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FÖRORD

Föreliggande VTT-meddelande redovisar en ringanalys som genomfördes våren

1995 mellan tre nordiska provvägsmaskiner. Provningen i ringanalysen har i hu-

vudsak följt det ursprungliga förslag som finns för "CEN-metod för provning av

slitstyrka hos betongbeläggningar". Med utgångspunkt från resultaten vid ringana-

lysen har ett alternativt förslag tagits fram till provningsmetod. Detta förslag kan

användas som underlag vid revidering av det ursprungliga CEN-förslaget.

Provningen har utförts vid Norcems provvägsmaskin i Norge, VTT:s provväg-

maskin i Sverige och VTT:s provvägsmaskin i Finland. Arbetet har samordnats i

en nordisk grupp bestående av:

Ronny Andersson, Cementa, Sverige

Sten Petersson, Vägverket, Sverige

Örjan Petersson, CBJ, Sverige

Tore Ekholt, Norcem, Norge

Kyösti Laukkanen, VTT, Finland

Bo Carlsson, VTI, Sverige

Bengt-Åke Hultqvist, VTL Sverige

Projektledning, resultatbearbetning och rapport har utförts av VTT inom det ge-

mensamma FoU-projektet "Cementbundna lager i vägöverbyggnad" som har

samfinansierats av Vägverket, Cementa, SBUF och VTI.

Provplattorna i ringanalysen har tillverkats av Skanska under ledning av Ulf

Jönsson.

Linköping i december 1995

Bengt-Åke Hultqvist
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Ringanalys av Nordiska provvägsmaskiner och förslag till

gemensam provningsmetod för slitstyrka hos betongbeläggningar.

av Bengt-Åke Hultqvist och Bo Carlsson

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTT)

58195 LINKÖPING

Sammanfattning

Beläggningsslitage från dubbdäck är huvudsakligen ett nordiskt problem. Arbetet

med att ta fram slitstarka betongbeläggningar har därför till stor del bedrivits i

Norge, Sverige och Finland. Sedan mitten av 1980-talet har man i Norge provat

betongbeläggningars slitstyrka i en cirkulär provvägsmaskin "Veislitern". Liknan-

de provvägsmaskiner finns också i Sverige och Finland. Maskiner och provnings-

förfarande skiljer sig dock åt eftersom de delvis anpassats till de förhållanden som

råder i respektive land. I det europeiska standardiseringsarbetet, CEN, har

provvägsmaskiner föreslagits som provningsutrustning vid bestämning av betong-

beläggningars slitagemotstånd mot dubbade vinterdäck.

Syftet med denna ringanalys var att undersöka vilka samband som fanns mellan

tre nordiska provvägsmaskiner och att ta fram förslag till en gemensam provnings-

metod. Parallellt med ringanalysen har även provningar gjorts i samband med

prekvalificeringen inför upphandlingen av betongvägen E6 Falkenberg, delen

Fastarp-Heberg. Dessa resultat har separat inarbetats i rapporten.

Resultaten har redovisats i form av relativt SPSp (specifikt slitage vid provning

i provvägsmaskin) enligt det ursprungliga förslaget till CEN-metod. Utvärdering

enligt det ursprungliga CEN-förslaget ger likvärdiga resultat i den norska och

svenska provvägsmaskinen. Resultaten i den finska provvägsmaskinen avviker en

del från resultaten från de båda andra provvägsmaskinerna. Ett alternativt sätt att

redovisa resultatet är att använda RW(Relative Wear Index). Utvärdering av re-

sultatet enligt RWTI ger bättre överensstämmelse mellan maskinerna. Vid linjär

regressionsanalys av resultaten mellan provvägsmaskinerna fås en bättre korrela-

tion för RWT än för SPSp.

De provade betongbeläggningarna har klassats in enligt det ursprungliga för-

slaget till CEN-metod. Inklassning görs i 5 olika slitageklasser 0-4 beroende på

beläggningens relativa SPSp-värde. Ett alternativt förslag ges för inklassning en-

ligt RWTL. Bäst slitstyrka hade betongbeläggningar med hög hållfasthet och sten-

material av porfyr. Betongbeläggningar med största stenstorlek 16 mm hade i

regel bättre slitstyrka än motsvarande betongbeläggningar med 8 mm. För närvar-

ande saknas statistiskt säkerställt underlag för sambandet mellan resultat i prov-

vägsmaskin och verkligt slitage på vägen. Slitagemätningar pågår på olika be-

tongvägar i Sverige och planeras att utökas i Norge och Finland. Dessa resultat

kommer att jämföras med motsvarande resultat erhållna i provvägsmaskinerna.

Med ledning av denna undersökning har ett alternativt förslag utarbetats till

gemensam provningsmetod för slitstyrka hos betongbeläggningar. Detta förslag

kan användas som underlag vid framtagande av en reviderad CEN-metod. Efter

revidering bör en ny ringtest utföras för att verifiera den reviderade testmetoden. I

en sådan ringtest bör det även ingå betongbeläggningar med sämre slitstyrka än

den använda referensbetongen, för att förbättra inklassningen i olika slitage-

klasser.
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Ring analysis of Nordic pavement testing machines and proposal for

a test method for determination of the wear resistance of concrete pavements

by Bengt-Åke Hultqvist and Bo Carlsson

Swedish National Road and Transport Research Institute

S-581 95 LINKÖPING, Sweden

Summary

Pavement wear from studded tyres is mainly a Nordic problem. Consequently, de-

velopment of durable concrete pavements has mainly been carried out in Norway,

Sweden and Finland. Since the middle of the *80s, the wear resistance of concrete

pavements has been tested in Norway in a circular pavement testing machine

"Veislitern". Similar pavement testing machines are also found in Sweden and

Finland. The machines and test procedures differ since they have in part been

adapted to the conditions in the countries concerned. In the European committee

of Standardisation, CEN, pavement testing machines have been proposed as test

equipment when determining the wear resistance of concrete pavements to stud-

ded winter tyres.

The aim of this ring analysis was to study the relations between three Nordic

pavement testing machines and to produce a proposal for a test method. In parallel

with the ring analysis, tests were also carried out in connection with the pre-quali-

fication prior to the contract of a concrete section of the E6 at Falkenberg, be-

tween Fastarp and Heberg. These results have been included separately in the re-

port.

The results were reported as relative SPSp values (specific wear when tested in

a pavement testing machine) according to an original proposal for a CEN method.

An evaluation according to the original proposal for a CEN method produced

equivalent results in the Norwegian and Swedish pavement testing machines. The

results of the Finnish pavement testing machine differ slightly from the results of

the two other pavement testing machines. Alternatively, the result can be reported

with the RWT (Relative Wear Index). An evaluation of the result according to the

RWI offers better conformity between machines. A linear regression analysis of

the results from pavement testing machines offers better correlation for the RWI

than for the SPSp.

The tested concrete pavements were classified according to an original

proposal for a CEN method. The classification is carried out in five different wear

classes designated 0-4 depending on the relative SPSp value of the pavement. An

alternative proposal is given for the classification according to the RWI. Concrete

pavements with high compressive strength and porphyry aggregates had the best

wear resistance. Generally, concrete pavements with a maximum aggregate size of

16 mm had better wear resistance than the corresponding concrete pavements with

8 mm aggregate. Currently, there is no statistically proved basis for the relation

between results in the pavement testing machine and actual wear on the road.

Wear measurements are carried out on various concrete roads in Sweden and are

planned to be increased in Norway and Finland. These results will be compared

with the corresponding results obtained in pavement testing machines.

Based on this study, an alternative proposal was elaborated to produce a test

method for the wear resistance of concrete pavements. This proposal can be used

VTT meddelande 774
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as a basis when producing a revised CEN method. After revision, a new ring test

should be carried out in order to verify the revised test method Such a ring test

should also include concrete pavements w .'1 poorer wear rex:istance than the

concrete reference, thus making it possible to improve the classification into

various wear classes.
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1 Bakgrund och syfte

Beläggningsslitage från dubbdäck är huvudsakligen ett nordiskt problem. Arbetet

med att ta fram slitstarka betongbeläggningar har därför till stor del bedrivits i

Norge, Sverige och Finland. Sedan mitten av 1980-talet har man i Norge provat

betongbeläggningars slitstyrka i en cirkulär provvägsmaskin "Veislitern" [1]. Lik-

nande provvägsmaskiner finns också i Sverige och Finland. Maskiner och prov-

ningsförfarande skiljer sig dock åt eftersom de delvis anpassats till de förhållanden

som råder i respektive land.

I Sverige har VTT:s provvägsmaskin tidigare använts för provning av asfaltbe-

läggning. Under senare år har arbete skett för att bygga upp kompetens- och prov-

ningsförfarande för att även testa betongbeläggningars slitstyrka [2]. Även i

Finland används provvägsmaskiner för provning av betongbeläggningar.

Vid upphandling av betongbeläggningar går utvecklingen mot att ställa krav på

funktionella egenskaper såsom slitstyrka, jämnhet, hållfasthet och friktion. Kravet

på slitstyrka ställs vanligen utifrån provning i provvägsmaskiner.

I det europeiska standardiseringsarbetet, CEN/TC 227/WG3/TG1, har prov-

vägsmaskiner föreslagits som provningsutrustning vid bestämning av betongbe-

läggningars slitagemotstånd mot dubbade vinterdäck. Ett första förslag till CEN-

metod är framtaget (se bilaga 3). Detta följer i princip det provningsprogram som

används i den norska "Veislitern".

Syftet med denna ringanalys var att undersöka vilka samband som fanns mellan

tre nordiska provvägsmaskiner och att ta fram förslag till en gemensam provnings-

metod. Metoden måste också verifieras med verkligheten. Underlag för detta

erhålles bland annat vid mätningar på de svenska provvägarna av betong. Dess-

utom planeras ett utökat antal mätningar av verkligt dubbslitage på utförda be-

tongvägar i de nordiska länderna. Resultaten är avsedda att kunna användas i en

framtida spårmodell. Där behandlas också effekt av initialslitage och inverkan av

betongens ökade hållfasthet med tiden.

Parallellt med ringanalysen har även provningar gjorts i samband med prekvali-

ficeringen inför upphandlingen av betongvägen E6 Falkenberg, delen Fastarp-

Heberg. Dessa resultat har separat inarbetats i rapporten (se 6.2).

Målsättningen är att en gemensam provningsmetod tas fram för de nordiska

provvägsmaskinerna. Då monopolprovning ej är tillåten är det viktigt att alla

nordiska maskiner kan använda sig av den metod som föreslås gälla som CEN-

metod för provning av slitstyrka hos betongbeläggningar.

Resultaten från provningarna i den finska provvägsmaskinen finns redovisade i

VTT:s forskningsrapport Nr. YKI 347/95 (se bilaga 1) och resultaten från prov-

ningar i den norska "Veislitern" finns redovisade i Norcems Rapport Nr 9D4/

R95011 (se bilaga 2).
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2 Betongkvalitet och ballastmaterial

I denna ringanalys som omfattar provningar i VTT:s provvägsmaskin, Norcems

"Veislitern" och i VTT:s provvägsmaskin ingick sex olika betongsammansätt-

ningar. Ballastmaterialen var porfyr, Durasplit och dalslandskvartsit. Största sten-

storlek och betongkvalitet var andra parametrar som varierades. I tabell 1 framgår

betongkvalitet, ballastmaterial och största stenstorlek.

Som referens användes den referensbetong som anges i det ursprungliga för-

slaget till CEN-metod och som under ett antal år har använts vid provning i den

norska "Veislitern". Referensbetongen innehåller ballast av hornfels med största

stenstorlek 16 mm.

