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Vad som populärt kallas asfalt be-
står till ca 95 viktprocent av stenma-
terial om man räknar med även sådana
mineraliska komponenter som sand och
filler. I denna uppsats behandlas dock
främst de grövre stenarnas egenskaper.
Stenmaterialet bör vara så motstånds-
kraftigt att det inte sönderfaller vid
asfaltmassans framställning i verk eller
utläggning samt genom senare påver-
kan av trafik och klimat. Vidhäftning-
en till bindemedel måste vara tillfreds-
ställande för beläggningens hållbarhet.
Vidare får stenytorna inte glattpoleras
under trafik så att risk för en i vått
tillsånd slirig vägyta föreligger. Det har
till senare år förelegat en tendens att
yundervärdera stenmaterialets, betydelse
i beläggningssammanhang, till stor. del
beroende på den i allmänhet goda till-
gången på kvalitativt naturgrus och ma-
kadam inom landet. De geologiska för-
utsättningarna är gynnsamma i Sverige

från vägmaterialsynpunkt i jämförelse
med vad som är fallet i många andra
länder [1]. Intresset har därför varit
större att undersöka andra beläggnings-
faktorer som stenmaterialets kornkurva,

bindemedlets halt och egenskaper, i
vägen uppnått hålrum i massan mm.
Under de första årtiondena av seklet
var slitaget på vägbeläggningar stort
genom påkänningarna av häSthovar,
järnhjul och massiva gummidäck. Ett
intresse för stenmaterialets kvalitets-
egenskaper kan konstateras från den
tiden [2]. Sedan följde en period, då
fordonen hade luftgummidäck och be-
läggningsslitaget var praktiskt taget
obefintligt. När skador uppstod berod-
de det huvudsakligen på den otillräck-
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liga bärigheten hos lagren under be-
läggningen. Då dubbade vinterdäck
under 1960-talet började användas med-
förde detta ett starkt ökat beläggnings-
slitage.
Olika åtgärder har provats för att öka
beläggningars lisvlängd. Ett av de mest
lovande sätten är att använda sig av
grovt, extra slitstarkt stenmaterial. Sten-
halten i beläggningen är även av be-
tydelse, den måste vara så pass hög
att ett sammanhängande stenskelett kan
bildas. Flera av de tidigare använda
beläggningstyperna har visat dålig slit-
styrka, till stor del beroende på alltför
låg stenhalt. Försök har även gjorts
att välta ner (grov sten i den, nylagda
ytan av beläggningsmassa med låg sten-
halt.
Under de "senaste årtiondena har man
också strävat efter att framställa ljusa
vägbeläggningar, speciellt i kombina-
tion med stationär belysning. Detta
åstadkoms i första hand genom använd-
ning av ljust stenmaterial eller genom
inblandning av vit konststen (import
från Danmark) i det lokala stenmate-
rialet. Det är viktigt att stenmaterialet
bibehåller god ljusreflexion även i vått
tillstånd _ vissa naturstenar försämras
i alltför hög grad vid vätning. Det ljusa
stenmaterialet måste också ha god slit-
styrka så att en skrovlig beläggnings-
yta med uppstickande stenar bibehålles
under trafik. Den vattenhinna som upp-
står vid regnväder måste kunna punk-
teras av stentoppar för att undvika to-
talreflexion och den spegling som kan
blända bilföraren.
En vägbeläggning måste ha goda frik-
tionsegenskaper i regnväder (här bort-
ses från vinterväglag). Stenmaterialet
måste därför ha god slitstyrka så att
beläggningsytan får tillräcklig, skrovlig
struktur. En sådan vägyta är dräneran-
de och bidrar tillsammans med däcks-
mönstret till vattenavledningen från
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kontaktytan mellan vägyta och bildäck.
Detta är särskilt viktigt vid vägar för
höga hastigheter. De djupa, spårbundna
rännor, som förorsakas av dubbdäcken

innebär ett särskilt problem eftersom
vattenplaning kan uppstå. Vissa sten-
material ten-derar också att poleras
under trafiken sommartid, så att en i
fuktigt tillstånd slirig vägyta kan upp-
komma. Detta har varit ett mycket
uppmärksammat problem i vissa länder,
speciellt om lätt polerbara bergarter
som vissa kalkstenar och basalter måste
användas. Naturstenens egenskaper har
inte alltid visat sig räcka till i speci-
ellt utsatta ställan såsom rondeller, kur-

vor och stoppställen. Försök görs där-
för bla i England, Frankrike och USA
att framställa särskilt poleringsbestän-
diga konststenar även utan krav på ljus
het. Poleringsproblemet har dock ringa
aktualitet vid svenska trafik- och kli-
matförhållanden. Det har således visats
att de av dubbdäcken polerade stenpar-
tierna ruggas snabbt upp under vin-
terhalvåret när däckdubben används
[3]. Det är också svårt att hitta kom-
binationen god slitstyrka och hög po-
leringsbeständighet hos ett och samma
stenmaterial.

