvartsit HABlZT 1,07 5,65 1,89 1,67 3,27 4,42
Håverud HABlÖT 1,15 3,30 1,47 1,39 2,15 2,79

Porfyr HABlZT 0,81 3,20 1,62 1,77 2,25 3,35
Älvdalen HABlöT 0,93 2,19 1,13 1,14 1,89 2,08



Trafikdata - trafikmänzder och dubbanvändning

Uppgifter om trafikmängder och dubbanvändning på de olika
platserna har erhållits på olika sätt:

1. Härnösand:

2. Sundsvall:

Överby:

Ödeshög:

. Söderleden:

Kållered:

Vägverket genomförde en trafikmätning mellan
890131 och 890210. Dubbanvändningen under-
söktes under första veckan i december 1988
av VTI vid Timrå. Undersökningen gjordes
inom ramen för ett annat projekt. Under den
veckan var 92 2 av personbilarna försedda
med dubbdäck. Mot bakgrund av en undersök-
ning (Vägverket, PP-Meddelande Nr 12, 1980)
om fördelningen av dubbdäcksanvändningen
över vintern görs bedömningen att 89 1 av
fordonen har varit försedda med dubbdäck
under den mätperiod som varit aktuell.

Vägverket genomförde en trafikmätning mellan
890131 och 890214. Vad dubbanvändningen
beträffar har samma data använts som i
fallet Härnösand.

Vid överby var det inte praktiskt möjligt
att genomföra en trafikmätning under
vintern. Trafikdata bygger därför på
trafikmätningar som genomförts vid andra
tider på året. Dubbanvändningen har mot
bakgrund av räkningar som Vägverkets
internrevision gjort på objekt i samma
region bedömts vara 70 2 under mätperioden.

Vid Ödeshög var det inte heller möjligt att
få trafikmätningar gjorda under vintern.
Data om trafikmängder och dubbanvändning har
därför beräknats som i fallet Överby.

Data om trafikmängden och dubbdäcksanvänd-
ning har erhållits från Gatukontoret i
Göteborg.

Uppgifter om trafikmängd och dubbanvändning
bygger på en undersökning som Vägverkets
internrevision gjort på ett objekt några
kilometer från plattorna.
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RESULTATBEARBETNING - SLUTSATSER

Med utgångspunkt från ovanstående uppgifter har följande data
om trafikmängd och dubbanvändning beräknats:

 

 

Härnö- Sunds- Över- Ödes- Söder- Kålle-
sand vall by hög leden red

Skyltad hastighet: 70 110 90 110 70 110

Uppmätt hastighet: 75 103 99 108 77 100

Fordon/dygn: 4054 13844 7520 6330 34000 24423
Fordon i körrikt: 2027 6922 3760 3165 17000 12212

Procent i körfält: 100 70 100 100 50 62
Fordon i körfält: 2027 4845 3760 3165 8500 7571

Fordon på plattor: 982 2347 1571 1322 4118 3997

Dubbfrekvens (I): 89 89 70 70 60 60

Antal mätdygn: 141 141 139 139 140 140

Antalet fordon som passerat över plattorna har beräknats
utifrån resultaten från den sidolägesmätning som gjordes innan
plattorna lades ut.

Med utgångspunkt från ovanstående data har SPS-talet beräknats
på respektive platta. På grund av viss osäkerhet i uppgifter om
antal dubbade fordonsöverfarter är naturligtvis de beräknade

SPS-talen något osäkra.

  

SPS-tal

Material Belägg- Härnö- Sunds- Överby Ödes- Söder- Kålle-
ningstyp sand vall hög leden red

Gnejs HABlZT 40 49 35 43 29 41

Rutvik HABlGT 26 31 27 30 22 28

Granit HABlZT 25 44 29 28 27 43

Styvinge HABlöT 18 28 23 21 18 30

Granit HABlZT 17 24 17 20 17 24

Skärlunda HABlÖT 17 25 20 24 14 27

Kvartsit HABlZT 18 41 26 27 20 30

Håverud HABlÖT 20 24 20 23 13 19

Porfyr HABlZT 14 23 22 29 14 23

Älvdalen HABlÖT 16 16 16 19 12 14
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Effekt av stenmgterialkvalitén

Som framgår av tabellen ovan och nedanstående diagram har
stenmaterialets kvalité en avgörande betydelse för avnötningens
storlek. HABlöT-plattornas SPS-tal (medelvärde beräknat på
samtliga platser) varierar mellan 15 och 27 beroende på
stenmaterialtyp. HABlZT-plattornas SPS-tal varierar mellan 20
och 39.