 

 

Tabell 1 Betongsammansättningar som ingick i ringana!lysen.

Betongkvalitet |Ballastmaterial Största stenstorlek

MPa mm

K8O Alvdalsporfyr 16

K100 Älvdalsportyr 16

K8O Älvdalsporfyr 8

K100 Älvdalsporfyr 8

K80 Durasplit 16

K80 Dalslandskvartsit 16

(ej provad i Finland)

Referensbetong enligt 16

ursprungligt CEN-för-

slag TC227/WG3/TG1

Se tabell 3.
    

Durasplit är egentligen ett firmanamn. Stenmaterialet som kommer från Norge

består av kvartsdiorit. Porfyren kommer från täkten "Kultmott" i Älvdalen och

Dalslandskvartsiten kommer från Råssjökross AB.

Betongblandningarna var sammansatta av följande stenfraktioner:

 

 

 

Fraktion Betong Betong

8 mm 16 mm

0-2 mm 35 %

0-4 mm 35 %

4-8 mm 65 %

8-16 mm 65 %
    

Materialfraktionerna 0-2 mm och 0-4 mm är okrossat material.

I samtliga betongblandningar användes Cement Std P Degerhamn. Silika till-

sattes till 5 % av cementvikten. Som flyttillsatsmedel användes Flyt 92 M och som

luftporbildare användes Cementa L 16.
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I tabell 2 redovisas erhållna tryckhållfastheter, luftinnehåll och vatten/binde-

 

 

 

medelstal.

Tabell 2 Erhållna tryckhållfastheter, luftinnehåll och vatten/bindemedelstal.

Betongkvalitet Tryckhållfast- Luftinnehåll Vatten/binde-

het 28 dygn medeltal

MPa %

K80 87-88 4,0 0,35

K100 107-108 2,5 0,35
     

Samtliga provplattor som var med i ringanalysen hade frilagd ballast i överytan.

Referensplattorna hade gjuten yta och var tillverkade av Norcem på samma sätt

som vid tidigare provningar, enligt recept som finns i det ursprungliga förslaget

till CEN-metod. Sammansättningen hos referensbetongen framgår av tabell 3.

 

 

Tabell 3 Referensbetongens sammansättning.

Cement Typ1 Portland HS Cement 390 kg/m"

Silica 15 kg/m?

Sand Nenset 0-4 mm 797,5 kg/m?

Krossat material Hornfels 8-12 mm 582 kg/m?

Krossat material Hornfels 12-16 mm 582 kg/m?

Vattenreducerare Scancem SP40 2,82 kg/m"

Vattenreducerare Scancem P 3 kg/m"

Vatten/bindemedelstal 0,40

Sättmått 20-60 mm

Material =4 mm 32-25 %

Finhetsmodul FM, ballast ca 5,5

Tryckhållfasthet 85 + 2 MPa    

Tryckhållfastheten bestämdes på kuber, med sidan 100 mm, som tillverkades

samtidigt som referensplattorna. Kuberna, vars ålder var 2-4 månader, hade lagrats

i samma miljö som referensbetongplattorna. Provningsförfarandet var enligt norsk

standard dvs. en belastningshastighet av 0,25 MPa/s

 

 

Norge Sverige Finland

MPa MPa MPa

| _90,2, (93,6*) 97,9, 99,9 94,6, 94,8 |   
* Kuber som vattenlagrats.

Referensbetongens tryckhållfasthet var högre än vad som anges i CEN-meto-

den vilket kan ha påverkat nivån på slitaget.

VTI meddelande 774



3 Beskrivning av provvägsmaskiner

3.1 VTl i Sverige

VTTI:s provvägsmaskin är en utrustning för accelererad provning som huvudsak-

ligen används för bestämning av olika beläggningstypers resistens mot dubbade

personbilsdäck. Maskinen har sex hjul, men normalt används endast fyra. Driv-

ning sker med en motor på varje hjul. Den cirkulära banans medeldiameter är

5,25 m, vilket ger en medellängd för ett varv av 16,5 m.

Däcken som används är ordinära vinterdäck, med dimension 185/70 R14, av

fabrikatet Gislaved Nord Frost med ca 110 stycken dubbar i varje däck. Däcken är

dubbade med ståldubb (hårdmetalldubb) som vardera har en vikt av 1,8 gram.

Ringtrycket var vid dessa provningar 250 kPa och hjullasten var 4,5 kN. Innan

provningen slits däcken in genom landsvägskörning ca 50 mil vid en hastighet av

70-90 km/h.

Under provningen förskjuts hjulen i sidled genom en excenteranordning, ca

60 mm. Rörelsen i sidled är viktig vid provning med dubbdäck som i annat fall

skulle ge distinkta spår i beläggningen efter varje dubbrad i däcken.

 

Figur I VTT:s provvägsmaskin.

Provbanan rymmer 28 stycken provplattor, varav minst 2 stycken utgörs av re-

ferensprov. Provplattorna kan begjutas med vatten för att simulera nederbörd.

I hallen där provvägsmaskinen finns placerad kan temperaturen varieras från ca

+30*C till ca -10*C.

Maskinens hastighet kan varieras upp till en maximal hastighet av ca 85 km/h

för hjullasten 4,5 kN. I denna provning var temperaturen +5*C och hastigheten

75 km/h.
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För mätning av avnötningen används en datorstyrd profilometer som använder

kontaktlös avståndsmätning med laserteknik. Laserprofilometern består av en ca

1 meter lång balk med stödben som sätts i förmonterade fixar. Varje tvärprofil

registreras med en täthet av ca 400 mätpunkter/meter. Normalt mäts ett slitagespår

som har bredden 300 mm, dvs. ca 120 mätpunkter/linje. Vid varje mättillfälle

mäts tre tvärprofiler på varje provplatta (tot. ca 360 mätpunkter/provplatta). Av-

läsningsnoggrannheten för laserprofilometern är ca 0,01 mm. Mätonoggrannheten

för hela mätförfarandet är ca 0,10 mm.

3.2 Norcem i Norge

Den norska provvägsmaskinen "Veislitern" är placerad vid Norcems fabriksom-

råde i Brevik. "Veislitern" består av en cirkulär bana med en diameter av 6 meter.

Under en provning kan tolv stycken provsegment provas varav två stycken utgörs

av referensprov.

 

Figur2 Norcems provvägsmaskin "Veislitern".

"Veislitern" har fyra stycken koniska lastbilsdäck som vardera har ca 400 last-

bilsdubbar med en vikt av 8 g/st. Vid normal provning har maskinen en hastighet

av 60 km/h och en hjulbelastning på ca 25 kN. Provsegmenten kan begjutas med

vatten för att simulera nederbörd. Temperaturen vid provning ligger mellan +10

och +25*C.

Avnötningen mäts över spåret med en mätbrygga som har 16 stycken mätson-

der som pressas ner mot underlaget. Slitaget beräknas som medelvärdet från de

åtta mellersta mätsonderna. Mätbryggan placeras i förmonterade fästpunkter för

att mätutrustningen skall stå exakt lika vid varje mätning. På varje provsegment

mäts tre stycken tvärprofiler. Normal provning omfattar 70000 varv med mätning

efter perioder om 10000 varv.
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3.3 VTT i Finland

Den finska provvägsmaskinen är placerad vid VTT i Esbo. Maskinen består av en

cirkulärna med en diameter av 3,1 m mätt i innerkant och 3,7 m mätt i ytterkant

som trafikeras av fyra stycken hjul. Under provning kan sex stycken provsegment

provas. Provsegmenten kan begjutas med vatten för att simulera nederbörd.

Däcken som används är ordinära personbilsdäck med dimensionen 165 R13 82Q

som är försedda med 90 stycken dubbar av typ Kometa P8-110/1,8. Dubbvikten är

1,8 gram och hjullasten är 4 kN. Hastigheten vid provningen är 31 km/h och

temperaturen ligger mellan 0 och +10*C. '

  

Figur 3 VTT:s provvägsmaskin.

För mätning av avnötningen används en laserprofilometer. Tvärprofilen mäts

med en täthet av 4 punkter/mm. Även texturen kan mätas med samma laserpro-

filometer. Slitagespåret mäts över en bredd av 240 mm.
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4 Provningsmetod

Provningarna i denna ringanalys har huvudsakligen följt det ursprungliga förslaget

till CEN-metod. Från detta gjordes avsteg för initialslitaget som enligt det ur-

sprungliga förslaget skall mätas efter 10 000 varv vid nötning på torr bana. Vid

provningarna anpassades antalet varv i den svenska och den finska provvägsma-

skinen så att initialslitaget blev lika stort som i den norska "Veislitern". I den

svenska provvägsmaskinen motsvarade detta 30 000 varv vid torr nötning. I

Finland startades körningen med våtnötning eftersom maskinen ger ett mycket

litet slitage vid torrnötning. Detta beror troligtvis på maskinens låga hastighet

(31 km/h). Vid våtnötning blir beläggningsslitaget större samtidigt som däcken

håller bättre. I den finska provvägsmaskinen behövdes 30 000 varv våtnötning för

att initialslitaget skulle bli likvärdigt med det som erhölls i de två andra maski-

nerna.

I bilaga 3 finns det ursprungliga förslaget till CEN-metod "General Standard

For Concrete Pavements, Draft 3.1" CEN/TC227/WG3/TG1 maj 1995.

I den svenska och finska provvägsmaskinen kördes flera och längre provnings-

perioder än i den norska. Detta var nödvändigt eftersom slitageutvecklingen är

långsammare i dessa provvägsmaskiner. Avnötningen mättes efter varje period.

Enligt det ursprungliga CEN förslaget skall provningen fortgå till spårdjupet är

15 mm.

Detta ledde till att den svenska provvägsmaskinen kördes totalt 270 000 varv

och den finska provvägsmaskinen totalt 1 230 000 varv. I den norska "Veislitern"

kördes totalt 70 000 varv.

I tabell 4 visas provningsprogrammen för de tre provvägsmaskinerna.

 

 

 

Tabell 4 Provningsprogram vid ringanalysen.

VTI VTT Norcem Period nr

Antal varv Antal varv Antal varv

Hastighet 75 km/h 31 km/h 60 km/h

inkörning 1000 1000 1000

Nollmätning

Initialslitage 30 000 torrt 30 000 vått 10 000 torrt 1

30 000 torrt 60 000 vått 10 000 torrt 2

30 000 vått 60 000 torrt 10 000 torrt 3

30 000 torrt 120 000 vått 10 000 torrt 4

30 000 vått 120 000 torrt 10 000 vått 5

30 000 torrt 180 000 vått 10 000 vått 6

30 000 vått 180 000 torrt 10 000 vått 7

30 000 torrt 240 000 vått 8

30 000 vått 240 000 torrt 9

Totalt antal

varv 270 000 1230 000 70 000
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5 Resultat

5.1 Avnötning/spårbildning

Enligt det ursprungliga förslaget till CEN-metod ska slitageutvecklingen visas

genom att rita upp slitageförloppet med slitaget på den vertikala axeln och antal

varv på den horisontella axeln.

Slitaget för de olika provvägsmaskinerna redovisas dock på olika sätt. I den

svenska provvägsmaskinen redovisas medelslitaget mätt över hela spårbredden

300 mm, i den norska provvägsmaskinen redovisas medelslitaget mätt över

150 mm i spårets mellersta del och i den finska provvägsmaskinen mäts slitaget

överzhela spårbredden, 240 mm, och redovisas som bortnött tvärsnittsarea uttryckt

i cm".

I figur 4 framgår slitageutvecklingen i den svenska provvägsmaskinen.

