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SAMMANFATTNING.

De politiska förändringarna i Baltikum har gjort att helt nya möjligheter

öppnats för utbyte av erfarenheter också inom vägområdet. Man använder sig

i Estland av sovjetiska normer, som är dåligt kända i Sverige. Via de

etniska kontakterna får man också tillgång till de annars, inte minst pga(I
I

språkliga svårigheter, svårtillgängliga resultaten från olika forsknings-

institut i hela Sovjetunionen. Man är avancerad speciellt inom det teore-

tiska området, exempelvis har man använt sig av analytisk dimensionering

under lång tid.

Den kunskap som i Sverige föreligger beträffande egenskaperna hos asfalt-w

betong härstammar huvudsakligen från USA. Stora resurser sätts fn till

bevakning av SHRPuprogrammen. Det är därför intressantatt också studera

den utveckling som skett parallellt i Sovjetunionen, där marknadskrafterna

inte inverkat på samma sätt som i väst utan planekonomin helt fått styra.

Man har också ofta varit tvungen att använda sig av dåliga kvaliteter av

både stenmaterial och bindemedel, något som bla framgår av den vikt som man

lägger vid beständighetsundersökningar. Provningstekniken för bestämning av

asfaltbetongs mekaniska egenskaper är annorlunda än hos oss. De estniska

förhållandena påminner, både geologiskt och materialtekniskt, om de på

Gotland och en del erfarenheter kan vara direkt överförbara till gotländska

förhållanden..

Aktivering av filler är en speciell teknik som är föga känd i Sverige. Den

ger sannolikt störsc effekt vid dåliga materialkvaliteter. Man har här

tydligen gått en annan väg än i väst, där man främst försöker förbättra

asfaltbetongen genom tillsatser i bindemedlet som vidhäftningsbefrämjande

medel, polymerer mm.





INLEDNING.

Underlaget till detta Notat har erhållits av A.Meschin, chef för central-

laberatoriet i Tallinn, Estland, som besökte VTI i maj 1990. Även om de i

Estland använda normerna är lika med de sevgetlska har de blivit anpassade

till estniska förhållanden; exempelvis är material som inte förekommer i

landet (tex metallurgiska slagger) inte medtagna och man har tagit hänsyn

till de speciella klimatförhállandena.

Sammanställningen har gjorts inom ramen av ett samarbetsprojekt (egen FoU)

som startats mellan VTI och estniska centrala väglaboratoriet, TKL, i

Tallinn.





NORMER FÖR ASFALTBETONG.

(utdrag från GOST 9128-84).

1. KLASSIFICIERING AV ASFALTBETONG.

1.1. Asfaltbetong kan innehålla krossa, grus- eller sandmaterial.

1.2. Beroende på bindemedlets viskositet vid blandningen skiljer man

mellan:

-varmmassor varvid man använder sig av varmasfalt ("segasfalt") och massan

används direkt efter framställningen som skett vid en temperatur över

stigande 12000;

*"mellanvarm" asfalt varvid menas både "segasfalt" och "flytande" asfalt

(lösning eller emulsion) om massan används direkt efter framställningen

vid en temperatur på minst 7000;

-kallasfalt varvid mananvänder sig av flytande asfalt som kan lagras.

Massan läggs ut vid en temperatur överstigande SOC.

1.3. Beroende på stenmaterialets maximala storlek indelar man de varma och

mellanvarma blandningarna på följande sätt:

-grovkorniga med max stenstorlek 40mm;

-finkorniga med största stenstorlek på 20mm;

-sandiga med största stenstorlek på 5mm.

(Anm. Man kan notera den höga stenmax i asfaltmassorna).

Kalla blandningar indelar man i finkorniga och sandiga.

1.4. Varm och halvvarm asfaltbetong indelas efter hålrum på följande sätt:

-tät vid hálrum 2-7%

-porös vid halrum 7-12%

-högporös vid hálrum 12-18%

Porösa och högporösa massor är avsedda för bärlager (Anm. De högporösa

massorna utvecklades Sovjetunionen i samband med energikrisen för att spara

på asfalt, jfr. bindemedelshalter tabell 9. De används inte i Estland).

1.5. Beroende på halten sten eller grus (>5mm) eller för sandblandningar

sandtyp gör man en indelning i typer enligt tabell 1 (obs att kyrilliska

beteckningar översatts till romerska).

Varma och halvvarma porösa och högporösa blandningar delas i I och llza

klass enligt nedanstående tabell:



Tabell 1. Indelning av asfaltbetong i typer.

     

Varm och halvvarm Kall asfalt- Vikt% av kross- Sandtvp
tät asfaltbetongi betong el. grusmater.

A - Mer än 50-65%
krossmaterial

8 BK Mer än 35-50%
krossmat el grus

C Cx Mer än 20-35%
krossmat el grus

D DM krossand

E EK natursand

1.6. "Varma" och "halvvarma" blandningar delas i klasser enligt kvalitets-

typ, nämligen A-typens blandningar av I och II klass, B,C,D-typens bland-

ningar av I, II och III klass samt D-typens blandningar av Ilza och Illze

klass.

Kalla 8%- och Cwalandningar delas till Iza resp Illze klass. Dw får vara

av Iza klass och IEI.,q av Ilza klass.

2. TEKNISKA KRAV.

De fysikaliskt-mekaniska egenskaperna hos varma och "halvvarma massor"

måste motsvara de i nedanstående tabell:

Tabell 2. Krav för varm/medelvarm asfaltbetong.

Egenskag Klass
I II III

Tryckhállfasthet,Mpa

a) Vid 20°C för varje typ av 2,5/2,2 2,2/1,8 2,0/1,6
asfaltbetong, minst

b) Vid 50 C, minst

 

vid asfaltbetong typ A 0,9 0,8 -

Typ B och C 1,1/O,9 1,0/0,8 O,9/O,7

Typ D 1,3/1,0 1,2/1,0 1,1/O,9

Typ 5 - 1,2-O,9 O,9/O,7

c) Vid O C, för varje ty 11/7 12/7,5 12/8
av asfaltbetong, mins

2. Vattenbeständighet, minst O,90/O,80 O,85/O,75 O,75/O,7O

3. Vattenbeständighet vid
långtidslagring, minst 0,85/O,75 0,75/O,65 O,65/O,60

4. Svällning, högst, vol-% O,5/O,7 i,O/1,5 1,0/1,5



Erfarenheter från provning av beständigheten hos asfaltbetong beskrivs i

bilaga 1. Karakteriseringen av asfaltmassa vid rumstemperatur, men även vid

hög och låg temperatur, utförs enligt enaxiellt tryckförsök, något som fn

är ganska ovanligt i asfaltsammanhang.

Hâlrummet i stenmaterialet (HIS) måste för tät asialtbetong av A- och B-typ

ligga mellan 15 och 19 vol-% samt för C-, D- och E-typer mellan 18 och 22

vol-%.

För vattenmättad asialtbetong måste resterande hálrum och vattenabsorption

motsvara värden i nedanstående tabell:

Tabell 3.

E enska Krav
Vattena sorption i vol-%
för asfaltietongtyper 2

B och D 1:
C och E 1,

2Hálrum,vol-%

2.5. De fysikalisktatekniska egenskaperna hos porög och högporös

asfaltbetong för bärlager ska motsvara kraven i nedanstående tabell:

 

Tabell 4.