Provning av stenmaterial i

Sverige

Under 1920- och 1930-talen förmärktes
som nämnts ett intresse för provning
av stenmaterial i Sverige. Flera från
utlandet hämtade metoder fanns således
vid Statens Provningsanstalt [2]. Un-
dersökningarna gjordes dock som regel
på provkroppar i form av utborrade
bergartscylindrar och inte på färdiga
vägprodukter . '
Under 1930-talet utvecklades dock nya
provningsmetoder vid statens väginstitut

(föregångaren till VTI) för undersök-
ning av kornform (flisighetstal) och
hållfasthet (sprödhetstal) hos krosspro-



dukter. Krav på kompakt kubisk
kornform är nödvändig, då olämplig
krossning kan försämra ett annars gott
utgångsmaterial. Kornformen bestäm-
mes genom siktning av en provfraktion
(oftast 8,0 11,2 mm), först på kvadra-

tiska, sedan på spaltformiga öppningar,
varvid kornen klassificeras approxima-
tivt efter bredd och tjocklek. Flisighets-
talet anger således det genomsnittliga
bredd/tjockleksförhållandet för kornen
i provet. Sprödhetstalet bestämmes ge-
nom att samma provfraktion utsättes

för upprepade slag i en standardiserad
fallhammare och den uppkomna ned-
krossningen bestämmes därefter genom
upp-siktning. Sprödhetstalet är beroende
av flisighetstalet och kompakta ku-
biska partiklar får således bättre håll-
fasthet än flisiga. I utlandet framtogs
ungefärligen samtidigt provningsmeto-
der varvid slag- eller tryckhållfastheten
för krossprodukter bestämmes. Mång-
falden av olika apparatkonstruktioner
försvårar tyvärr internationella jämfö-
relser.
Försök med ytbehandlingssten gjordes
bl a på Äkeshovsprovvägen i Stockholm,
byggd i slutet av 1930-talet, varvid till-
fredsställande samband mellan prov-
ningsmetoder och hållbarhet i vägen
konstaterades [4]. Flisighets- och spröd-
hetsbestämningen har wcepterats som

provningsmetoder av vägverket och an-
vändes för att bedöma den s k styrke-
graden enligt verkets byggnadsanvis-
ningar.

Undersökningar vid V'" av

beiäggningsstens slitstyrka

Sedan de dubbade däcken varit i bruk
någon tid kunde det observeras att vis-
sa stenmaterial, som var godkända en-
ligt normerad provning, _slets tämligen
snabbt i vägbeläggningar. Orsaken an-
togs kunna vara den att stenmaterialets
nötningsmotstånd, som rimligen bör
vara av stor betydelse i sammanhanget,
inte påverkar resultatet av styrkegrads-
provningar. Extremer som mjuk kalksten
och hård kvartsit kan således erhålla
samma provningsresultat.
VTI fick i uppdrag av vägverket att
försöka ta fram en lämplig, komplette-
rande nötningsmetod. Det visade sig
vid litteraturundersökning (1969) att
nötningsproblemet ännu inte uppmärk-
sammats utomlands i sådan omfattning
att relevantutveeklingsarbete med prov-
ningsmetoder pågick. En nötningsmetod
Aggregate Abrasion Value enligt
B S 812 fanns dock redan tidigare nor-
merad i England. Denna metod avsåg
emellertid inte undersökning av sten-
materials moståndskraft mot slitage
genom dubbade däck. Den ansågs emel
lertid vara värd ett närmare studium.
Vid provningen användes små provplat-
tor (med ca 50 cm2 yta), innehållande
stenmaterialet som en slags mosaik.

Dessa plattor nötes på en gjutjärnsskiva
vid tillförsel av slipsand, varefter den
procentuella viktförlusten bestämmes.
Det brittiska försöket modifierades
emellertid vid VTI. Den föreskrivna
natursanden har således utbytts mot
aluminiumoxid (nr 60), som bättre