Slitageutveckling i VTI:s provvägsmaskin

 

 

   

 
  

e am=t===Dortyr K80 16 mm
3 - - # - - Porfyr K100 16 mm
S --&-- Portyr K80 8 mm
2 -->&-- Porfyr K100 8 mm
1 W ---Durasplit K8O 16 mm
3 ilj - - O - -Kvartsit K8O 16 mm
>= 030 ird =-- -- Referensbetong

O O [o) 0 0 0 O O O o)O o) O 0 O O O 0 OO 0 [o) © O O [o) o) OO O O O O O O 0 OCOQ D O [X LOD CO = ct Nm9= += å QV [91] CV
Antal varv

Figur 4 Slitageutveckling i den svenska provvägsmaskinen.

I figur 5 framgår slitageutvecklingen i den norska provvägsmaskinen.
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Slitageutveckling i "Veislitern"
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Figur 5 Slitageutveckling i den norska provvägsmaskinen.

I figur 6 redovisas slitageutvecklingen i den finska provvägsmaskinen, avnöt-

ningen redovisad som bortnött tvärsnittsarea utryckt i cm?.

Slitageutveckling i VTT:s provvägsmaskin
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Antal varv*1000

Figur 6 Slitageutveckling i den finska provvägsmaskinen.

Av figurerna framgår att våtslitaget är större än torrslitaget i samtliga provvägs-

maskiner. I den finska provvägsmaskinen startar provningen med 30000 varv våt-

VTT meddelande 774



13

nötning vilket är likvärdigt med 30000 varv torrnötning i den svenska prov-

vägsmaskinen, respektive 10000 varv torrnötning i den norska provvägsmaskinen.

5.2 Relativt SPS» enligt ursprungligt CEN-förslag

Enligt det ursprungliga förslaget till CEN-metod skall slitaget redovisas i form av

ett relativt SPSp-värde (specifikt slitage vid provning i provvägsmaskin) som be-

räknas utifrån att referensbetongen antas ha SPSp-värdet = 9,0.

Det framräknade SPSp-värdet är en materialparameter och skall ej förväxlas

med SPS-värden som tas fram vid slitagemätningar på vägen.

Eftersom slitaget i den finska provvägsmaskinen redovisas som bortnött tvär-

snittsarea har värdena räknats om till ett jämförbart medelspårdjup över hela spår-

bredden, 240 mm.

I redovisningen från den norska provvägsmaskinen (bilaga 2) har referensplat-

tans relativa SPS» satts till 9,5. Resultaten från den norska provvägsmaskinen har

därför räknats om enligt CEN-förslaget så att referensplattorna får ett relativt

SPSp-värde av 9,0 som i de andra provvägsmaskinerna.

I tabell 5 redovisas relativa SPSp-värden som räknats fram enligt det ursprung-

liga förslaget till CEN-metod.

Tabell 5 Relativa SPSp-värdenfrån ringanalysen.

 

 

 

Provplattor VTI Norcem VTT

Porfyr K8O 16 mm 4,6 5,2 3,9

Porfyr K100 16 mm 4,1 4,6 5,6

Porfyr K8O 8 mm 6,7 7,1 5,4

Porfyr K100 8 mm 5,7 5,0 5,8

Durasplit K8O 16 mm 8,3 7,8 12,6

Kvartsit K8O 16 mm 5,7 6,8

Referensbetong 9,0 9,0 9,0
     

I figur 7 finns relativa SPSp-värden för olika betongsammansättningar som

provades i ringanalysen. Jämförelse kan göras mellan maskinerna.
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Jämförelse mellan de Nordiska provvägsmaskinerna

SPS, enligt ursprungligt förslag till CEN-metod
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Figur 7 Relativt SPSp-värde (20 % våtnötning och 80 % torrnötning) för

olika betongsammansättningar som är provade i de tre provvägs-

maskinerna.

5.3 Relativt SPS» vid 50 % våtnötning och 50 % torrnötning

Vid beräkning av relativt SPSp-värde enligt det ursprungliga förslaget till CEN-

metod sammanvägs 20 % av våtnötningsegenskaperna och 80% av torrnötnings-

egenskaperna. I delar av de nordiska länderna där det är aktuellt med betongvägar

förekommer större andel våt vägbana under stora delar av vinterperioden då dub-

bade personbilsdäck används (se kap. 8). Ett bättre förhållande borde därför vara

att sammanväga 50 % av våtnötningsegenskaperna och 50% av torrnötnings-

egenskaperna.

I figur 8 redovisas ett beräknat relativt SPS» med lika delar våt- och torrnöt-

ning.
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Relativt SPS, 50% våtnötning, 50% torrnötning

Norge 70 000 varv, Finland 1230000 varv och Sverige 270 000 varv
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Figur 8 Relativt SPSp-värde (50 % våtnötning och 50 % torrnötning) för

olika betongsammansättningar som är provade i de tre provvägs-

maskinerna.

Vid provning i framför allt den finska provvägsmaskinen har ett mycket stort

antal varv körts. Provningskostnaderna påverkas av antal varv och därför är det

intressant att titta på hur en reduktion av antal varv påverkar resultatet. I figur 9

visas relativa SPSp-värden som är beräknade med hänsyn tagen till 50% våtnöt-

ning och 50 % torrnötning efter ett reducerat antal varv, 210 000 varv i den sven-

ska provvägsmaskinen, 750 000 varv i den finska provvägsmaskinen och 70 000

varv i den norska provvägsmaskinen.
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Jämförelse mellan de nordiska provvägsmaskinerna

50% vått, 50% torrt

Norge 70 000 varv, Finland 750 000 varv och Sverige 210 000 varv
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Figur 9 Relativt SPSp-värde (50 % våtnötning och 50 % torrnötning) för

olika betongsammansättningar efter ett reducerat antal varv.

Jämförelse mellan figur 8 och figur 9 visar endast på mindre förändringar för

ett fåtal provplattor. En begränsning av antalet varv enligt ovan bör kunna göras

utan att provningsresultatet påverkas.

5.4 Förhållande mellan våt- och torrnötning

Av figur 10 framgår att det finns stora skillnader mellan provvägsmaskinerna när

det gäller förhållandet vått/tortt slitage. Den finska provvägsmaskinen har i de

flesta fall en större andel våtslitage. Detta kan förklaras av dess låga hastighet som

gör att torrslitaget blir förhållandevis litet.
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Förhållande vått/torrt slitage
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Figur 10 Förhållande mellan vått och torrt slitage i de tre provvägsma-

skinerna.

I den norska provvägsmaskinen och i den svenska provvägsmaskinen är för-

hållandet vått/torrt slitage normalt ca 2-3. I den finska provvägsmaskinen varierar

förhållande vått/tortt slitage exklusive initialslitage mellan 1-7,5 beroende på be-

tongtyp och ballastinnehåll.

Vid utvärdering av resultatet enligt det ursprungliga förslaget till CEN-metod

sätts det relativa SPSp-värdet för referensbetongplattorna till 9,0 vid sammanväg-

ning av 80 % torrnötning och 20 % våtnötning. Denna sammanvägning förutsätter

att förhållandet mellan våt- och torrslitage är lika i provvägsmaskinerna. I annat

fall kommer de beräknade relativa SPSp-värdena att bli olika för övriga prov-

plattor.

I denna undersökning blev förhållandet vått/tortt för referensbetongplattan i

medeltal ca 4,5 i den finska provvägsmaskinen medan det blev ca 2 i den svenska

provvägsmaskinen och ca 2,5 i den norska.

5.5 Relativt slitage (RWI)

Ett annat sätt att redovisa och utvärdera resultaten från provvägsmaskinerna är att

jämföra totala slitaget (inklusive initialslitaget)för provplattorna med totala slita-

get för referensplattorna och på så sätt få ett relativt slitage, RWT (Relative Wear

Index). RWär förhållandet mellan totala slitaget på provplattorna och totala slita-

get på referensbetongen. RWuttrycks i procent och slitaget för referensbetongen

sätts till 100 %.

Eftersom provningen utförs växelvis under lika långa perioder med torr och våt

nötning är totala slitaget resultatet av 50 % torrnötning och 50 % våtnötning.

I figur 11 redovisas relativa slitaget (RWT) för olika betongplattor som provats i

de nordiska provvägsmaskinerna. Då resultaten redovisas på olika sätt i de nordi-
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ska länderna räknas förhållandet till referensplattorna efter det sätt som används i

respektive land. I Sverige mäts medelslitaget över hela spåret (300 mm), i Norge

endast medelslitage på 150 mm i mellersta delen av spåret och i Finland mäts

bortsliten tvärsnittsarea över hela spårets bredd (240 mm).

Jämförelse mellan de Nordiska provvägsmaskinerna

Förhållande till referensbetongen 50% torr- och 50% våtnötning
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Figur 11 Relativt slitage (RWT)för olika betongplattor som provats i de

tre provvägsmaskinerna.

I figur 12 och 13 redovisas det relativa slitaget för enbart torrnötning respektive

våtnötning. Detta skall ej förväxlas med som innefattar både torr- och våtnöt-

ning.
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Relativt slitage vid enbart våtnötning.
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Av figurerna 12 och 13 framgår att det vid enbart torrnötning finns ett bra sam-

band mellan den svenska och den norska provvägsmaskinen. För vissa material

avviker den finska provvägsmaskinen från de två övriga maskinerna. Vid enbart

våtnötning erhålls ett betydligt bättre samband mellan samtliga provvägsmaskiner.

Att utföra slitageprovning enbart med våtnötning borde därför kunna ge ett

jämnare resultat. Eftersom en verklig beläggning utsätts både för våtnötning och

torrnötning minskar dock resultatens relevans.

I framför allt den finska provvägsmaskinen kördes ett mycket stort antal varv.

Det finns därför anledning och titta på hur en reduktion av antal varv påverkar re-

sultatet. I figur 14 finns relativa slitaget (RWT) redovisat efter 210 000 varv i den

svenska provvägsmaskinen, 750 000 varv i den finska provvägsmaskinen och

70 000 varv i den norska provvägsmaskinen.

Jämförelse mellan de Nordiska provvägsmaskinerna

Förhållande till betongreferensen (50% våt, 50% torrnötning)
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Figur 14 Relativa slitaget (RWT) i de tre provvägsmaskinerna efter reduktion

av antal varv (Sverige 210000 varv, Finland 750000 varv och

Norge 70 000 varv).

Vid en jämförelse mellan figur 11 som visar det relativa slitaget (RWT) efter

hela körningen och figur 14 som visar det relativa slitaget (RWT) efter reduktion

av antal varv, framgår att det inte föreligger någon större skillnad i resultatet. En

begränsning av antalet varv bör kunna göras utan att provningsresultatet påverkas.

I den finska provvägsmaskinen kan antalet varv reduceras till 750 000 varv och i

den svenska provvägsmaskinen till 210 000 varv.

Resultatens giltighet begränsas av att enbart betongblandningar med god slit-

styrka har medtagits i denna undersökning.
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6 Regressionssamband mellan provvägsmaski-

nerna

6.1 Statistisk analys av resultaten från ringanalysen

I detta kapitel har en enkel statistisk analys gjorts av resultaten från ringanalysen.

Linjär regressionsanalys har används för sambanden mellan de olika provvägsma-

skinerna.

En jämförelse av samband mellan maskinerna beroende på utvärderingssätt har

gjorts. Vid framräkning av relativt SPS, användes resultat från hela körningen och

vid framräkning av RWI användes resultat efter en begränsning av antal varv.

Referensproven har ej tagits med vid beräkning av korrelationskoefficienten (R).

Relativt SPS, enligt RWI enligt förslag

urspr. CEN-förslag

p* p?