Egenskap Normvärden för asfaltbetong:
av

1 klass II klass
1. Tryckhållfasthet, MPa

min, vid

8) ZOOC:
Porös asfaltbetong 1,8 1,5

Högporös asfaltbetong 1,4 1,5

b) 5000:
Porös asfaltbetong 0,7 0,5

Högporös asfaltbetong 0,5 0,4

2. Vattenbeständighet, min 0,7 0,5

3. Vattenbeständighet
vid långtidslagring, min 0,6 0,5

2.6. Hålrummet i stenmaterialet (HIS) får vara upp till 23vol% hos porös

asfaltbetong, 24vol% hos högporös (både kross och grusmaterial) och 28vol%

hos högporös massa'av sand.

2.?. vattenabsorptionen hos porös asfaltbetong får ej överstiga 12v01% och

hos högporös ej tiol%.



2.8. Porös och högporös asfaltbetong får ej svälla mer än 1 vol% för 1:a

klassens och 2,0vol% för ll:a klassens asfaltmassa.

2.9. De fysikaliskt-mekaniska egenskaperna hos kallblandad asfaltbetong_ska

uppfylla kraven i nedanstående tabell:

Tabell 5.
Egenskap Normvärden för asfaltklass

klass II klass

i. Tr ckhállfasthet
vid 2 c'(3, minimum
a) före upphettning (för vattenavgáng)

typ gå och Cm

H
H

'
0
'

0
5
1
0
3
0
3
0

b) efter u hettnin
typ 3, ochpê, 8

. 'C 0
0
0

*
4
0
1

K.

2. Vattenbeständighet, min
a) före upphettning 0,75 0,60
b) efter upphettning 0 0 80

3. Vattenbeständighet,
lån tidslagrin , min
a) öre upphetuning 0,5 0,4
b) efter upphettning 0,75 0,65

4. Svällning, högst, vol-% 1,2 2,0

2.10. Hálrummet i mineralaggregatet får vara högst 18vol% hos BM-massa,

20vol% hos CM-massa och 21vol% hos Dx-massa.

2.11. Hálrummet i kallblandad asfaltbetong ska ligga mellan 6 och 10vol%.

2.14. Vidhäftningen hos massan måste undersökas genom försök och vid dålig

vidhäftning ytaktivt ämne tillsättas.

2.15. Kornstorleksfördelningen hos stenmaterialet hos "varma" och "medel-

varma" massor ska uppfylla kraven i tabell 6 och 7 samt för kallmassor

kraven i tabell 8.

2.16. Vid stenmaterial av kristallina "hårdbergarter" ska man tillsätta

normenlig filler (se bilaga 2) i en halt att minst 50% av kornen (0,071mm

består av sådan.
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Tabell 7. Kornst0rleksfördeln1ngarf0r bärlager av tat,
asfalcbetong.

poros oc; nogporos

 

Passerande maskv100. mm, Vlktx

 

    

 

 

:faaafnämnmg 40 20 15 10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,14.1.1. 2 3 4 5 6 7- s _ 9 10 11?

Välgraderaç material

Tata, grov-
kornlga
massor

A 95-100 65-80 55-70 45-62 35-50 24-38 17-28 12-20 9-15 6-11

,5 95-100 78-86 70-80 62-74 50-65 38-52 28-39 20-29 14-22 9-16

Spranggracerat material

Tata, grov..

korniga -

massor

A -95-100 '65-80 55-70 45-62 35-50 28-50 22-50 18-50 14-28 8-15

.5 95-100 78-86 70-80 62-74 50-65 40-65 34-65 27-65 20-40 14-22

Valgraaerat material

?orösa
000 hog-
porösa,
fzn- och
grovkornlga
massor

95-100 70-100 57-100 45-76 27-63 18-50 10-38 7-28 4-22 3-15

Hogpo.os
sanab ancnlng

- - - - 95-100 68-100 45-100 28-88 18-73 10-45

språnggraderat materal
Porosa
och hog-

Dorosa,

fln- ocn ,

Srovkornlga

massør

95-100 65-100 54-100 42-88 30-65 25-65 18-65 12-65 8-40 5-22

   



Tabell 8. Kornstorleksfördelningar för slitlagermassor

 

med kallasfalt

  

Massabenämnlng -_ Passarande maskvxdd,mm. VlktZ _

OCñtYP 20 15 10 5 2,5 1,25 0,53 0,315 '0,14 0,071

Flnkornlga massör

A 95-100 85-100 70-100 50-65 33-50 21-39 14-29 10-22 9-16 8-12

8 '95-100 88-100 80-100 65-80 50-60 39-49 29-38 22-31 16-22 12-17

Sandiga

Dx

- 95-100 66«82 46-68 25-54 18-43 14-30 12-20EM ' "



2.19. Till "varma" och "halvvarma" massor av typ D får man tillsätta högst

30% natursand för att förbättra utläggningsegenskaperna.

2.20. Vid ett kalkstenshaltigt stenmaterial kan kall massa av klass I och

Il tillverkas utan filler (tydligen räknar man med en viss finmaterial-

bildning vid hantering).

2.21. Rekommenderade asfalthalter framgår av nedanstående tabell:

Tabell 9. Rekommenderade bindemedelshalter (välgraderad/spranggraderad

  

 

asfaltbetong).

TVO av asfaltmassa Indelning T' av Vikt% bindemedel av
i" av massa asfaltbetong stenmaterial

Varm och medelvarm A Tät 5,0-6,0/5,0-6,5
Grov B Tät 5,5-6,5/5,5/7,0

- Porös 4,0-6,0/4,0-6,5
- Högporös 2,5-3,0/2,5-3,5

Fin A Tät 5,0-6,0/5,0-6,5
B Tät 5,5-6,5/5,5-7,0
C Tät 6,0-7,0
- Porös 4,5-6,0/4,5-6,5
- Högporös 2,5-4,0

Sandasfalt D,E Tät 7,0-9,0
- Högporos 4,0*6,0

Kall B< - 3,5*5,5
CE - 4,0-6,0
E4 - 4,5-6,5

Vid framtagning av optimal bindemedelshalt görs provkroppar genom statisk

packning till 0,4MPa vid olika asfalthalter för provning av de fysikalisk*

mekaniska egenskaperna. Orienterande asfalthalt bestäms genom formeln:

B: (V.)"V) ' H/Ht')

Varvid: B är optimal bindemedelshalt

VO är stenmaterialets hálrum efter statisk provpackning

VU är asfaltbetongens givna hálrum i massatypen

U är bindemedlets densitet vid 2000

U0 är skrymdensiteten för det packade stenmaterialet



2.22. Massatemperaturen direkt efter blandning ocH vid utläggning anges

för olika typer av bindemedel, se nedanstående tabell:

Tabell 10. Översikt av blandnings- och utläggningstemperaturer.