motsvarar däckdubbens hårdhet. Prov-
fraktionen bestämdes till 8,0 11,2 mm

och slipmedelstillförseln minskades att
göra försöket hanterligare. Belastningen
på varje provplatta (två nötes på sam-
ma gång) har varit 2,5 kg. Vidare un-
derlättades försöksförfarandet genom
att uträkna viktförlusten per ytenhet
(mg/om?). Detta värde har kommit att
kallas sliptalet .
Det visade sig att sliptalet för olika
stenmaterial varierade inom vid grän-
ser. De bästa resultaten (sliptal ner till
40) har erhållits för vissa kvartsit- och
porfyrmaterial, även om betydligt sämre
varianter av dessa bergarter kan före-
komma. Vanliga beläggnirngsmaterial
som granit och gnejs intar i regel en
mellanställning (sliptal oftast kring
100). Glimmerrika gnejser kan dock
ibland erhålla värden över 200. Sedi-
mentära mjuka bergarter eler marmor
kan ibland få sliptal större än 5400. För
naturgrus (krossade ytor har under-
sökts) erhålls inte så extremt stora va-
riationer, då det här är fråga om bland-
ningar av bergartsfragment med olika
egenskaper. Grus, rika på kvartsit eller
porfyr, framträder dock genom låga slip-
tal, medan grus innehållande exempelvis
glimmerrik gnejs får dåliga värden.
Sliptalsmetoden är bäst lämpad för
undersökning av homogena, krossade
ergmaterial, medan den lämpar sig

mindre väl för provning av heterogena
naturgrusmaterial. För dessa kan det
nämligen vara svårt att framställa helt
representativa provplattor.

Strax efter det att denna sliptalsmetod
utvecklats gjordes i institutets provvägs-
maskin försök att jämföra resultaten
från laboratorieförsök med slitaget av
dubbade personbilsdäck [5]. Provvägs-
maskinen består av en cirkulär bana
med 5 m diameter, som trafikeras av
hjul anbringade på en gemensam verti-
kal axel. Varje hjul drives av en sepa-
rat elektrisk motor. En viss exenterrö-
relse föreligger så att hjulspåren över-
lappar varandra. Belastningen har varit
500 kg på varje hjul och hastigheten
vid försöket 35 km/h. Temperaturen
låg strax över 0° C och banan utsattes
för ständig vattenbegjutning.
Fjorton olika stenmaterial med välkän-
da egenskaper undersöktes. För att ren-
odla försöksbetingelserna studerades
ytbehandlingssten. Provfraktion var i
samtliga fall 11,2 16,0 mm och för
att underlätta materialjämförelser hölls
kornformen konstant (flisighetstal 1,2).
Som bindemedel användes epoxiharts,
då stensläpp befarades vid klistning

med bitumen på grund av starka vrid-
krafter i maskinen. Slitaget mättas med
jämna mellanrum genom profilering.
Det visade sig dock vara svårt att er-
hålla fullgod reproducerbarhet på de
grova ytbehandlingarna.
Det största slitaget uppkom vid för-
sökets början, då skarpa kanter avbröts
och defekta stenar sönderslets. Stenar
av slitstarka bergartsmaterial antog
dock så småningom väl rundade for-
mer med släta ytor, de bästa proven på
verkades knappast av dubbarna efter
detta stadium. Efter 200000 varv var
de sämsta materialen helt nednötta,

ofta under bindemedlets nivå, och försö-

ket avbröts. Stensläpp observerades en-
bart i första början av försöket.
Jämfördes dubbdäcksslitaget i provvägs-
maskin med resultaten av laboratorie-
metoder framkommer det att något
samband med sprödhetstalet, bestämt
vid enhetlig kornform, inte föreligger
(fig 1). Däremot kan urskiljas en tyd-
lig tendens till rätlinjig korrelation med
sliptalet (fig 2).
De slitstarkaste materialen i provvägs-
maskin har varit kvartsit, porfyr och
diabas, medan granit och gnejs intagit
melanställningar. Glimmerrik gnejs och
kalksten har nednötts snabbt. Vita
konstmaterial har också givit mindre
goda resultat, men dessa porösa mate-
rial har inte varit avsedda att använ-
das i ytbehandlingar.
Sliptalsmetoden kom tämligen snabbt
i bruk för kvalitetsbedömning av be-
läggningsmaterial, då tydligen behov
av en relevant, styrkegraden komplet
terande provningsmetod förelåg. Övre
gränsvärde för sliptal har således upp-
ställts av vägverket under senare år
vid upphandlingar av stenmaterial till
kvalitativa vägbeläggningar.
Vidareutveckling av Sliptalsmetoden har
utförts i visst samarbete med andra
nordiska väglaboratorier. Det har bla
visat sig att stenmaterials mekaniska
egenskaper kan försämras av fuktighet
[6], varför stenmaterialprovningar --
speciellt på okända material egent-
ligen borde utföras på fuktlagrade prov.
Belastningen verkar även vara i minsta
laget vid sliptalsbestämningen, studier
i svepelektronmikroskop [3] avslöjade
således att en viss polering av stenytor
ibland kunde förekomma vid försöket.
Poleringen kan betraktas som en mi-
kroplastisk deformation av mineral-
ytor som motverkar nötning.
Resultat av ett modifierat sliptalsförsök,
varvid provplattorna nötes vid vatten-
tillförsel och under 12,5 kg belastning
(0,25 kp/cm'2), har jämförts med slita-
get från tidigare körning i provvägsma-
skinen. Vidare har värdena korrigerats
med avseende på stenmaterialens va-
rierande kompaktdensiteter. Det visar
sig att sambandet (fig 3) blir bättre
än vad som tidigare erhölls för ur-
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Fig ]. Samband melan medelavnötning efter 200000 varv
vägsmaskin och sprödhetstal vid flisighetstal 1,2
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Fig 3. Samband mellan medelavnötning i
provvägsmaskin och mod. sliptal