Sverige-Finland 0,68 0,89

Finland-Norge 0,52 0,68

Sverige-Norge 0,79 0,86

Av ovanstående sammanställning framgår att vid samtliga jämförelser erhålls

ett bättre samband för RWTI än för relativt SPS» enligt det ursprungliga CEN-för-

slaget.
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Figur 15 Regressionssamband för RWI mellan den svenska och finska prov-

vägsmaskinen. RWT vid reducerat antal varv (Sverige 210000 varv,

Finland 750 000 varv).
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Figur 16 Regressionssamband för RWT mellan den finska och norska prov-

vägsmaskinen. RWT vid reducerat antal varv (Norge 70 000 varv,

Finland 750 000 varv).
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Figur 17 Regressionssambandför RW mellan den norska och svenska prov-

vägsmaskinen. RWT vid reducerat antal varv (Norge 70 000 varv,

Sverige 210 000 varv).
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Figur 18 Regressionssamband för relativt SPSp mellan den svenska och

finska provvägsmaskinen. Relativt SPS,» för hela körningen

(Finland 1230 000 varv, Sverige 270 000 varv).
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Figur 19 Regressionssamband för relativt SPSp mellan den finska och

norska provvägsmaskinen. Relativt SPS, för hela körningen (Norge

70 000 varv, Finland 1230 000 varv).
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Figur 20 Regressionssamband för relativt SPSp mellan den svenska och

norska provvägsmaskinen. Relativt SPS, för hela körningen (Norge

70 000 varv, Sverige 270 000 varv).

Av figur 15 till och med figur 20 framgår att i samtliga fall erhålls en bättre

korrelation mellan provvägsmaskinerna när RWT används istället för relativt SPS»

enligt det ursprungliga förslaget till CEN-metod.

Bäst korrelation finns för RWI mellan den svenska och den finska provvägs-

maskinen med en korrelationskoefficient R* = 0,89. Även mellan den svenska och

den norska provvägsmaskinen finns ett bra samband R* = 0,86. Mellan den finska

och den norska provvägsmaskinen finns ett sämre samband med ett R* = 0,68.

6.2 Utökad provning i Sverige och Norge

I samband med prekvalificeringen till upphandlingen av betongvägen E6 Fastarp-

Heberg måste entreprenörerna tillverka betongplattor som provades i VTI:s prov-

vägsmaskin. Ett antal av dessa plattor provades parallellt i den norska provvägs-

maskinen. Resultaten från dessa provningar har kompletterat ringanalysen i jäm-

förelsen mellan den svenska och norska provvägsmaskinen. I figur 21 framgår

regressionssambandet för SPS, mellan provvägmaskinerna vid ett utökat antal

prover. Redovisningen är gjord enligt det ursprungliga förslaget till CEN-metod. I

figur 22 redovisas regressionssambandet för RWI.
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Figur 21 Regressionssamband för relativt SPSp mellan den svenska och

norska provvägsmaskinen med utökat antal prover (ringanalysen

och prekvalificering Fastarp-Heberg).
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Figur 22 Regressionssambandför RWI mellan den norska och svenska prov-

vägsmaskinen med utökat antal prover (ringanalys och prekvali-

ficering Fastarp-Heberg).

I båda fallen försämras korrelationen när man jämför maskinerna vid ett utökat

antal provningar. I figur 21 och 22 framgår att det framför allt är ett enskilt värde

som markant avviker från regressionslinjen.
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Relativt SPS; enligt RWI enligt förslag

urspr. CEN-förslag

e R?

Sverige-Norge (ring- 0,79 0,86

analys

Sverige-Norge utökat 0,70 0,78

antal prover

Sverige-Norge utökat 0,83 0,82

antal prover exklusive

det avvikande provet

Om man stryker det markant avvikande värdet förbättras korrelationen mellan

den norska och den svenska provvägsmaskinen. För relativt SPSp och RWI fås R"

värden på 0,83 respektive 0,82. I figur 23 och 24 finns regressionssamband för

relativt SPS» och RWT för utökade provningar i Sverige och Norge, exklusive ett

avvikande prov.
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Figur 23 Regressionssamband för relativt SPSp mellan den svenska och

norska provvägsmaskinen med utökat antal prover (ringanalys och

prekvalificering Fastarp-Heberg, exklusive ett avvikande prov).
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Regressionssambandför RWT mellan den norska och svenska prov-

vägsmaskinen med utökat antal prover (ringanalys och

prekvalificering Fastarp-Heberg, exklusive ett avvikande prov).
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7 Slutsatser

Utvärdering enligt det ursprungliga förslaget till CEN-metod ger ett likvärdigt re-

sultat i den norska och den svenska provvägsmaskinen. Resultaten från den finska

provvägsmaskinen avviker en del från resultaten från de båda andra provvägs-

maskinerna. Vid provningarna slits betongbeläggningen växelvis i perioder med

våt- respektive torrnötning. Vid framräkning av relativt SPSp antas att

referensbetongen har ett SPSp-värde av 9,0. Vid beräkningen sammanvägs 80 %

av torrnötningsegenskaperna och 20 % av våtnötningsegenskaperna.

Under vinterperioden då dubbade fordon trafikerar beläggningen råder ofta

övervägande våta förhållanden. Man bör därför beakta en större andel av våtslita-

get och inte endast med 20 % såsom föreskrivs i det nuvarande CEN-förslaget.

Förhållandet mellan våt- och torrnötning är olika i de nordiska provvägsma-

skinerna. I den svenska och den norska provvägsmaskinen är förhållandet 2-3

mellan våtslitage och torrslitage medan den finska provvägsmaskinen i medeltal

har ett förhållande vått/torrslitage på ca 4,5 för referensbetongen. Olikheter i

maskinernas förhållande mellan våt- och torrnötning kommer att resultera i

skillnader av SPS» för provplattorna.

I den finska provvägsmaskinen är det torra slitaget mycket litet i förhållande till

våtslitaget. Detta beror troligtvis på att hastigheten vid provning är betydligt lägre,

31 km/h. Förhållandet vått/torrt avviker mest för den finska provvägsmaskinen.

En bättre överensstämmelse skulle troligtvis fås om hastigheten kunde ökas. En

bättre överensstämmelse kunde också fås om alla provvägsmaskiner hade samma

typ av däck och dubbar med samma vikt.

Ett alternativt sätt att redovisa resultatet är att jämföra provplattornas totala av-

nötning inklusive initialslitaget med totala avnötningen för referensbetongen och

på så sätt få ett relativt slitage. En relativt god överensstämmelse kan på så sätt

erhållas mellan de tre nordiska provvägsmaskinerna. Detta sätt att redovisa

slitstyrkan uttrycks i RWT (Relative Wear Index).

Vid jämförelse av enbart våtnötning har bra överensstämmelse erhållits mellan

provvägsmaskinerna. Provning med enbart våtnötning skulle accelerera provning-

en och förlänga livslängden för däcken i framför allt den finska och den svenska

provvägsmaskinen.

I framförallt den finska provvägsmaskinen kördes ett stort antal varv, drygt

1,2 miljoner varv. En analys av resultatet från den finska provvägsmaskinen visar

att ett konstant förhållande till referensbetongen redan uppnås efter 750 000 varv ,

(se bilaga 1 sid 11 figur 7). Antalet varv skulle därför kunna begränsas till 750 000

varv. Även i den svenska provvägsmaskinen kan totalt antal varv reduceras från

270 000 varv till 210 000 varv utan att det inverkar nämnvärt på resultatet.

De olika betongbeläggningarna har klassats in enligt det ursprungliga förslaget

till CEN-metod. Inklassning görs i 5 stycken slitageklasser 0-4 beroende på be-

tongbeläggningens relativa SPSp-värde. I tabell 5 visas också ett förslag på alter-

nativ inklassning enligt RWT. För RWtas hänsyn till en reducering av antal varv i

den finska och den svenska provvägsmaskinen.
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Tabell 5 Inklassning av betongbeläggning i slitageklasser enligt det ur-

sprungliga förslaget till CEN-metod och alternativ inklassning med

RW (Relative Wear Index).

 

 

 

Klass Relativt SPS, enligt RW! (Relative Wear Index)

CEN-förslag

0 Ingen provning krävs Ingen provning krävs

1 > 12-18 135 © RW!

2 > 10-12 110 = © 135

3 > 8-10 85 = RWI © 110

4 © B RWI © 85
    

I tabell 6 har beläggningarna från denna ringanalys klassats in i slitageklasser

enligt det ursprungliga förslaget till CEN-metod uttryckt i relativt SPS» och enligt

alternativ inklassning med RWIL.
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Tabell 6 Jämförelse mellan relativt SPSp och RWT (Relative Wear Index).

 

 

 

Material Relativt SPS, CEN-klass

enligt urspr.

förslag till

CEN-metod

Relativt SPS, |Alternativ

Urspr. CEN- inklassning

metod RW!

Porfyr K80 16 mm

VTI 4,6 54 4 4

VTT 3,9 49 4 4

Norcem 5,2 58 4 4

Porfyr K100 16 mm

VTI 4,1 46 4 4

VTT 5,6 41 4 4

Norcem 4,6 49 4 4

Porfyr K80 8 mm

VTT 6,7 75 4 4

VTT 5,4 59 4 4

Norcem 7,1 80 4 4

Porfyr K100 8 mm

VTI 5,7 63 4 4

VTT 5,8 64 4 4

Norcem 5,0 59 4 4

Durasplit K8O 16 mm

VTT 8,3 95 3 3

VTT 12,6 95 1 3

Norcem 7,8 87 4 3

Kvartsit K8O 16 mm

VTT 5,7 64 4 4

VTT

Norcem 6,8 74 4 4

Norsk ref.betong

VTT 9,0 100 3 3

VTT 9,0 100 3 3

Norcem 9,0 100 3 3      

Av tabell 6 framgår att för de provade betongmaterialen finns en god överens-

stämmelse och möjlighet att i samtliga provvägsmaskiner klassa in en betongbe-

läggning i rätt klass.

För närvarande saknas statistiskt säkerställt underlag för att fastställa vilken av

de tre provvägsmaskinerna som bäst överensstämmer med verkligt slitage på

vägen. Slitagemätningar pågår på olika betongvägar och planeras att utökas till

alla de tre länder som varit med i denna ringanalys. Dessa resultat kommer att an-

vändas och jämföras med motsvarande resultat erhållna i provvägsmaskinerna. På

vägen varierar vissa parametrar som man fixerar vid provning i provvägsmaskiner,

exempelvis förhållandet vått-tortt, hastighet och antal överfarter.
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I denna undersökning har samtliga betongprover varit bättre än referensbetong-

en.

Parallellt med ringanalysen har även ytterligare provningar gjorts i samband

med prekvalificering inför upphandlingen av betongvägen E6 Falkenberg, etapp 2.

Dessa resultat har separat inarbetats i rapporten (se 6.2).

Med ledning av resultaten i denna undersökning har ett förslag utarbetats till

gemensam provningsmetod för de maskiner som ingått i denna ringanalys. Detta

förslag kan användas som underlag vid framtagande av en reviderad CEN-metod.

När en reviderad CEN-metod har tagits fram bör en ny ringtest utföras för att

verifiera den reviderade testmetoden. I en sådan ringtest bör det även ingå betong-

beläggningar med sämre slitstyrka än referensbetongen för att förbättra inklass-

ningen i olika slitageklasser.
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8 Väglagsstudier i Sverige

I Sverige har Vägverket utfört okulära väglagsobservationer som sedan införts i

_ Vägdatabanken. För att kunna få en uppfattning om vilket väglag som råder under

den period då dubbade fordon trafikerar vägbanan har en sökning i Vägdatabanken

utförts för några nationella vägar i ett antal områden för vintern 1993-94.