(SG=medelsnabb och MG=långsam asfaltlösning)

Massatemperatur,°c

Massatgg Bindemedel Direkt från asfaltverk Vid utläggning. minst

Vidhäftningsmedel: Vidhäftningsmedel:

med utan med utan

1. Varm. Pen 90/130 140-160 120-140 120 100

60/190

40/60

2. Medel- 200/300 110-130 100-120 80 80

varm 130/200

BG 70/130 80-100 80-100 70 70

SG 130/200

3. Kall SG 70/130 90-110 80-100 minst +5°C på våren

HG 70/130 90-120 minst +10°C på hösten

2.23. Vid användning av aktiverat filler eller ytaktivt tillsatsmedel ska

vid användning av vissa bindemedelstyper massatemperaturen vara lägre än

normalt, se tabell 10.

2.24. Om lufttemperaturen vid utläggning understiger +500 kan temperaturen

för varma massor ökas med +10°C.

2.25. Användningsområden för asfaltbetong framgår av tabell 11. Trafik-

belastningen anges 1 kategorier, tex:

Vägkategori I >7000 fordon

" II 3000-7000 "

" III 1000-3000 "

" IV 200-1000 "

Trafiken räknas i båda körriktningarna och om andelen personbilar

överstiger 70% multipliceras trafiksiffrorna med 1,3.

Sovjetunionen delas upp i klimatregionerna I-V, från den kallaste till

varmaste räknat. Baltikum, liksom nästan hela Sverige, möjligen utom den

nordligaste delen, skulle hamna inom klimatområde II som också är det

vidaste av samtliga i S-Nlig riktning betraktat.



Tabellit. Användning av asfaltbetongtyper i olika delar av Sovjetunionen.

 

 

 

 

 

- Vägklassificerlngi

Eê Typ av massa I. II pgh III [II ggn I! 11,
E Asfalt- Asfalt°Bltunen- Asfau» Asfalt- Bitunen- ns/altø nat/ana Bitumen-
Så betong- betong- sort betongø betang- sort betong betong sort

klass typ klass typ klass typ

Vara 1 0.8.0 90/130 ll 0.8.0 90/130 lv B.C.E 60/90

DE 90/130

lll 8.0.5 ,60/90

90/130

I Hedelvarn l 0.8,0 130/200 II 0.8.0 130/200 Ill 8.0.6 130/200

200/300 0.5 200/300 och 200/300

BG 70/130 BG 70/130 IV BG 70/130

36 130/200 SG 130/200 SG 130/200

'Kall ej använd ej använd ej använd

90/130 0.E 90/130 90/130

Ill B.C.E 60/90

90/130

Il

och . "
III Hedelvarn eJ anvand 11 0.8.0 130/200 lll 8.0,6 130/200

0.E 200/300 och 200/300

BG 70/130 I 86 70/130

86 130/200 36 130/200

Kall ej använd I B...Ck SG 70/130 ll BHCk SG 70/130

0 En . En HG 70/130

Vara 1 0 40/60 II 0.8.0 '40/60 IV 8 40/60

60/90 60/90

90/130

3.0 40/60 Ill 8 40/60 0.6 40/60

II och 0.6 40/60

10 III 60/90

och

0 Hedelvarn ej använd ll 0,8.0 130/200 Ill 8.0,6 130/200

0,E 200/300 och 200/300

86 70/130 10 90 70/130

36 130/200 30 130/200

Kall ej använd I 36.06 30 /0/130 ll 9k.0. SG 70/130

En 6, ns 70/130

     

 

 

 



3. KRAV PÅ MATERIAL.

3.1. Bindemedel.

3.1.1. För "varm" asfaltbetong föreskrivs bindemedelav penetrationer från

40/60 till 90/140 och för "halvvarm" variant penetrationer 130/200 till

200/300. "Flytande" bitumen (lösning eller emulsion) är framställd av

penetrationer 130/200 eller 130/200. Flera kvaliteter defineras för

bindemedel, närmare detaljer och klassificering ges i GOST 2245 och 1195

(ej översatta). Bindemedlet beror på klassen för asfaltbetongen och ju

högre (sämre) klass desto större valmöjligheter. Valet av bindemedel beror

också på vägkategori och klimat. Som ett exempel ges kraven för bindemedel

till mest trafikerade vägar (asfaltbetong av klass I och II) i bilaga 3.

3.2..Stenmaterial.

3.2.1. Vid tillverkning av stenmaterial maste helkrossat stenmaterial (GOST

8267), gruskross (GOST 10260) eller grus (GOST 8268) användas. Leriga kalk-

och sandstenar eller lerskiffer får inte användas. Stenmaterialkraven

beskrivs i bilaga 4.

3.2.2. Vid proportionering av kornstorleksfördelning måste man använda sig

av sorteringar 5-10, 10-20 och 20-40mm. Man kan även använda blandningar av

intilliggande fraktioner.

3.2.3. Missformade korn får finnas i en halt av högst 15% i A-typens, högst

25% i B- och BM-typens samt högst 35% i 0- och Cm-typens asfaltmassa. (Med

missformade korn avses sådana som har längd/bredd- eller längd/tjockleks-

förhållandet >3.

3.2.4. Kross- och grusmaterialet ska uppfylla kraven i tabell 12. För

högtafikerade slitlager av klass I krävs att "hårdberg" är av kvalitets-

klass minst 1200 och sedimentärt berg av klass minst 1000 (Se bilaga 4).

Kalksten får dock inte användas i stenrik massa. Kraven på beständighet

gäller estniska förhållanden. Filler, som uppfyller norm, måste också

användas i asfaltbetong av klass

3.3. Sand.

3.3.1. Både natursand och krossand enligt GOST 8736 kan användas, jfr

bilaga 4.

3.4. Blandningar av grus och sand.
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3.4.1. Kraven i GOST 23735 ska uppfyllas, men grusets egenskaper defineras

också enligt tabell 4:7 i bilaga 4.

3.5. Filler.

3.5.1. Vid framställning av asfaltmasa ska aktiverad eller icke aktiverad

filler enligt OOST 10557 användas, jfr tabell 2:1 i bilaga 2.

3.5.2. Man kan också använda sig av vissa pulverformiga restprodukter i

"varma" och "halvvarma" massor av klass III samt i porös och högporös massa

av klass I och II. Egenskaperna hos restprodukter ska uppfylla kraven i

nedanstående tabell:

Tabell 13. Krav på några restprodukter som filler (jfr bilaga 2).

Material och typ
Vikts% passerande
maskvidd mm, Fl aska Filterdamm
1,25 ' ' i§ö " ' Töö* "'
0,315 55 90
0,071 35 70

Hålrumü 45 45

Svällning hos
mastixprov, vol% - . 2,5

Vattenbeständighet
hos mastix, minst 0,6 0,8

Asfalthällnin sför-
mäga, g, högs 100 100

Vattenlöslighet, minst,
vikt% 1 6

Fuktighet, vikt%,
högst 2,0 2,0

Halt av Na20+K20,
halt, vikt%, högst 20 -
Halt av fri CaO,
viktZ, högst 0 0

Hälrummet i fillern mäts genom ett standardiserat packningsförsök (statisk

tryckning) och asfalthállningsförmågan med hjälp av ett koninträngnings-

försök på asfalt-fillerblandningen.

Referenser.

ASLaltbetong till vägar och flygfält (Utdrag från GOST 9128-84, pä
estniska). KL 1985.

Haggi,A, mfl. Vägbyggarens Handbok (på estniska). Tallinn 1977.