Stenmaterialens nötningsegenskaper har bestämts enligt de
metoder som idag normalt används i specifikationer eller i
samband med forskning (se tabell sid 4).

En enkel analys av sambandet mellan plattornas avnötning under
den första vintern och det grova stenmaterialets (>4 mm)
nötningsegenskaper har gjorts. Vid analysen har följande
samband studerats:

1. SPS-talet vs Slipvärdet

 

2. SPS-talet vs Slipvärdet *\/§prödhetstalet'

3. SPS-talet vs Kulkvarn

Vid analysen har medelvärdet av SPS-talet från samtliga sex
platser använts. 

Korrelation mellan SPS-talet och materialens

  

Belägg- Slipvarde _§lipvärde Kulkvarn
ningstyp *yhprödhetstaT

HABlZT 0,69 0,80 0,88

HABlöT 0,83 0,83 0,91

Vid beräkning av regressionslinjernas ekvation för ovanstående
samband var regressionslinjens lutning signifikant skild från 0
endast i sambandet SPS och Kulkvarn. En mer omfattande analys
av sambanden kommer att göras efter den andra vinterns
resultat.

Korrelation med laboratoriemetoder

Borrprov från tillverkade plattor kommer att köras i VTlxs
Trögerutrustningen under 1990.
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Effekt av stenstorleken

En av de parametrar som varierades i försöket var den maximala
stenstorleken i beläggningen, HAB12T resp HABlöT. Resultatet
från den första vinterns mätningar visar att stenstorleken har
en väsentlig betydelse. I tabellen nedan har HABlZT-plattornas
avnötning dividerats med HABlöT-plattornas.

 

Material Härnö- Sunds- Överby Ödes- Söder- Kålle- Medel-

 

sand vall hög leden red värde

Gnejs 1,53 1,57 1,28 1,43 1,29 1,48 1,43

Rutvik

Granit 1,44 1,54 1,29 1,34 1,51 1,46 1,43

Styvinge

Granit 0,99 0,97 0,85 0,85 1,22 0,90 0,97

Skärlunda

Kvartsit 0,92 1,71 1,28 1,21 1,52 1,58 1,37

Håverud

Porfyr 0,86 1,46 1,43 1,55 1,19 1,61 1,35

Älvdalen

Resultaten visar att avnötningen på HABlZT-plattorna är mellan
35 och 43 1 större än motsvarande HABlöT-plattor. Detta gäller
emellertid inte plattorna som är tillverkade med material från
Skärlunda där avnötningen i stort sett är lika stor, oavsett
stenstorleken. Detta kan möjligtvis förklaras med att graniten
från Skärlunda har det lägsta sprödhetstalet av alla material.
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Effekt av körhastigheten

Effekten av hastigheten har undersökts mellan objekten inom
samma region.

  

Region Skyltad Uppmätt HABlZT HABlÖT

hastighet hastighet

Sundsvall/Härnösand 110/70 103/75 1,58 1,28

Ödeshög/Överby 110/90 108/99 1,14 1,10

Kållered/Söderleden 110/70 100/77 1,52 1,50

Om medelhastigheten ökar från ca 75 km/tim till ca 100 km/tim
ökar alltså avnötningen med 52-58 Z på en HABlZT-beläggning och
med 28-50 2 på en HABlGT-beläggning.

En genomsnittlig hastighetsökning från ca 100 till ca 110
km/tim medför att avnötningen ökar med ca 14 2 på en
HABlZT-beläggning och med ca 10 2 på en HABlöT-beläggning.

Effektggv det geOgrgfiska läget

Någon effekt av det geografiska läget kan inte konstateras i
detta material. Medel-SPS beräknat på samtliga plattor i
respektive region ger följande resultat:

Västernorrland Östergötland Göteborg

SPS-mdv: 26 25 23

SPS-Std: 6.3 3.2 6.0

Data om nederbörd och temperaturer har hämtats från de närmast
liggande SMHI-stationerna. Uppgifterna från dessa stationer,
under perioden nov -88 t.o.m. april -89, kan sammanfattas
enligt följande:

 

Plats Nederbörd mm Lufttemperaturer (dygn)
regn snö tot medel std högsta lägsta

Härnösand 137 284 421 -0,2 4,5 + 8,9 -17,4
Sundsvall 128 164 292 -1,6 5,3 + 9,2 -18,9
Malexander 135 72 207 +2,5 4,5 +13,8 -15,3

Säve 401 44 445 +4,3 4,0 +16,8 -12,4
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Petrografisk beskrivning av stenmaterialen

Den petrografiska undersökningen och beskrivningen har gjorts
av Torbjörn Jacobsson på VTlxs materialsektion.