Vägsträckorna delas upp efter prognosområde i vägens riktning i samband med

redovisningen. Prognosområdena sammanfaller med län med några undantag.

Observationerna har endast berört hjulspåren (utanför hjulspåren kan det vara

vilket väglag som helst). Indelning har gjorts i fyra väglagsklasser.

- Våt barmark.

Fuktig barmark

- Torr barmark

Is/snötäckt väg.

Väglagsfördelningen anges i procentuella andelar av de fyra väglagsklasserna.

I figur 25 redovisas resultaten uppdelade i torr vägbana och fuktig/våt vägbana.

Perioder då vägbanan varit snöbelagd eller isbelagd redovisas inte. Perioder då

vägbanan varit fuktig eller våt redovisas tillsammans. I figur 25 framgår den pro-

centuella andelen torr respektive fuktig/våt vägbana. Andelen torr respektive fuk-

tig/våt är viktade med avseende på trafikerbarhet, vilket innebär att den tid det går

mycket fordon på vägen viktas högre än den tid då det endast går några få fordon

på vägen. I bilaga 4 redovisas resultat för alla fyra väglagsklasserna.

Fördelning av väglag under vintern 1993-94

Fördelning viktad med avseende på trafikarbetet
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Figur 25 Väglagsfördelning vintern 1993-94.
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Av figur 25 framgår att det på de flesta platser i de undersökta områdena råder

mera fuktiga/våta vägbanor än torra. I Stockholmsområdet på E4:an råder mera

torra vägbanor än våta/fuktiga vägbanor troligtvis beroende av att trafiken torkar

upp vägbanorna fortare på högtrafikerade vägar. Resultaten visar att betongbelägg-

ningars slitstyrka bör provas både vid torr och våt nötning. En relevant provnings-

metod torde kunna innefatta 50 % våt och 50 % torr nötning.
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9 Alternativt förslag till gemensam provningsme-

tod för slitstyrka hos betongbeläggningar

Med hänvisning till de resultat som framkommit i ringanalysen visas här ett alter-

nativt förslag till en gemensam provningsmetod för slitstyrka som kan användas

av de tre provvägsmaskiner som ingått i ringanalysen.

I metodförslaget beaktas lika delar torr- och våtnötning. Initialslitaget bestäms

vid torrnötning i den svenska och den norska provvägmaskinen. I den finska

provvägsmaskinen bestäms initialslitaget vid våtnötning.

I det alternativa förslaget till metod föreslås följande:

e I metoden jämförs betongbeläggningens slitage med en referensbetong. Ett re-

lativt slitage, RWTI (Relative Wear Index), beräknas och uttrycks i procent av

slitaget för referensbetongen.

e Vått slitage och tortt slitage beaktas lika.

Provningsprogram

Efter installation av betongsegmenten i provvägsmaskinen körs en nollprov-

ning på 1000 varv torrt, i Finland vått. Därefter körs 7 provningsperioder enligt

tabell 7. Slitaget skall mätas efter varje period.

 

 

 

Tabell 7 Alternativtförslag till provningsprogram.

VTI Norcem VTT Period

Antal varv Antal varv Antal varv nr

1000 torrt 1000 torrt 1000 vått 0

30000 torrt 10000 torrt 30000 vått 1 initialslitage

30000 torrt 10000 torrt 120000 vått 2

30000 vått 10000 vått 120000 torrt 3

30000 torrt 10000 torrt 120000 vått 4

30000 vått 10000 vått 120000 torrt S

30000 torrt 10000 torrt 120000 vått 6

30000 vått 10000 vått 120000 torrt 7

Totalt an-

tal varv:

210000 70000 750000
     

Enligt detta provningsprogram körs det 3 gånger så många varv i den svenska

provvägsmaskinen som i den norska provvägsmaskinen exklusive initialslitaget. I

den finska provvägsmaskinen körs det 12 gånger så många varv som i den norska

provvägsmaskinen exklusive initialslitaget och 4 gånger så många varv som i den

svenska provvägsmaskinen exklusive initialslitage.

Slitageprofilen skall vara sammansatt av mätpunkter med ett inbördes avstånd

av högst 5 mm över spåret.
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Utvärdering av resultat:

Resultatet från provningen redovisas med ett RWT-värde ( Relative Wear Index).

RWI-värdet beräknas som förhållandet mellan totala slitaget för provplattan

och totala slitaget för betongreferensen uttryckt i %

S

Sr

totalt slitage (inklusive initialslitage) på provplattan

totalt slitage (inklusive initialslitage) på betongreferensplattan.

RWTI = s/sr* 100

Resultatpresentation:

RWT-värdet avrundas till heltal.

Slitageutvecklingen skall också presenteras i ett diagram med medelslitaget (i

mm) på den vertikala axeln och antal varv på den horisontella axeln.

Ett förslag på slitageklasser har tagits fram:

 

Klass RW! (Relative Wear

Index)
 

 

Ingen provning krävs

135 © RW!

110 © RWI 135

85 =RWI © 110

RWI © 85E
©
N

->
O
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SAMMANFATTNING

Mål för ringanalys är att söka korrelation mellan nötningshållfasthet av betongbeläggningar

med tre nordiska provvägsmaskiner. Maskinerna som jämfördes var VTT*'s och VTT's

provvägsmaskiner och den norska Vejslitaren.

Denna delrapport innehåller resultat med VTT's provvägsmaskin. På grund av resultat av tre

provvägsmaskiner skrives en slutrapport vid VTT. Resultaten utnyttjas i CEN-standardiserings-

arbete.

I ringanalysen forskades 5 olika betongplattor (K80...K100, D,... = 8 eller 16 mm, stenmaterial

Porfyr eller Durasplitt). Fem plattor tillverkades i Sverige och en "referensplatta" i Norge. I

framtiden tas till alla provvägsforskningar en referensplatta med, sammansättning av vilken

bestämmes i CEN-standard.

Resultaten har raporterats både av hela provet och utan initialslitaget. Våt körning slät betong

1...7 gånger så snabbt som torr körning. Torr körning sliter däck och dubbar, vilket gör nötning _

långsammare i slutet av körningen. På VTT's provbana kördes 1230000 varv, vilket är mera

än någonsin tidigare. I framtiden borde varvantalet vara under 700 000, vilket räcker för att

befinna skilnader mellan olika betongtyper.

Alla provvägsmaskiner är helt olika. Betongtyper varierar i olika forskningar och därför

varierar också nötningshastighet av däck och dubbar. Därför borde kravet för en ny betongbe-

läggnings nötningshållfasthet vara relativt med nötningshållfasthet av referensplatta.

 

Användning av Statens Tekniska forskningscentrals (VTT) namn i reklamsyfte eller delvis publicering av denna
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YHTEENVETO

Koetiekoneiden rengasanalyysin tavoitteena on etsiä riippuvuus kolmen pohjoismaisen

koetiekoneen betonipäällysteiden kulumiskestävyystulosten välillä. Vertailtavat laitteet ovat

VTT:n koetiekone, norjalainen Vejslitare ja VTTI:n koetiekone.

Tässä osaraportissa esitetään VTT:n koeradalla saadut tulokset. Kolmen koetiekoneen tulosten

perusteella laaditaan loppuraportti VTT:ssä. Loppuraportin tulosten perusteella laaditaan CEN-

standardi betonipäällysteen kulumiskestävyyden mittaamisesta koetiekoneen avulla.

Koeajossa oli kuusi erilaista betonilaattaa (K80...K100, D.., = 8 tai 16 mm, kiviaines Porfyyrti

tai Durasplitt). Laatoista viisi valettiin Ruotsissa ja kuudes vertailulaatta Norjassa. Jatkossa

pyritään kaikkiin betonipäällysteiden koetiekoneajoihin ottamaan mukaan samanlainen

vertailulaatta, jonka koostumus määrätään CEN-standardissa.

Tulokset on iimoitettu erikseen koko ajetun kulutusajon perusteella sekä siten, että tuloksista

on laskennallisesti poistettu alkukuluman vaikutus. Alkukuluman vaikutus on esitetty kahdella _

vaihtoehtoisella tavalla.

Heikoin betoni kului noin 2,5 kertaa niin nopeasti kuin kestävin betoni. Märkäajo kulutti

betonia laatasta riippuen 1...7 kertaa niin nopeasti kuin kuiva ajo. Kuiva ajo kuluttaa rengasta

ja nastoja, mikä hidastaa betonin kulumisnopeutta pitkän ajon loppuvaiheessa. VTT:n koeradal-

la ajettiin 1 230 000 kierrosta, joka on enemmän kuin koskaan aiemmin yhdessä ajossa tällä

radalla. Tulevaisuudessa kierrosmäärä tulisi rajoittaa enintään 700 000 kierrokseen, mikä riittää

eri betonityyppien keskinäisten kulumiskestävyyserojen selvittämiseen.

Kaikki vertaillut koeradat ovat erittäin paljon toisistaan poikkeavia. Kun betonityypit vaihtele-

vat eri ajoissa, muuttuu myös renkaiden ja nastojen kulumisnopeus pitkän kulutusajon aikana.

Tästä syystä vaatimusarvot tulisikin esittää suhteellisena arvona jokaisessa ajossa mukana

olevan referenssilaatan kulumiskestävyyteen verrattuna.
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TEKNISK DATA OM VTT'S PROVVÄGSMASKIN

Tabell 1 innehåller teknisk data om VTT's provvägsmaskin. -

Tabell 1. Egenskaper av VTT's provvägsmaskin.
 

 

    

EGENSKAP

Diameter av provbana (inre/yttre) 3,1 m/ 3,7 m

Körhastighet 31 km/h

Antal av hjul 4

Hjullast 0,4 ton

Däck Nokia M+S Hakkapeliitta 10

Däckstorlek 165 R 13 82 Q

(en vanlig 13" personbilsdäck)

Däcktryck 0,22 MPa

Dubbtyp Kometa P8-110/1,8

Dubbvikt 1,8 g

Dubbantal 190 stycken/däck

Dubbutstick 1,2 mm

Slitspårens bredd 24 cm

Fundaments exenterrörelse 10 cm, 1 varv/min

Betongformar (segment) 6 stycken, h= 90 mm, b= 300 mm, L= 1700 mm

På varje platta mäts enligt körprogram den hela avnötta mängden av 5 profiler (arean av hela

profilen). Profilen mäts med en laserutrustning på ett avstånd av 0,25 mm.

PLATTORNA

I ringanalys forskades sex olika betongplattor, tabell 2.

Proportionering av referensplattan kommer att utgivas i CEN-utkasten som tillrättaläggs efter

ringanalysen.

VTI gav data om proportionering av stenmaterial (tabell 3) och egenskaper av betong (tabell

4). Stenmaterial var Älvdalsporfyr från "Kulmott" och en kvartsdiorit (varumärke Durasplitt)

från Norge.
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Tabell 2. Materialegenskaper av betongtyper.

 

 

 

 

 

 

 

     
 

Nr Stenmaterial Dax

1 K80 Porfyr 16 -

% K100 Porfyr o 16

3 K8O Porfyr 8

4 K100 Porfyr 8

5 K80O Durasplitt 16

6 K90" Durasplitt 16

' Tryckhållfasthet av referensbetong nr. 6 forskades i VTT 19.4.1995 med två

100*100*100 mm? kuber enligt en norsk standard (belastningshastighet

0,25 MPa/s). Tryckhållfasthet var94,6 och 94,8 MPa, vilka motsvarar 90,1 och
90,3 MPa med 150*150*150 mm? kuber.