Lepp,E, Meschin,A. Användning av filterdamm från cementfabriken "Röda
Kunda" 33m filler i asfaltbe ong (pä estniska). Autotransport ja maanteed,
nr6, 196*.

Meschin,A. Möjligheter att aktivera filler med restprodukter från olje-
skifferindustrin (på estniska). Autotransport ja Maanteed nr 6, 195/.





BILAGA 1

KLIMATBESTÄNDIGHET HOS ASFALTBETONG.

(Översättning av opubl. text skriven av A.Meschin)

Vid sidan av hallfasthets-, deformations- och slitageegenskaperna hos

asfaltbetong är dess klimatbeständighet av särskild betydelse. Två tester

används för att påvisa detta, nämligen vatten- och frostbeständighet.

Resultaten av dessa tester påverkas av faktorer som asfaltbetongens täthet,

porernas kontinuitet, vidhäftningen sten-asfalt, åldringen av bitumen och

själva stenmaterialets beständighet och fysikaliskt-mekaniska egenskaper.

För att säkerställa beständigheten bör vattenabsorptionen hos tät asfalt-

betong begränsas till 1-5 volZ. Det lägsta värdet börinte underskridas pga

risk för plastiska deformationer hos alltför täta massor vid höga sommar-w

temperaturer. Estland anses höra till ett ganska fuktigt klimatomráde

varför hálrummet bör vara ganska lågt och vattenabsorptionen ligga mellan

1*2%.

Man har påvisat vid undersökningar av asfaltbetong.att isbildningen i porer

påbörjas vid temperaturer från -100 till -2,5°C och vid -10 C har sedan 70

till 74% av vattnet i porerna frusit. Isbildningen beror dock på porosi-

tetsförhållandena i massan och i en stenrik asfaltbetong (GO-65% sten >5mm)

får man 1,5 till 2,5 gånger mer is än i en stenfattigare variant. Pga

klimatförhällandena föredrar man i Estland en tät asfaltbetong som har en

sluten porstruktur och hälrum ned till 2,5%. Provkropp frán beläggning får

inte ha en packningsgrad underskridande 98% (Anm. troligen avser man

laboratoriepackning genom statisk tryckning till 0,4MPa).

(Anm. Det framgår inte om den större frysningen vid stenrikare massa avser

ett jämförbart hälrum. Skelettasfalt av "svensk" typ får dessutom en annor-

lunda, sannolikt mindre kapillärt sugande porstruktur än stenrik asfalt-
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betong eftersom mastix, snarare än sandrikt bruk fyller hålrummen i sten-

skelettet).

För att säkerställa bra beständighet maste vidhäftningen sten-bitumen vara

god i närvaro av fuktighet. Vanligen använder man sig i Estland av sten-

material, bestående både av basiska och sura mineralkomponenter. Därför

måste asfalten innehålla både anjon- och katjonaktiva beståndsdelar för god

vidhäftning.

Eftersom fillerns spec. yta motsvarar 90-95% av hela stenmaterialets så kan

man genom att välja aktiverad filler (se bilaga 2) också reglera asfaltens

vidhäftning till stenytorna, men också porstrukturen i asfaltbetongen på så

sätt att vattenupptagningen minskar.

Vatten- och frostbeständigheten undersöks genom att cylindriska provkroppar

(d=h=50,5mm, ibland 71,4mm) som packats genom statiskt tryck utsätts för

långvarig vattenlagring eller också frystöväxling. Vattenbeständigneten

undersöks normalt efter lagring under 15 dygn, vid forskningsarbeten dock

30 dygn. Tryckhållfasthetsnedsättningen får inte vara större än 15% för en

1:a klassens asfaltmassa och ej högre än 25% för en Ilza klassens variant.

Man har funnit att lagring mer än 30 dygn inte ger nämnvärt ökad hallfast-

hetsnedsättning och en längre lagringstid verkar därför inte vara nödvän-

dig. Skillnaden mellan 15 och 30 dygns lagring är ca 10% varför den kortare

lagringstiden räcker till för rutinprovningar.

(Anm. Nämnas kan att man i US <"immersion-compression test") och i Frank-

rike enligt Dariezmetoden använder sig av ganska likartade förfaranden, bla

beträffande provkroppstillverkning och provtryckning).



Vid sidan av tryckhállfasthetsnedsättningen efter vattenlagring undersöker

man också provkropparnas vattenabsorption och volymssvällning. Dessa para-

metrar är inte normerade, men tillmäts stor betydelse vid forskningsbeto-

nade materialjämförelser.

Man får ungefärligen samma svällning och vattenupptagning som vid långvarig

vattenlagring om provkropparna utsätts för vakuummättning under 1,5 tim vid

ett undertryck inte högre än 15mm Hg.

Vid bestämning av frostbeständighet utsätts vattenmättade provkroppar för

cykler bestående av 4 timmar frysning vid -2000 (i 200) och sedan upptining

i 2000 (tQOC) vatten under 2 timmar. Man har tidigare fastställt att dessa

tider räcker för fullständig frysning och upptining av provkroppen.

Man har inte satt upp några gränsvärden i sovjetiska normer för frystö-

beständighet till skillnad från vattenbeständighet, men försöket görs [ör

att undersöka specialmassor och nya materialkombinationer. Man bestämmer

tryckhällfastheten efter 25 resp 50 frystöcykler och mäter på samma gång

även vattenupptagningen och svällningen vid försöket. Vid estniska

förhållanden räcker det att utföra högst 50 frystöväxlingar eftersom

antalet frystöcykler under en vinter sällan blir mycket högre.

Samtliga beständighetsvärden bestäms som medeltal av 3 provkroppar. Således

behöver man totalt 18 provkroppar för en fullständig analys av asfalt-

betong, 6 prov för för referens, 6 st för 15 resp 30 dygns vattenlagring

samt 6 st för 25 resp 50 frystöcykler (Anm. Egna erfarenheter, främst från

provning av stenmaterial, tyder på att frystöprovningen kan göras effekti-

vare om man använder sig av en svag saltlösning ,tex 1% NaCl, vid provnin-

gen. Vid vägförhällanden används också i regel salt för halkbekämpning).
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Beträffande undersökningar av beetändigheten hos asfaltbetong hänvisas även

till en egen litteraturstudie (kommanéeeVTI Notat). Litteraturen inem detta

område är i väst övervägande amerikansk.



BILAGA 2

AKTIVERAD FILLER.

Man har kunnat fastställa genom undersökningar i Sovjetunionen och Estland

att egenskaperna hos asfaltbetong väsentligen kan förbättras genom använd-

ning av aktiverad filler. En viktig faktor till denna utveckling har säker-

ligen varit bristen på kvalitativa stenmaterial och kanske bindemedel. I

Estland finns således inga hårda bergarter och granit till beläggningar har

fått importeras från Karelen. Egna kalkstenar har dock möjliggjort filler-

framställning och genom aktivering har även mindre lämpliga, lerhaltiga

kalkstenar kunnat användas (jfr nedan). Situationen är tämligen likartad

den i Holland, där stenmaterial fått importeras, men inhemsk filler använts

och man intresserat sig ovanligt mycket för filleregenskaper, dock inte

veterligen aktivering.