Gnejs från Rutvik, Norrbotten

Gnejsen härstammar från en nyligen nedlagd bergtäkt, där glim-
merhalten varit hög men också slipvärdet dåligt. Bergarten
varierar och består av skikt dels med finkornig, mörk glimmer-
rik gnejs, dels med grovkornigare fältspat-kvartsdominant
material. Geologiskt sett kan bergarten benämnas metagrâvscka.

Glimmerhaltsbestämningar på stenmjölet har givit värdet 33
vol-Z. Bergarten har som tidigare nämnts relativt dåliga
mekaniska egenskaper, särskilt när det gäller slitstyrkan.

gggnit från Stvvinge, Östergötland

Mestadels medel- till grovkornig granit men med en del inslag
av mörkare, tyngre mineral. Den relativt höga halten mörka
mineral, ger högre kompaktdensitet än hos "normal" granit.

Materialet varierar starkt inom täkten, det finns bl a smärre
inslag av finkornig granit. Krosszoner med vittrat material kan
förekomma. Mörka mineral kan då vara omvandlade till mjuk
klorit mm.

Bergarten uppvisar måttligamekaniska egenskaper.

Granit från Skärlundg. Östergötland

 

Finkornig granit med deformerade mineral. Deformationen har
inneburit en förminskning av kornstorleken (mineralen har
krossats men läkt samman) och förbättring av kornfogningen.

Bergarten innehåller pegmatitgångar med grov, ljus muskovit-
glimmer. Själva graniten innehåller finkornig, söndertrasad
biotit och även muskovitglimmer. Graniten innehåller enligt
analys av glimmerhalten mer än 10 vol-z glimmer och skulle
egentligen inte vara godkänd i vägbeläggningar enligt BYA-nytt
1986. Bergarten är ett typfall där ej endast glimmerhalten är
av betydelse. Andra faktorer motverkar mineralets negativa
inverkan.
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Bergarten representerar en granit med goda mekaniska egenska-
per. Den har dock dålig vidhåftning enligt laboratorieförsök.
Fålterfarenheterna från provvägsförsök är positiva.

Kvartsit från Håverud. Dalsland

Enligt okulår granskning gråvit bergart som innehåller inslag
av vit, spröd kvarts. Vid mikroskopisk granskning framgår att
kvartsiten deformerats starkt genom spänningar i berggrunden
under sin geologiska historia. En uppkrossning, som följts av
hoplåkning, har skett efter kornfogarna av de primära, några
tiondels mm stora kvartskornen som ofta har rundade former.
Denna deformation ökar bergartmaterialets seghet. Tunna filmer
av ofta parallellorienterad ljus glimmar kan ha utvalsats
mellan kvartskornen. Glimmerhalten är dock mycket låg (<1 2).

Då kvartskornen år finkorniga, deformerade och väl sammanfogade
har stenmaterialet relativt lågt sprödhetstal och mycket lågt
slipvärde. Glimmerfilmerna verkar icke påverka de mekaniska
egenskaperna i större omfattning.

Porfzr från Älvdalen, Dalarna

Naturgrus bestående till ca 752 av rödaktig porfyr och till ca
251 av huvudsakligen sandsten och kvartsit.

Fraktion Porfyr Övriga bergarter
Z Z

4-8 mm 73 27
8-ll.2 mm 95 5

11.2-16 mm 72 28

Porfyren har mycket bra mekaniska egenskaper.
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Ul taga c

Sldal

  

FAKTARUTA

Tillverkning

Plattor tillverkades i vältform

2 st per gång.Vältformen indelades

i 8 st fack för att undvika

separation av asfaltmassan (1).

Massan fördelas (2).

Plattorna vältas med Dynapac CG 11,

16 passager utan vibro,4 med vibro

samt 16 utan vibro (3).

Efter avsvalning sågning till

i! utläggningsformat 480 * 750 mm.
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SHM 2

    

FAKTARUTA

Utläggning

Med fräsmaskin gjordes ett 50

cm brett och ca 5 cm djupt spår (1).

Spåret justerades noggrant i längd

djupled (2).

Plattorna utlades i rätt ordning (3).

Gjutning och fixering i nivå med om-

givande beläggning (4).

Dynapac CG 11 användes vid detta arbets-

moment (5).

 

 

  