Tabell 3. Proportionering av stenmaterial (plattorna nr. 1-5).
 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

Stenmaterial Drx= 8 mm D,,= 16 mm

0-2 mm 35 % -

0-4 mm - 35 %

4-8 mm 65 % -

8-16 mm - 65 %

Cementsort Anläggningscement

Silika, % av cementvikt 5

Flytinsats Flyt 92 M

Luftporbildare Cementa L 16

Tabell 4. Tryckhållfasthet, luftinnehåll och vatten/bindemedelstal (plattorna nr. 1-5).

K80 K100

Tryckhållfasthet, MPa 87...88 107...108

Luftinnehåll, % 4,0 2,5

Vatten/bindemedelstal 0,35 0,30
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Betongplattorna gjöts i början av november 1994. Betongplattorna nr. 1-5 gjutna av AB
Sydsten var för tunna. Formkanten var 90 mm höga, men betongplattornas tjocklek varierade
mellan 60-85 mm! Tjockleken varierade också på samma platta och därför var betongytan
ojämn i körriktningen. -

Cementlimmet på ytan av betongplattor nr. 1-5 var borttaget. Däremot cementlimmet på
referensplattan nr. 6 gjuten av Norcem var inte borttaget.

KÖRPROGRAMM

Körningar på VTT's provvägsmaskin började den 30.1.1995 och slutade den 15.3.1995.
Körprogrammet var som följande:

1. nollmätning efter 1 000 varv vått
2. mätning efter 30 000 " vått initialslitage
3. mätning efter 60 000 " vått
4. mätning efter 60 000 " torrt
5. mätning efter 120 000 " vått
6. mätning efter 120 000 " tortt
7. mätning efter 180 000 " vått
8. mätning efter 180 000 " tortt
9. mätning efter 240 000 " vått
10. mätning efter 240 000 " tortt

Totalantalet av varv blev 1 230 000 varv. Totalantalet var större än någonsin tidigare på VTT's
provvägsmaskin.

Initialslitaget kördes vått och därefter kördes alltid först vått och sedan tortt. Orsaken till att
köra först vått är, att då håller dubbdäcken bättre under hela provningen och därför blir
totalvarvantalet mindre.

RESULTAT

a) Slitage under hela provet

Under hela provet (1 230 000 varv) slät de fyra betongtyperna, som innehöll Porfyr mindre än
de som innehöll Durasplitt. Det minsta slitaget hade betongtyperna, som innehöll Porfyr
D,, = 16 mm, figur 1 och bilaga 1.

En ändring av Porfyrs maximala stenkornstorlek från 8 mm till 16 mm hade ett inflytande av
-18 % på slitaget (med planerad tryckhållfasthet K80) och -40 % (med K100). När den
maximala stenstorleken var 16 mm, minskade slitaget 20 % vid en förbättring av planerad
tryckhållfasthet från K80 till K100, tabell 5.
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Betongtyper, som innehöll Durasplitt slät mest. De slät under hela provet cirka 2,5 gånger så

mycket som den bästa betongtypen, figur 1.

På referensplattans yta var cementlimmet kvar, när körningar startades. Cementlimmet på ytan

av andra plattor var borttaget. Det betydde att referensplattan släts snabbare än de andra i

början av provet. Det maximala slutspårdjupet varierade på olika plattor mellan 7,5...15 mm,

figur 2.
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Tabell 5. Inflytande av ändring i Porfyrs tryckhållfasthet eller maximala stenkornstorlekpå

slitage (hela provet)

Tryckhållfasthet Avnött mängd (cm?) _ Ändring av slitaget

Dra = 8 mm D, = 16 mm cm? %

K30 13,0 10,7 -2,3 -18

K100 14,1 8,5 -5,6 -40

Ändring cm? -0,9 2,2

av slita-

get % -7 21
       

b) Reducerade resultat

 

I. __Medelspårdjup av initialslitaget 0,9 mm

Det var inte möjligt, att på förhand bestämma varvantalet av initialslitagekörningen så, att ett

medelspårdjup över hela spåret på referensplattan uppgår till 0,8-0,9 mm, som hade planerats.

Varvantalet av initialslitage valdes till 30000 varv vått. Efter körningen kunde det kalkyleras,

att spårdjupet hade målvärdet efter 15000 varv.

Resultat med reducerat initialslitage (0,9 mm) är i figur 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

Figur 3. Avnött mängd (cm2) utan initialslitage av 15000 varv.
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IL. _Samma varvantal av våt och torr körning

Enligt CEN-utkasten kalkyleras från mätvärden ett SPS-tal med samma varvantal av våt och

torr körning utan initialslitage. Om varvantal av initialslitaget väljas till 30000 varv, blir

varvantalet av både våt och torr körning 600 000 varv. Resultatet av den här reduceringen har

visats i figur 4.

Figur 4. Avnött mängd (cm2) utan initialslitage av 30000 varv.
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c) Skild våt och torr körning

Efter provet ställdes mätresultat också till en ordning, var våta och torra körningar är i skilda.
Den sämsta betongtypen i våt körning var referensplattan, som slät cirka 4 gånger så mycket
som den bästa, (utan initialslitaget av 30000 varv våt), figur 5.

De sämsta betongtyperna i torr körning slät cirka 6 gånger så mycket som den bästa, figur 6.

Figur 5. Avnött mängd (cm2) av våt Figur 6. Avnött mängd (cm2) av torr
körning utan initialslitage av körning.
30000 varv.
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d) Relativt slitage

Figur 7 förevisar det relativa slitaget av betongplattor, om referensplattans slitage = 100. Efter
700 000 varv uppnår det relativa slitaget en konstant nivå och det är inte nödvändig att köra
mera.

Figur 7. Relativt slitage (utan initialslitage av 30000 varv).
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e) Däckmätningar

Utstick och dubbkraft av dubbar mätades sex gånger under provet. Ett däck gick sönder efter

370 000 varv. Resultat av däckmätningar står i bilaga 2.
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RINGANALYS AV PROVVÄGSMASKINER 1995
| 1 |

AREA AV HELA PROFlLEN

avnött mängd (cm?) _

våt våt torr våt torr våt tort våt torr

antal varv x 1000 -> 30 90 150 270 390 570 750 990 1230

K80O / 16 mm P [0 2,5 4,2 4,2 6,1 6,1 8,0 8,1 9,7 10,7

K100 / 16 mm P 0 1.8 2,6 3,4 3,9 5,2 5,9 6,8 8,2 8,5

K80 / 8 mm P 0 1.1] 3,2 3,4 5,9 6,1 9,0 9,8 12,8 13.0

K100 / 8 mm P 0 1.8 3,8 4,1 6,4 7,0 10,3 10,7 13,8 14,1

K80 / 16 mm D 0 3,0 5,3 6,7 9,5 10,8 13,6 15,8 19,8 21,3

referens 0 4,4 7,3 7,7 11.2 11,6 15,6 16,7 20,6 21,8

MAXIMALT SPÅRDJUP

avnéötning (mm)

våt våt torr våt torr våt tort våt torr

antal varv x 1000 -> 30 90 150 270 390 570 750 990 1230

K80O / 16 mm P (0) 2,8 3,9 4 5,1 52 6,5 65 7.9 8,3

K100 / 16 mm P 0 2,3 3,5 3,7 4,8 5,1 6,1 6A 7A 75

K8O / 8 mm P 0 2 3,8 4.1 5,5 5,8 7,5 83 9,9 9,9

K100 / 8 mm P [0 2,7 4,5 4,5 6,1 6,5 8,6 8,8 10,7 10,7

K8O / 16 mm D 0 3,1 4,8 5,7 7,8 8,5 10 11,5 13.8 14,7

referens 0 3,6 5,7 5,9 8,7 8.8 10,9 11,5 13,7 14,3

VTT

SAMHÄLLSBYGGNAD OCH INFRASTRUKTUR

VTI meddelande 774
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D POSTBOKS 38

3950 BREVIK

NÖRCEN rovna-
TEL.: +47 35 57 20 00

FAX : +47 35 57 04 00

RAPPORT NR. PROSJEKT NR. GRADERING

9D4/R9501 1 S3.401 Fortrolig

OPPDRAG DATO 17.2.1995

RINGBANEFORSOK I VEISLITERN. SIDEANT./VEDL.

RINGFORSOK VTI 7/x
 

47. j j /FORFATTER c /
T. Ekholt %%, (L IW i
 

 

GODKENT A

B. Sepler //Å WMA-1-7 x-OPPDRAGSGIVER STIKKORD [ V

Veislitertest nr.. 106

Cementa v/ R._Andersson

VTT v/ Bengt Ake Hultquist

  

SAMMENDRAG

I ringtest nr. 106 har vi testet segmenter mottatt fra Ulf Jönsson, Skanska Syd.

Provemerking:

Älvdalsporfyr K80 -D 16 Dobbelprove

Älvdalsporfyr K100 D 16 Dobbelprove

Älvdalsporfyr K80 -D 8 Enkeltprove

Alvdalsporfyr K100 D.4+ 8 Enkeltprove

Durasplit K80 D 16 Dobbelprove

Kvartsit K8O D 16 Dobbelprove

Testen er foretatt mot kjente referanseprover utstopt ved FoU's laboratorium.

De 10 provesegmentene oppviser meget god slitemotstand, med SPS verdier varierende fra

4,8 til 8,2.

Forsgket ble startet som avtalt i proveprogrammet den 30.1.95 og er utfort i henhold til

fastsatt proveprogram.

På grunn av delaminering ble ett gummihjul byttet under kjoringen.

  

D4/R9501 1
774 i 9
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INNHOLDSFORTEGNELSE

1 . Data mottatte prover

2 . Referanseprover

3 . Utvelgelse av prover, proveplassering i

ringbanen samt driftsparametre

4 , Resultater

a ) Tabell over målte slitedata

b) Sammenstilling av resultater med beregning

av Nm samt SPS verdier.

C) Beregnet MTD i henhold til proveprogram

frå CBI

5 . Kommentarer

VEDLEGG: Fotoserie (etter våtkjering)

TESb01/S3.401 2
VTI meddelande 774

Side

9D4/R95011
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1 . DATA MOTTATTE PROVER

Fra VTI mottok vi 12 stk. provesegmenter den 16.12

Prgvene var merket 1 til og med 6, med dobbelpraove av hver.

2 . REFERANSEPROVER

Referanseprgvene som ble benyttet er av samme kvalitet som

ble lagt i Vestfold 1991 - C75.

Prevene ble utstopt som avtalt i FoU's lab 28.11.1994.

Fasthetsverdier 10 cm terning D,, 16 mm

 

 

 

      

 

Prgve 28 dagn Fasthet ved provestart 64 daogn

VL 106 MPa
28 . 11.94 Vannlagret Luftlagret

89, 8 93, 6 90, 2

3 . UTVELGING AV PROVER, PRPVEPLASSERING I RINGBANEN SAMT DRIFTS-

PARAMETRE

a ) Utvelging av prgver - prgveplassering

Vi mottck ialt 12 segmenter. 10 av disse var det plass

til i ringbanen.