Enligt Meschin (pers. medd. 1990) har man på senare tid i Estland alltmer

börjat tillsätta aktiverande medel till asfaltbetongen. Vid tillverkning

enligt traditionell teknologi är man hänvisad till mineralens varierande,

"naturliga" fysikaliskt-kemiska ytegenskaper. Man kan dock påverka asfalt-

betongens struktur, beständighet och vidhäftningen mellan mineral-asfalt

genom en konstgjord ytmodifiering av mineralbeständsdelarna och en sådan

inriktning av utvecklingen inom asfaltteknologin anses höra till den

väsentligaste. Eftersom fillerns spec. yta utgör 90-95% av det totala

stenmaterialets är det därmed särskilt intressant (och enklast?) att

förändra dess ytegenskaper. Genom aktiveringen har man kunnat påvisa

följande positiva effekter på fillern och asfaltmassan:

l) fillerns porositet minskar (mäts genom försök vid statisk packning)

2) fillern klumpar inte ihop sig

3) fillern blir hydrofob

4) man kan variera egenskaperna hos asfaltbetongen inom vida gränser och

speCiellt gäller detta för sandasfalt
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v Asfalthalten kan minskas

B) Asfaltbetongen blir nästan vattenogenomsläpplig

7) Temperaturen vid massatillverkning nedsätts och blandningstiden blir

kortare

8) Asfaltmassan blir lättare att lägga ut och packa

Inverkan av filleraktivering på vatten- och frostbeständighet hos asfalt-

betong framgår av estniska laboratorieförsök gjorda av Meschin mfl (1967)

figur 2:1 och 2:2. Provkropp med icke aktiverad filler har dåliga egens-

kaper; aktivering med olika ytaktiva medel från oljeskifferindustri ger

ikvärdiga resultat, medan efter frystöväxling de olika medlen resulterar i

olika beständighet.

Det gynnsammaste ögonblicket för ytmodifiering är vid brott, uppkommet vid

krossning eller malning, då nya friska mineralytor med hög ytenergi (höga

ytladdningar) och därmed reaktivitet, bildas. Tillverkas asfaltmassa av

stenmaterial som har hög ytladdning kan enligt amerikanska erfarenheter

"strippingproblem" förväntas, även om stenmaterialet som sådant klassi-

ficeras som hydrofilt (Duklatz 1989).

Genom aktivering förändras dock yttillståndet i positiv riktning genom

samverkan med de för modifiering använda reagenterna samt detta bidrag är

så stort att de ökade kostnaderna rättfärdigas. Ytaktiva tillsatser ger

också en viss reduktion av malningskostnaderna genom att kunna nedsätta

ytenergin hos rämaterialet. Vid filler, framställt genom malning, men utan

aktivering, har man alltid en adsorption av molekyler (främst vatten) till

mineralytorna, även från luften, något som försämrar vidhäftningen till

asfaltbindemedel.
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Estniska undersökningar har visat att vid malning av mineral tillsammans

med asfalt och ett-lämpligt ytaktivt ämne så ökar mängden kemiskt bundet

bitumen på mineralytorna. Med kalkstensfiller bildas vid användning av

fettsyror eller andra typer av organiska syror, icke vattenlösliga förtvál-

ningsprodukter. Det ytaktiva ämnet gynnar uppkomsten av adsorptionspunkter

på mineralytorna och därmed också den kemiska fixeringen av bitumen. Dessa

bundna skikt bildar ett slags "strukturmekaniska barriärer" som underlättar

fillerns täckning med bindemedel och motverkar även senare insugning av

lättare asfaltkomponenter in i mineralen. Därmed bromsas åldringen av

bindemedlet. Täckningen av de finaste fillerkornen med bindemedel under-

lättas och fillerns förmåga att bilda en koagulerad struktur i asfalt-

betongen förstärks. En större del av asfalten utnyttjas genom att binde-

medlet verkligen bildar filmer som har en starkare verkan än det bindemedel

som snarare tenderar att bilda klumpar inne,i hálrummen av asfaltbetongen.

Med icke aktiverad filler uppstår alltid större eller mindre aggregat genom

hopklumpning av fillerkorn, något som ökar bindemedelsbehovet och hâlrummet

i asfaltbetongen.

Man får en orientering av den polära molekyldelen hos det ytaktiva medlet

på mineralytan, den inaktiva, hydrofoba delen bildar däremot en "barriär"

som förhindrar molekylär undanträngning av asfalten vid kontakt med fuktig-

het. När det ytaktiva medlet överskrider en viss halt uppstår det dock

genom bindningen till mineralytor en icke kompenserad del av det ytaktiva

medlet. Denna obundna del kommer att tränga igenombitumenhinnan och senare

spolas bort genom inverkan av fuktighet. Ett överskott på ytaktivt medel

utövar därmed en negativ inverkan.

Valet av aktiverande tillsats till bitumenet beror på använt råmaterial för

filler. Ar det fråga om kalksten används således en anjonaktiv tillsats.

tillsammans med aktiverande,.
JVid malningen i kulkvarn bearbetas filleri
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medel som består av en blandning av bitumen och ytaktivt ämne i förhållan-

det 1:1. Halten av total aktiverande tillsats är 1,5-2,5% av fillerns vikt.

Den minsta halten bestäms av den fullständiga hydrofobieringsgraden hos

fillern och den högsta genom den filmtjocklek på kornen som inte får

överskridas för att den aktiverade fillern inta ska börja klumpa ihop sig

vid långvarig lagring.

Haggi mfl (1977) ger en tabell med rekommendendationer för vidhäftnings-

befrämjande och aktiverande tillsatser lämpliga att förbättra bindemedel,

stenmaterial eller filler. Man anger halter samt lämpliga temperaturer vid

blandning och användning. För aktivering av filler använder man således:

* fettguodron i en halt av O,75*1,25%, temperatur 40-8000 vid blandning med
"segbitumen" med 110-13OQC.

* Metallsalter av högvärdiga karboxylsyror (tválar) i halter 0,75-1,25%,

temperatur 40-6090 vid blandningen med bitumen IDO-11000.

* Tjäror från förbränning av fastbränslen (kol, torv, oljeskiffer mm), halt

O,75-2,5% temperatur vid blandningen 40-8000 och hos bitumen 110*130°C.

* Släckt kalk i en halt av 2-3%.

Enligt Meschin (pers. medd. 1990) innehåller den kalksten som används till

filler i Estland alltid lermineral i olika halter. Denna halt uttrycks som

RJO3 (Fe303+AlEOa) och aktiverande tillsatser som bitumen och fettguodron

{?) används i förhållandet 1:1 och i halter på 2-2,5%. Vid högre lerhalt

används en blandning av fiskoljeextrakt, skifferolja och bitumen varvid

skifferoljan kompenserar lermineralens negativa inverkan.

I Estland tillverkas även filler genom malning av kvartssand och aktivering

sker genom tillsats av oljeskifferaska i förhållandet sand till aska 1:1,

dvs utan flytande tillsatsämnen (Oljeskifferaska har vid en jordansk under-

sökning påvisats kunna vara ett vidhäftningsbefrämgande filler som dessutom

tillåter en minskning av asfaltnalten på 10%, jfr Al-Massaid mfl 1989). På
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ett ställe tillverkas dock filler av kvartssand vid tillsats av ett anjon-

aktivt medel. Särskilt om kvartssand utgör utgångsmaterial är valet av

tillsatsmedel viktigt. Den lämpliga halten tas fram genom försök på prov-

kroppar av asfaltbetong som undersöks med avseende på vatten- och

frostbeständighet (jfr bilaga 1).