spnungligt sliptal. Ett av provmaterialen
bryter sig dock markant ur sambandet.
Det är emellertid här fråga om ett vitt
konstmaterial som är rikt på sfäriska
hålrum. Slitaget skedde här annorlunda
än för naturstenarna, då porositeten

gjorde att ganska stora kornfragment
kunde lossbrytas vid dubbpåkänningar,
speciellt i försökets början.
Nämnas bör att de sliptalsbestämning-
ar, som utförts av VTI åt olika upp-
dragsgivare, gjorts enligt ursprungligt
förfarande. Mer. erfarenhetsmaterial be-
hövs innan provningsmetoden kan bli
definitivt fastställd.

Jämförelse av laboratorie-

lörsök och väglörhållanden

Den funna, goda överensstämmelsen
mellan dubbslitage och laboratorieför-
sök innebär tyvärr inte att en i alla
avseenden tillämpbar provningsmetod
är funnen. Systematiska studier med
olika stenmaterial har än så länge en-
bart gjorts med ytbehandlingssten och

i prov-

i provvägsmaskin som icke helt och
hållet motsvarar vägförhållanden. Re-
sultaten från ytbehandlingssten torde
dock i hög grad,: vara tillämpbara även
på massabeläggningar då det grova
stenskelettet även i det senare fallet
utgör det huvudsakliga slitmaterialet .
En körning i provvägsmaskin pågår f n
och preliminära resultat verkar veri-
fiera det ovan sagda.
Systematiska studier med flera olika
stenmaterial i en och samma fullska-
leprovväg har ännu inte kunnat göras
vid VTI. En stenmaterialprovväg
planeras att utföras år 1976 på uppdrag
av vägverket. Undersökningar på prov-
väg har dock gjorts i Stockholms stad
i samarbete med Nynäs vägservicelabo-
ratorium med ett begränsat antal sten
materialet [7]. Slitagebilden verkar
därvid bli ganska likartad med den
som konstaterats i provvägsmaskinen.

De enstaka stenarna blir nämligen allt
flisigare genom dubbslitaget och ned-
krossningen av stenar verkar vara en
mindre väsentlig faktor. Stenmaterial
med lågt sliptal och god styrkegrad (i
första hand kvartsit) har visat den
bästa motståndskraften.
Nämnas bör att Slitagebilden kan bli
en helt annan under trafik av dubbade
lastbilsdäck sådana förekommer hu-
vudsakligen i norra Sverige. Belastning-
en kan därvid bli sådan att dubbarna
tenderar att snarare krossa än nöta ner

de enskilda stenarna. Vid sådana för-
hållanden kan hållfastheten hos sten-
materialet förmodas vara en Viktigare
faktor än nötningsmotståndet. Ytbe-
handlingar och andra öppna, hålrums-
rika beläggningstyper är också mer
känsliga för sådan nedkrossning än täta
beläggningar, där de enskilda stenarna
kommer att bli bättre skyddade av bru-
ket. Det framgår av det sagda att det är
mycket svårt att på ett enkelt sätt före-
skriva gränsvärden för stenmaterials

Fig 2. Samband mellan medelavnötning efter 200000 varv i prov-
vägsmaskin och sliptal

hållfasthet och nötningsmotstånd. Dessa
värden blir beroende av faktorer som
trafik- och klimatförhållanden samt be-
läggningstyp.
Extremt slitstarkt stenmaterial (som
dessutom helst bör vara ljust) finns att
tillgå endast på ett relativt fåtal ställen
i Sverige och ofta ganska långt från de
största tätorterna varför transportkost-

naderna kan bli höga. Framställningen
av sådana stenmaterial är även dyrbar
då de sliter hårt på borrstål, krossplat-
tor mm. Speciell silikosrisk föreligger
även hos kvartsit, inkapsling av utrust-
ning är dock numera föreskriven vid
större krossanläggningar. Det är ange-
läget att ytterligare utreda i vilken ut
sträckning uppkomna extrako stnader
uppvägs genom ökad livslängd och -
speciellt vid ljusa stenmaterial även
ökad trafiksäkerhet hos beläggningar
med slitstarkare stenmaterial. [:|
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