Utvelgelsen ble foretatt av VTI og meddelt av Bo

Carlsson i telefax datert 22.12.1994.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segment _l Referansepreve D.., 16 mm

Segment 2 Referanseprove D.., 16 mm

Segment 3 AÄAlvdalsporfyr K80, 16 mm, prove nr. l

Segment 4 Alvdalsporfyr K80, 16 mm, prove nr. I

Segment 5 Älvdalsporfyr K100, 16 mm, preve nr. 2

Segment 6 Älvdalsporfyr Kl100, 16 mm, prove nr. 2

Segment 7 Älvdalsporfyr K80, 8 mm, prove nr. 3

Segment 8 Älvdalsporfyr Kl100, 8 mm, prove nr. 4

Segment 9 Durasplit K80, 16 mm, prove nr. 5

Segment 10 Durasplit K80, 16 mm, prove nr. 5

Segment 11 Kvartsit K80, 16 mm, prove nr. ©

Segment 12 Kvartsit K80, 16 mm, prove nr. 6 

I preveringen har prove nr. 1 fått nr. 101, nr. 2 har

fått 102 og nr. 3 har fått 103. Nr. 4 har fått nr. 104,

nr. 5 har fått 105 og nr. 6 har fått nr. 106. Dette for

å unngå sammenblanding med segmentnr.)

TESbO1/S3.401 3 9D4/R9501 1
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b) Driftsparametre

Akseltrykk 5 tonn

Ringtrykk 7 bar

Hastighet 60 km/t

1000 omdreininger, deretter 0 måling.

10000 omdreininger, initialmåling

3x10000 omdreininger tort, med måling for hver 10000

omdr .

3x10000 omdreininger vått, med måling for hver 10000

omdr .

Ved våtkjgring ble vannet påfort i 2 punkter diametralt

ovenfor hverandre.

Total sporbredde = konstant 29 cm.

Totalt antall omdreininger med registreringer = 70.000.

For forsekskjgringen ble det byttet et nytt hjul. An-

slått restverdi: 1x100 %, 1x75 %, 1x50 % og 1x25 %,

middelverdi = 62,5 %.

Etter 50000 omdreininger ble hjul nr. 4 med rest verdi

25 % byttet på grunn av delaminering. Et dekke med

tilsvarende kvalitet ble satt inn.

TESbO01/S3.401 4 9D4/R9501 1
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Dersom hjulfaktor for serie 105 0,0805 skulle vart be-

nyttet ville SPS for referanseprgvene ha vert 10,55.

Hjulfaktoren er derfor justert til 0,0725 som gir 9,5 i

SPS for referanseprevene.

Partiell slitasje angis i Nm =Nanometer pr. omdreining

for initial, torr og våt slitasje.

SPS verdier = bortslitt betongmengde pr. km vei etter

passering av 1 mill. personbiler med piggdekk på 4 hjul.

For sammenligning av motstand mot piggdekkslitasje i

Veislitern blir benyttet "Vestfold klima" med 80 % torr

og 20 % våt veibane.

For annen fordeling torr/våt veibane kan nedenforstående

formel benyttes:

SPS = + (hjulfaktor)

a = % torr veibane

b = % våt veibane

a + b = 100 3

C) Beregnet MTD i henhold til prevemetode fra CBI

MTD = (midlere teksturdyp)

 

 

     

Segment Diameter MTD 4V/nD*

nr. i mm (mm)

1 125 2 , 23

2 125 2 , 23

3 125 2 , 23

4 115 2 , 40

5 120 2 , 21

& 125 2 , 23

7 135 1, 74

8 1 4 0 1, 62

9 130 1,88

10 135 1 , 74

11 125 2 , 23

12 135 1 , 74

5 . KOMMENTARER

Forsgket ble gjennomfart helt i henhold til preveprogrammet,

bortsett fra hjulbytte på hjul nr. 4 etter 50000 omdreininger

grunnet delaminering. Det innsatte dekket var av samme

kvalitet som det som ble tatt ut, og hendelsen kan derfor

TESbO1/S3.401 6 9pD4/R9501 1
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Målte slitasjedata i mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Prove Segment Initial Torr slitasje Våt slitasje Total slitasje

nr. nr. slitasje mm mm mm mm

Ref. 1 1,4 3,1 8,0 12,5

2 1,2 2,8 7,5 11,5

Nr. 1 3 1,13 1,9 4,3 7,3

4 1,07 1,8 3,8 6,7

Nr. 2 5 0,70 1,7 3,7 6,1

6 0,90 1,5 3,3 5,7

Nr. 3 7 1,07 2,3 6,2 9,6

Nr. 4 8 0,77 1,5 4,8 7,1

Nr. 5 9 1,07 2,4 5,9 9,4

10 1,13 2,7 7,6 11, 4

Nr. 6 11 1,03 2,5 6,3 9,8

12 0,97 2,2 4,8 8,0

o Partiell slitasje Nm samt beregnet SPS.

Segment Initial Tort Vått SPS

nr. Nm Nm Nm beregnet

1 140 104 265

Ref. ref. 130 99 258 9,5

2 120 94 250

Nr. 1 3 113 62 142 6, 1

4 107 61 127

Nr. 2 5 70 58 124 4,8

6 90 51 109

Nr. 3 7 107 717 208 7,5

Nr. 4 8 77 50 160 5,2

Nr. 5 9 107 80 197 8,2

10 113 91 254

Nr. 6 11 103 82 210 7,2

12 97 74 161

TESb01/S3.401 5 9D4/R95011
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ikke sies å ha influert på resultatene.

Slitasjen på var denne gang noe hoyere enn

det vi har sett ved de tidligere seriene. Ved å benytte

hjulfaktor fra serie 105 söm var 0,0805 ville det ha gitt SPS

verdier for referansepravene på 10,55 som er utenfor området

9,0-10,0. Faktoren ble derfor beregnet til 0,0725 som gir

9,5 i SPS.

De mottatte pravene oppviste samtlige en meget god slite-

motstand med SPS verdier i området 4,8 til 9,1.

Det ble registrert lite utkast av tilslagskorn ved initial-

og torrkjgringen. Til tross for lave slitasjeverdier så er

utkast av tilslagskorn relativt betydelig ved våtkjegringen.

Som det også vil fremgå av den vedlagte fotoserien var en del

av segmentene ujevne i overflaten med hensyn til tilslags-

materialer, dvs. enkelte steder i overflaten var det bare

pasta.

Det kommer meget godt frem på foto fra segment nr. 10. Dette

forholdet har på nevnte segment innvirket på totalslitasjen.

TESbO01/S3.401 7 9D4/R9501 1
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CEN TC 277/WG3/TGI

ANNEX C

Method for the determination of wear resistance to studded tyres.

1 Scope

2 Test specimens

The sample shall consist of at least two specimens. Each specimen shall conform to dimensions accordingly

Bilaga 3

May 1995 -DrÅG.] (3)

to used method (roadtesting-machine). Dimensions of specimens is given in Table 1

Table 1 Dimension of specimens*
 

 

 

 

    

Method Thickness Width Edge-length

mm mm mm

Method 1 250 900 LI = 1340

Trapezoid specimens L2 = 1810

(e.g. Veisliter'n. Norway)

Method 2 +0 480 L1 = 380

Half trapezoid specimens L2 = 680

(e.g. VTT. Sweden)

Method 3 90 300 1760

Segment (middle line

(e.g. VTT Finland) length)
 
* Other dimensions may be used, providing the samples can be securely fixed into the testing apparatus.

3 Test equipment

Measuring device to determine depth of rut shall have an accuracy = 0.1 mm.

Test configuration for Method 1 to Method 3, see TABLE 3.1 to 3.3

Table 2.1 Test configuration to Method 1.
 

 

 

 

 

Diameter for testing machine 6 m

Wheel load 2.5 ton

Contact pressure 0.7 MPa

Speed 60 krnvh

Four truck-wheels with studs 400 pieces, 12/17 ?g,

2 on each wheel
 

Air-temperature in room
  

+- 10* C to + 25* C
  

Table 2.2 Test configuration for Method 2.
 

 

 

 

 

Diameter for testing machine 5,25 m

Wheel load 0,45 ton

Contact pressure 0,2 MPa

Speed 85 km/h

Four car-wheels with studs 110 pieces, 1,8g ?, on

185/70 R14 each wheel
 

Air-temperature in room
  

0* C to + 10* C
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Table 2.3 Test configuration for Method 3. 

 

 

 

 

 

Diameter for testing machine 3,36 m

Wheel load 0,40 ton

Contact pressure 0,22 MPa

Speed 31 km/h

Four car-wheels with studs 90 pieces, 1,8 g kometa

165/827? R13 P8-110/1,8 on each

wheel

Air-temperature in room 0* C to + 10% C
    

Two references segments, shall always be used in every wear test. The segments shall conform to

specifications in accordance with TABLE 3

Table 3 Specification for material to reference segment.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binder Type 1 Portland HS cement 390 kg/m"

(equivalent to HS65 Norcem =

CEN-standard ?)

Binder Silica fume 15 kg/m"

Sand Nenset 0-4 mm 797,5 kg/m"

Crushed aggregate Homfels 838-12 mm 382 kg/m"

Crushed aggregate Homfels 12-16 mm 582 kg/m"

Water-reducing admixture Scancem SP40 2,82 kg/m"

Water-reducing admixture Scancem P 3 Kg/m"

Water (Cement + Silica) - 0,40

Slump » 20-60 mm

Material © 4 mm 32-25 %

Fineness Modulus FM - 5,5

Compressive Strength 85 + 2 MN/m2

     
* Aggregate should have an even grading curve.

3 Preparation of samples

Compaction of moulded specimens shall be by internal vibration. The surface shall be trowelled.

Moulded specimens shall be first be moist cured for 2 davs, remaining curing time of mould specimens shall

be at 20*C (= 2*C), 50% RH (= 10% RH).

Moulded specimens shall be 10 += 2 weeks old when testing.

Elements taken from the road shall have an age corresponding to 10 + 2 weeks at a temperature of + 20*C,

when testing. Elements shall be stored in the same way as for moulded specimens.

4 Procedure

After installation of the concrete elements in the roadtesting-machine (Method 1, Method 2 and Method 3),

one zero drive shall be performed. The roadtesting-machine shall be driven ån 1000 revolutions and the zero
measurement taken. 1

Testing shall be carried out in the following sequence:

(1) 10,000 revolutions dry wear ( Initial wear)
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(2) 3 x 10,000 revolutions dry wear (S)

(3) 3 x 10,000 wet wear (Sv )

The following sequence shall be continued

(4) 3 x 10,000 dry wear (Så)

(5) 3 x 10,000 wet wear (Sv )

until depth of rut has reached a minimum depth of 15mm.

The depth of wear shall be measured for each 10 000 revolutions for Method 1 and for each 3 x 10 000

revolutions for Method 2 and 3.

The wear profile shall be measured at least every 5 mm across the track.

The result from the test shall be presented in SPS value. SPS=specific wear, concrete wear in ton per km of

road after 1 million passes of four wheels with studded tyres. SPS value for Method 1 to Method 3

(roadtesting-machines) shall be calculated as follows:

SPS = (0,8 * ZSt + 0,2 *ESv) * K. (with initial wear)

St = dry wear

Sv = wet wear

Kw = 9/(0,8 *ZSt + 0,2 * ZSv) (without initial wear)

Kw = wheel constant according to reference segment.

The result shall always be presented with the name of method used,SPS 1;»a 1

SPS vterhod 2 OT SPS method 3.

Initial wear shall be presented in mm. Initial wear shall be measured after 10 000 revolutions. If the diagram

shows otherwise, e.g. the change in slope is before or after 10 000 revolutions then the initial wear shall be

calculated accordingly to this point.

The result shall also be presented in diagrams with mean value of wear (in mm) on the vertical axis and

revolutions on the horizontal axis. Each wear result shall be presented.
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Väg- och transport-

Wforskningsinstitutet

Vägunderhåll/Drift-Effekter

Staffan Möller 1995-03-16

BESTÄMNING AV VÄGL/ ÖRDELNINGAR, DUBBSÄSOC N _1993/94

Följande förutsättningar gäller vid bestämning av väglagsfördelningar på körfält under dubb-

säsongen.