Kvalitetskraven för aktiverad och icke aktiverad filler, tillverkad av

kalksten (GOST 16557), framgår av tabell 2:1. Den aktiverade fillern måste

vara hydrofob och detta testas genom att något filler försiktigt skakas ned

i en vattenfylld bägare så att fillern flyter på vattenytan. Man anser att

fillern är hydrofob om inget material sjunker till botten inom 24 timmar.

Vid kalksten med hög lerhalt (R203>1,7%) ställs dock inte länge detta krav.

Tabell 2:1. Krav på filler tillverkad av kalksten.

  

Tester Krav för filler
Vikt% passerande maskvidd, mm Aktiverad Icke aktiverad

1,25 100 100
0,315 95 90
0,071 80 70

Hálrum (enligt standardiserad
statisk provpackning) % 30 70

Volymssvällning för prov
av mastix, %

Fe203+A1203<1,7 (lermineral<15%) 1,5 2,5

Fe303+A1203<2,5 (lermineral<25%) 2,5 -

Bitumenhállningsförmága
(g/cma), högst, %
Fe203+A1203<1,7 (lermineral<15%) 50 65

Fe203+A1203<2,5% (lermineral<25%) 55 -

Fuktighet,%, högst 0,5 1,0

Asfalthållningsförmágan mäts genom ett standardiserat penetrationsförsök

med konspets. Hálrummet fås genom att packa fillern vid statisk tryckning.

Dessutom finns det en speciell norm för filler av restprodukter som flyg-

aska och filterdamm från cementindustri (GOST 9128). Sådana filler får
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användas i varma och medelvarma massor av lllze klass samt i porösa och

högporösa massor av Iza och Ilza klass (jfr huvudtext, tabell11).

Av sovjetisk norm GOST 9128 framgår dessutom att krossand kan aktiveras på

motsvarande sätt och då ställs lägre krav på graderingen (finhetsmodulen)

än vid icke aktiverad sand, jfr bilaga 4. Meschin (1969) beskriver estniska

laboratorieförsök varvid ett dåligt graderad kvartssand sammalts i en sk

desintegrator med något (2,5-4,5%) släckt kalk. Asfaltmassa med förbättrade

mekaniska egenskaper och beständighet kan erhållas genom aktiveringen även

om man menar att en fullständig kompensation av den dåliga graderingen inte

erhållits genom aktiveringsprocessen. (Anm. Ekonomin anses dock mycket

tveksam om sand, som utgör en större del av asfaltmassa än filler, måste

malas. I Frankrike har man för förbättring av sand, som har dålig minera-

logisk sammansättning, föreslagit förbehandling med asfaltemulsion före

framställningen av asfaltmassa, Frouin 1989).

Referenser.
Al-Massaid mfl. Properties of aspaahltroil shale bituminous mixtures under
normal and freeze-thaw conditions. TRR 1288, 1989.

Dukatz,E.L. Aggregate properties related to pavement performance. Proc.
AAPT, Asphalt Technology, 1989.

Frouin,L. E'tude e'xperimentale des interactions surfaces mine'rales-

bitumes. Cas particulier des argiles. Rapports des Recherches LCPC, No 154,
1989.

Haggi,A mfl, Vägbyggarens Handbok, Tallinn 1977.

Meschin,A. Möjligheter att aktivera filler med restprodukter från olje-

skifferindustrin (på estniska). Autotransport ja Maanteed, nr 6, 1967.

Meschin,A. Undersökningar av möjligheter att använda sig av aktiverad sand
vid estniska förhållanden (på estniska). Autotransport ja Maanteed, nr 4,
1969.
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Figur 2:1. Relativ nedsättning av tryckhállfasthet vid a) enbart vatten-

lagring och b) frystöväxling av asfaltbetongprov med och utan aktivering av

kalkstensfiller. Aktiveringemedlen är restprodukter från oljeekiffer-

industrin (Mescnin 1967).





BILAGA 3

EXEMPEL PÅ KRAV FÖR ASFALTBINDEMEDEL.

GOST 2245-76 gäller "segbitumen" av typ BHD till varm och medelvarm asfalt-

betong av klass I, dvs till de mest högtrafikerade vägarna. För klass II

och III kan även lägre asfaltkvaliteter användas (andra normer finns). I

Sovjet ser man bitumen som en restprodukt från oljereffinaderier och

kvaliteten kan därför variera mycket. Det finns också speciella föreskrif*

ter för bindemedel, framställda av stenkolsbaserad tjära och oljeskiffer-

baserat bindemedel. Kraven för de olika kvaliteterna av ráoljebaserad

asfalt ( segasfalt ) ges i nedanstående tabell:

Tabell 3:1. Krav för asfaltbindemedel, framställt av råolja.

 

 

Tester Penetrationsklasser
Penetration: 200/300 130/200 90/130 60/90 40/60
Vid 2520 (100g,
5sek) inom 201/300 131/200 91/130 61/90 40/60
006 (200g, 603ek,
min 45 35 28 20 13

Duktilitet:
Vid 2500, min ej normerad 65 60 50 40
Vid 0 C, min 20 6 4,2 3,5 -

Mjukpunkt C'C, min 35 29 43 47 51

Brytpunkt OC, högst -20 -18 -17 -15 *10

Vidhäftning till
marmor eller sand ska vara tillfredställande

Penetrationsindex +1 till -1

Ökning av mjuk unkt
efter upphettningsprov,
högst 6 7 6 6 6

Vattenlösliga ämnen,
högst % 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3

Flampunkt 0(3, högst 200 220 220 220 220

Är vidhäftningsmedel tillsatt sätts index P till typbeteckningen (Anm. I

jämförelse med svenska anvisningar noterar man främst penetrationsmätningen

vid 0 C. Duktilitetsprovningen utförs också före upphettningsprovning,

sannolikt av typ TFOT. Ökningen av mjukpunkten bestäms dock efter sådan

provning).

Bitumen från lokal oljeskifferindustri används till vägändamál i Estland

(Meschin 1970, 1989). Från denna kan framställas "segbitumen" eller också

bitumenlösning till mindre trafikerade vägar. Estnisk norm ENSV VST 820-72

för segbitumen", erhållet frän oljeskiffer ges i nedanstående tabell:
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Tabell 3:2. Krav på "segbitumen" från oljeskiffer.

800-250/330 800-180/250
Penetration: _ _
Vid 2500, inom 251-330 180-250
(1009, 538k)
Vid 520, inom
(100g, ösek) 25 25

Mjukpunkt, minst 30 33

Viskositet (viskometer
med 10mm öppning och 80 C) 40 ej normerad

Penetration efter Stim
upphettning vid Leone, minst 60 85

Mjukpunktsförhöjning, efter
5tim upphettning vil 160 C,
ej högre än 4 4

Brytpunkt, ej högre än -12 -12

Löslighet i kloroform, minst 98,0 98,0

Vattenlöslig substans, högst 1,0 0,8

lampunkt,°C, minst 135 140

Man tillsätter även ofta bitumen från oljeskiffer i en halt på ca 7% till

råoljebaserad bitumen för att förbättra vidhäftningsegenskaperna till

stenmaterial. Ett bindemedel, som är en penetrationsklass mjukare, erhålls

då och klass 60-90 blir tex 90-130. Temperaturen får vid blandningen inte

överskrida 13000, annars förstörs den vidhäftningsförbättrande förmågan.

Även miljöfarliga ämnen som fenoler kan börja avgå i gasform.

Man använder även oljeskifferbitumen i "flytande" form (lösning) varvid

användningsområdet varierar från Jordstabilisering till blandning av

varmmassa. Man definerar fem klasser varierande från C 12-20 till 130-200

(sekunder vid 6020 och 5mm hål hos viskosimetern).

Ett problem har varit att den forcerade beläggningsverksamheten har

medfört att man inte kunnat använda sig av kvalitativ, normenlig skiffer-

oljebitumen utan ofta fått ta emot dåligt definerade restprodukter från

kemisk industri.

Referenser.
Haggi,A, mfl. Vägbyggarens Handbok. Tallinn 1977.

Lauringson,V, Reier,A. Mining Industry in the Estonian SSR. Tallinn, 1981.

Meschin,A. Ny republikstandard för oljeskifferbitumen till vägbyggnad (på
estniska). Autotransport ja Maanteed, nr 6, 1970.

Meäghin,A. Användning av oljeskifferoljor. Autotransport ja Maanteed, nr 5,
19 .



BILAGA 4

KRAV PÅ STENMATERIALKVALITET.

KROSSAT BERG.

Se sovjetiska normerna är ovanligt detaljerade och komplicerade. Fyra berg-

artsgrupper (I-IV) defineras och man ställer olika kvalitetskrav på dessa.

Standardsorteringar är 5-10, 10-20 och 20-40mm, för krossand och natursand

(0.071-5mm) finns separata krav och detta gäller också för filler. Ler-

halten i sorteringarna för asfaltbetong av klass I och II får ej vara högre

än 1% för "hårdbergarter" och 2% för kalksten. Vid klass II och III för

slitlager samt för bärlager (av typ AG) är motsvarande värden 2 och 3%.

Kraven för krossat berg ges i GOST 8267-82. Man definerar olika hållfast-

hetsklasser och -tal för bergartsgrupperna (tabell 4:1). Hållfasthetstalet

fås genom nedkrossning av analysfraktioner i en stalcylinder, både för

torrt och vattenlagrat prov. Det är docx inte lika med resultatet från

tryckförsöket utan fås från tabeller 4:2-3. Man skiljer således mellan

sedimentära och metamorfa bergarter samt magmatiska sådana, de senare delas

vidare i djup- gång- och ytbergarter. Tidigare bestämde man veterligen

tryckhállfastheten hos massiva (cylindriska?) provkroppar av bergarter och

efter övergången till testning av analysfraktioner har man behållit de

gamla värdena från hallfasthetsklassificeringen (tidigare angivna i MPa).

Vidare bestämmer man nötningstalet enligt ett mod. Los Angelesförsök

(tabell 4:4), dock utan att skilja mellan bergartsgrupperna (Anm. Man kan

här invända att ett försök, besläktat med Los Angelesmetoden, inte är ett

nötningsförsök utan korrelerar snarare med en hållfasthetsprovning av den

typ som används för bestämning av hallfasthetstal).

På grundval av hur många frystöcykler analysfraktionerna i medeltal tål så

definerar man olika beständighetsklasser (15-300 cykler), tabell 4:5.

Provningen beskrivs nedan. Man kan också bestämma beständighetsklassen
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genom ett enabbföreök som innebär vätning och torkning i mättad Naüsoa-

:13.

Tabell 4:1. Klassificering av stenmaterial, erhållet vid krossning av berg.

Uregrungsbergart Hållfaethetsklaââ Hållfasthetetal

   

Bergarte-

SVUPP

I Magmatigka bergarter: 1 1400
granit, eyenit, diorit, gabbro 2 1200
basalt, andesit, trakyt mm 3 1000

4 800

5 600

II Metamorfa bgrgarter: 1 1200
gnejs, amfibolit, kvartsit 2 1000

3 800

4 600

5 400

6 300

7 200

III Sedimentära karbonat- 1 1200

bergarter: 2 1000

kalksten, dolomit 3 800

4 600

5 400

6 300

7 200

IV Andra eedlgentära 1 1200

bergarter: 2 1000

Sandsten mm 3 800

4 600

5 400

6 300

7 200

Tabell 4.2. Hållfasthetetal och nedkroeening i stálcylinder för
krossmaterial av eedimentära och metamorfa bergarter (GOST 8267).

  

Hållfasthetstal Nedkroeening vid tryckning i stalcylinder.
Torrt prov Vattenmättat prov

1200 (11 (11
1000 11-13 11-13
800 13-15 13-15
600 15-19 15-20
400 19-24 20-28
300 24-28 28-38
200 28-35 38-54



Tabell 4:3. Hållfasthetstal för krossmaterial av magmatiska bergarter.

 
 

Hallfasthetsgal Nedkrossnlng vid tryckning i stålcylindeg
(Torrt eller vattenmättat prov)

Djup- o gångbergarter Ytbergarter
1400 <12 <9
1200 12-16 9-11
1000 16-20 11-13
800 20-25 12-15
600 25-34 15-20

Tabell 4:4. Nötningstal för krossmaterial.

  

Nötningstal- Viktsförlust i hylltrumlare (modell Los Angeles)
I (25

II 25-35
III 35-45
IV 45-60

Tabell 4:5. Beständighetsklassificering.

 

Testmetod 'Beständighetsnummer (antal cyklegl

Frystöväxling:
a) antal cykler 15 25 50 100 150 200 300
b) tillåten viktsför-

lust %, ej över 10 10 5 5 5 5 5

Försök 1 mättad

NaRSOa-lösning:

a) antal cykler 3 5 10 10 15 15 15
b) Tillåten Vikts-

förlust, % ej över 10 10 10 5 5 3 2

Kornformen i analysfraktionerna ges som halten missformade, flisiga och

stängliga korn med bredd resp tjocklek tre gånger större än längd. För

krossmaterial ställs följande krav:

De sovjetiska normerna föreskriver nödvändiga stenmaterialgrupper (I-IV),

hållfasthetsklass, beständighet och kornform för stenmaterial till olika

användningsområden (tabell ej átergiven, normer för asfaltbetong framgår

dock av huvudtext).
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Tabell 4:6. Krav på kornform.

användningsområde Missformade korn, vikt% ej över

Asfaltbetong:
Slitlager, stenhalt:
50-65% 15
35-50% 25
20-35% 35
Bärlager (typ AG) ej normerat

"Lätta" asfaltmassor:

Slitlager 15
Bärlager 25

Bärlager, obundet 25

Bärlager, stabiliserat ej normerat

GRUSMATERIAL.

Grus defineras som material mellan 5-70mm enligt 605? 8268-82. Krossgrus

defineras i GOST 10260-82 och måste innehålla minst 80% krossade korn

(definitionen är att mer än 50% av korntvärsnittet ska ha krossad yta).

Tillåten halt av missformade korn ska stämma överens med kraven för

helkrossat material (tabell 4:6).

Grus- och gruskrossmaterial indelas enligt nedanstående tabell:

Tabell. 4:7. Klassificering av grus- och gruskrosematerial.

      

Petrografigk klassificering Hållfasthets* Hållfasthets- Nötningsmot-

C>50% av bergartstyp enl. klass tal, minst stand i L.A -
nedan): trumma

Fin- och medelkorniga, krist.
"hardbergarter; krist. kalk-
stenar, kvartssandstenar och i DPB 20
deras blandningar

Grovkorniga "hardbergarter";
starka kalkstenar och sand"

stenar och deras blandningar 2 Dplâ 30

Löskorniga "hårdbergarter",
kalk- och sandetenar 3 D-16 45

ML-: löskorniga "hårdbergartcr",
kalk och sandstenar 4:

.
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Anm. Med "härdbergarter" avses ovan magmatiska och metamorfa bergarter

Hållfasthetstalet bestäms som för krossat bergmaterial genom tryckförsök i

stálcylinder (jfr nedan) och defineras i nedanstående tabell:

Tabell 4:8. Hållfasthetstal för grus- och krossgrus.
Hållfasthetstal Försök i stålcylinder, % Motsvarande hållfasthetstal

Krossgrus Grus
098 högst 10 högst 8 1000
Dp12 10-14 9-12 800
Dplö 15-18 13-16 600
Dw24 18-26 17-24 400

Kraven för beständighet är desamma som för krossat berg (tabell 4:5).

SAND.

Natursand och krossand klassificeras med avseende på finhetsmodul. För

asfaltbetong av klass I och II krävs således för natur- och krossand en

finhetsmodul över 2,0, medan för aktiverad krossand krävs modul över 1,7

(Anm. I Sverige används finhetsmodulen endast vid proportionering av

cementbetong). Vid användning av massa med hög stenhalt krävs ett stenjöl

av krossat berg med finhetsmodul över 2,0. Vid sandig asfaltbetong (<5mm)

krävs en finhetsmodul över 1,0 för såväl krossand som natursand, men

normenlig filler ska användas.

För krossand ställer man krav på ursprungsmaterialet. För bergmaterial

anges således dess hällfasthetstal och för grus det lägsta hällfasthets-

numret (Dp) som krävs för användning i olika asfaltbetongklasser (l-III)

och -typer (tabellen återges inte). Ju bättre klass, desto större krav på

ursprungsmaterialets hållfasthet. Dessutom ställer man krav på lerhalten i

natur- och krosssanden, den får variera mellan O,5-1,0% beroende på
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användningsområde. För asfaltbetong av sandig typ (G) får man endast

använda krossand av magmatiska "hårdbergarter".

FILLER.

Samma norm gäller både för aktiverad och icke aktiverad filler, se

beskrivning i bilaga 2.

KORTA BESKRIVNINGAR AV TESTMETODER FÖR STENMATERIAL.

Hållfasthetâtal.

För provningen behövs en tryckpress som kan ge en belastning på 10-50ton

och stålcylindrar med 75 och 150mm diametrar. För rutinprovningar kan den

mindre cylindern användas i en mindre press, för bestämning av hållfast-

hetstal enligt norm behövs dock den större cylindern. Prövningen görs på

normalt på torrt eller ibland vattenmättat material (2 timmars vatten-

lagring). Belastningshastigheten är O,1-O,2 MPa/sek och provet belastas i

den min re cylindern till 5 ton och i den större till 20 ton. Provet siktas

på följande kontrollsiktar:

Analysfraktion 5-10mm kontrollsikt 1,25mm
10-20mm 2,5mm
20-40mm 5,0mm

Resultatet beräknas på följande sätt:

Dp=CG1-G$)'iOO/g1

varvid g1 är provets ursprungliga vikt
bg är kvarstannande mängd på kontrollsikt

Dubbelprov utförs.



Nötningsggtstánd.

Denna egenskap för krossat berg eller grus bestäms i trumlare med

inmonterad hylla (motsvarande Los Angelesmaskin, mått dock ej angivna).

tâlkulor med diametern 48mm och vikten 450g används. ProvningsparametrarnaU]

ges nedan:

Analysfraktion,mm Antal stålkulor Provets vikt,kg Antal varv
5-10 8 5 500
5-15 9 5 500
10-20 11 5 500
20-40 12 10 1000

Efter testning siktas provet på 5 Och 1,25mm maskvidder och viktsförlusten

beräknas enligt nedan:

K=(g-g,)°100/g

varvid g är provets ursprungliga vikt
g1 är summa kvarstannande material på maskvidder 5 och
1,25mm.

(Anm. Vid provning i sk hylltrumlare utsätts stenmaterialet inte för en

egentlig nötningsprovning utan snarare för slag. Vid sedimentära bergarter

är det dessutom särskilt nödvändigt att utföra provningen med vatten, tex

som vátnötning i kulkvarn av Vles modell).

Frostbeständighet.

Egenskapen bestäms på varje fraktion för sig. Pr'vet vattenmättas under 48

timmar och läggs sedan 4 timmar i frysskåp vid en temperatur av 17:5 C.

Därefter tinas provet upp i vatten vid 20:500. Provningscykeln upprepas 15,

25, 50 mfl gånger och provet torkas var 50:e cykel och siktas på analys-

.
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deltalet av två provningar. (Anm. Det förefaller av den korta beskriv_

ngen som om man fortsätter att terna och frystöoykla ett och samma prov.

tta är inte nelt korrert eftersom vattenmättningen i provet kontinuerligt

ar med antalet frystöcykler och torkningarna under försökets gång gör att

ovet varje gång "nollställs". Enligt egna erfarenheter kan beständighets*

ovningen väsentligen påskyndas och göras mera relevant om man använder

3 av en svag saltlösning, tex 1%-ig NaCl. I jämförelse testning med

tten erhåller man bl högre mättnadsgrader i stenmaterialet med salt-

aning).

abbprovningen med NaQSO4 beskrivs inte, men i princip likartade metoder

nns tex i ASTM- och AASHTO-standarder.

GRA RESULTAT FRÅN FRANSKT-SOVJETISKT SAMARBETSPROJEKT.

marbete har etablerats mellan LCPC i Paris och Soyuzdornii i Moskva, bla

stenmaterialsidan, för att lära sig av varandras erfarenheter. En del av

atmetoderna i respektive land har jämförts med varandra (Sidoroff mfl

32). Los Angelesförsöket används i båda länderna (även om det inte före-

gger närmare detaljer om den sovjetiska metoden). Resultaten står i

iska delig korrelation till varandra; däremot konstateras ett gott

:linjigt samband mellan sovjetiskt tryckförsök i stálcylinder och det

anska Los Angelesförsöket (och därmed sämre med det sovjetiska). För att

klara orsaken måste man dock veta sådana detaljer som vilka analysfrak-

bner som har använts mm. Ett visst samband visas även mellan det franska

:rodeval- och Los Angelesförsöket, särskilt om den förstnämnda testen

'öre i torrt tillstånd så att de olika vattenkänsligheterna hos stenmate-

:len inte påverkar resultatet. Vittringsförsöken har inte jämförts.