1. av

Endast körfält av typ K 1 behandlas. K 1 = båda körfälten på tvåfältsvägar samt högra kör-

fältet på motorvägar, fyrfältsvägar och i stigningsfält.

2. Tidsmässig avgränsning

Dubbsäsongen omfattar 1 november 1993 - 3 april 1994. Då väglagsobservationer i vissa

delar av landet startat senare än 1 november och slutat tidigare än 3 april kan inte hela dubb-

säsongen täckas in.

Väglagsfördelningarna omfattar följande perioder:

E 4, Helsingborg - länsgränsen C/X

Delen i M och L län: 15 nov. - 31 mars

Delen i G, F, E, D, AB och C län: 1 nov. - 31 mars

E 6, Trelleborg - Svinesund

Delen i M län: 15 nov. - 31 mars

Delen i N och O län: 15 nov. - 15 mars

E18, Kapellskär - Töcksfors

Delen i AB, C, U och T län: 1 nov. - 3 april

E 20, länsgränsen O/P - Stockholm

Hela sträckan: 1 nov. - 3 april
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E 22, Malmö - Norrköping

Delen i M och L län: 15 nov. - 31 mars

Delen i K, H och E län: 15 nov. - 15 mars

Rv 40, länsgränsen O/P - Jönköping

Hela sträckan: 1 nov. - 3 april

I samband med redovisningen görs även uppdelning på månad.

3. Uppdelningavvägsträckor

Var och en av de sex vägsträckorna (vägnumren) ovan delas upp efter prognosområde i

vägens riktning i samband med redovisningen. Prognosområde sammanfaller med län med

några undantag. Förteckning över vad respektive prognosområde omfattar bifogas väglagsför-

delningarna.

4. Indelning i väglagsklasser

Följande indelning i fyra väglagsklasser används:

e Våt barmark i hjulspåren (Utanför hjulspåren får det vara vilka väglag som helst).

e Fuktig barmark i hjulspåren (Utanför hjulspåren får det vara vilka väglag som helst).

e Torr barmark i hjulspåren (Utanför hjulspåren får det vara vilka väglag som helst).

e Is/snöväglag i hjulspåren (Utanför hjulspåren får det vara vilka väglag som helst).

5. i av vä irdelni

Väglagsfördelningarna anges som procentuella andelar av de fyra väglagsklasserna enligt före-

gående punkt. Såväl den trafikarbetsmässiga (på timtrafiknivå) som den antalsmässiga väg-

lagsfördelningen redovisas.

6. beläggningstyp

Vägsträckor med slitlager av cementbetong redovisas skilda från vägsträckor med slitlager av

asfaltbetong.
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95-03-24 13:44 ; ; ; ; Sida
BESTÄMNING AV VÄGLAGSFÖRDELNINGAR, DUBBSÄSONGEN 199 3/94

BELAGDA VÄGAR

Antalsmässig Trafikarbetsmässig (timtr)
Vägnr _Prognosområde Väglagsgrupp st Procent St Procent

4 1 Skåne Torr barmark i hjulspåren 14,5 34,7 64365 38,2
Fuktig barmark i hjuispåren 6,4 15,3 1877 13,2
Våt barmark i hjulispåren 19,9 47,6 6529 45,9
is/snöväglag i hjulspåren 1,0 2,4 382 2,7

41,8 100,0 14223 100,0

3 Kronobergs län Torr barmark i hjulspåren 16,8 26,6 7018 26,9
Fuktig barmark i hjulspåren 13,0 19,8 5256 19,4
Våt barmark i hjulspåren 36,5 64,1 14691 84,2
Is/snöväglag i hjulspåren 0,4 0,6 168 0,6

88,3 1001 27123 109,1

6 Jönköpings län Torr barmark i hjulspåren 23,3 37,9 10465 41,9
Fuktig barmark i hjulspåren 16,7 27,0 5861 23,5
Våt barmark i hjulspåren 19,3 31,4 7844 31,4
Is/snöväglag i hjuispåren 2,3 3,7 820 3,3

100,0 24990 1991

7 Östergötland Torr barmark i hjulspåren 31,4 25,6 20780 26,6
Fuktig barmark i hjulispåren 33,5 27,2 18652 23,8
Våt barmark i hjulspåren 62,5 42,7 36084 46,1
Is/snöväglag i hjulspåren 5,6 4,5 2713 3,5

123,9 109,9 18229 100,0

16 Södermanland Torr barmark i hjulspåren 36,8 67,7 21498 68,7
Fuktig barmark i hjulspåren 5,0 7,8 2965 8,1
Våt barmark i hjulspåren 19,4 30,4 11298 30,9
Is/snöväglag i hjulspåren 2,6 4,1 866 2,4

83.8 100,0 36626 109,1

22 S:a Stockholms län Torr barmark i hjulspåren 16,3 46,0 30530 53,4
Fuktig barmark i hjuispåren 11,8 33,3 18524 32,4
Våt barmark i hjulspåren 6,0 16,8 7388 12,9
Is/snöväglag i hjulspåren 1,4 3,8 762 1,3

36,5 29.9 S7204 100,0

23 N:a Stockholms län Torr barmark i hjuispåren 26,0 49,3 68707 65,3
Fuktig barmark i hjulspåren 14,9 29,3 31556 25,4
Våt barmark i hjulspåren 6,3 12,4 15421 12,4
Is/snöväglag i hjulspåren 4,5 8,9 8474 6,8

50.7 99,9 124158 99.9

20 Uppland Torr barmark i hjulspåren 21,9 19,0 15417 22,5
Fuktig barmark i hjulspåren 36,2 31,3 20073 29,3
Våt barmark i hjulspåren 62,7 45,6 30421 44,4 =
Is/snöväglag i hjulspåren 4,3 4,1 2593 3,8

115,6 100,0 68504 100,0

$ 1 Skåne Torr barmark i hjulspåren 59,9 31,6 50981 34,5
Fuktig barmark i hjulspåren 66,2 29,6 e 28,2
Våt barmark i hjulspåren 69,3 36,6 51050 34,6
Is/snöväglag i hjulspåren 4,2 2,2 3977 2,7

189,6 100,0 147656 100,0

8 Halland Torr barmark i hjulspåren 59,8 26,8 32909 26,7
Fuktig barmark i hjulspåren 65,1 24,8 35301 28,6
Våt barmark i hjulspåren 98,4 44,2 49081 39,8
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96-03-24 13:44 . Sida 2
BESTÄMNING AV VÅGLAGSFÖRDELNHIGAR, DUVBBSÄSONGEN 199 3/9 4

BELAGDA VÄGAR

Antalsmässig Trafikarbetsmassig (timtr)

_Vägnr_|_Prognosområde Väglagsgrupp st Procent st Procent

6 8 Halland Is/snöväglag i hjuispåren 9,5 4,3 6119 5,0

222.3 100,1 123410 100,1

9 Göteborgs- 0. Bohus län Torr barmark i hjulspåren 80,7 26,8 67979 32,9
Fuktig barmark i hjulspåren 116,9 38,7 68097 33,0
Våt barmark i hju 92,2 30,6 62364 30,2
Is/snöväglag i hjulspåren 12,0 4,0 7915 3,8

301,2 100,1 206355 99,9

18 23 N:a Stockholms län Torr barmark i hjulspåren 45,0 37,9 62475 44,0
Fuktig barmark i hjuispåren 42,9 36,1 43229 36,3
Våt barmark i hjulspåren 22,7 19,1 21378 17,9
Is/snöväglag i hjulspåren 8,3 7,0 2180 1,8

118,29 100,1 119262 100,0

20 Uppland Torr barmark i hjulspåren 12,4 24,3 10985 265,3
Fuktig barmark i hjulspåren 17,1 33,6 13227 30,4
Våt barmark i hjulspåren 19,7 38,6 18626 42,6
Is/snöväglag i hjulspåren 1,7 3, 730 1,7

50,9 99,9 43468 100,0

17 S:a Västmanland Torr barmark i hjulspåren 28,2 40,1 16113 39,2
Fuktig barmark i hjulspåren 28,3 40,3 17272 42,0
Våt barmark i hjuispåren 13,2 18,9 7428 18,1
Is/snöväglag i hjulspåren 0,5 0,7 302 0,7

70,2 100,9 41115 100,0

18 S:a Örebro län Torr barmark i hjulspåren 9,2 83,3 6521 87,0
Fuktig barmark i hjulspåren 1,3 12,1 680 9,1
Våt barmark i hjulspåren 0,2 1,5 114 1,5
Is/snöväglag i hjulspåren 0,3 3,0 178 2,4

11.0 99,9 7493 100,0

19 Bergslagen Torr barmark i hj 13,3 34,1. 3470 26,2
Fuktig barmark i hjulspåren 10,6 27,0 4431 33,4
Våt barmark i hjulspåren 11,8 30,3 ABB, 33,5
Is/snöväglag i hjulspåren 3,3 8,5 923 7,0

39,0 99,9 13268 100,1

13 Södra Värmland Torr barmark i hjulspåren 38,1 36,2 16143 35,8
Fuktig barmark i hjuispåren 16,9 15,5 7423 16,5 :
Våt barmark i hjulspåren 40,1 36,9 15823 36,1
Is/snöväglag i hjulspåren 13,4 12,4 6689 12,6

108,5 100,0 45078 100,0

14 Mel. Värmland Torr barmark i hjulspåren 21,6 33,6 2789 28,3
Fuktig barmark i hjulspåren 4,1 6,4 696 71 /
Våt barmark i hjulspåren 26,2 40,7 4365 BAÅ
Is/snöväglag i hjulspåren 12,4 19,3 1991 20,2

64,3 100,0 9841 100,0

20 10 Västergötland Torr barmark i hjulspåren 13,8 20,2 7712 21,1,
+ Fuktig barmark i hjuispåren 30,0 44,0 16843 46,2 /

Våt barmark i hjulspåren 20,6 30,3 95668 26,2
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95-03-24 13:44 _ Sida
BESTÄMNING AV VÄGLAGSFÖRDELNINGAR, DUBBSÄSONGEN 199 3/94

BELAGDA VÄGAR

Antalsmässig  Trafikarbetsmässig (timtr)

_VägnrPrognosområde Väglagsgrupp st Procent st Procent

20 10 Västergötland Is/snöväglag i hjulspåren 3,7 6,5 2362 6,5

68,1 100,0 36475 100,0

12 Skaraborgs län Torr barmark i hjulspåren 67,1 36,7 21206 36,7
Fuktig barmark i hjulspåren 66,5 36,3 20836 36,1
Våt barmark i hjulspåren 44,9 28,1 17160 28,9
is/snöväglag i hjulspåren 1,4 0,9 244 0,4

189,9 100,0 59444 190,1

18 S:a Örebro län Torr barmark i hjulspåren 46,2 61,4 25086 60,7
Fuktig barmark i hjulspåren 17,3 19,3 8628 17,2
Våt barmark i hjulspåren 20,2 22,5 13156 26,6
is/snövägilag i hjulspåren 6,2 6,9 2738 5,5

292,9 100,1 49507 100,9

17 S:a Västmanland Torr barmark i hjulspåren 11,1 60,0 6623 42,9
Fuktig barmark i hjulspåren 6,2 27,8 3877 30,1
Våt barmark i hjulspåren 4,6 20,6 3278 26,5
Is/snöväglag i hjulspåren 0,4 1,7 188 1,5

22.3 100,1 12866 100,0

16 Södermanland Torr barmark i hjulspåren 29,5 44,6 19434 44,7
Fuktig barmark i hjuispåren 8,3 12,6 6027 13,9
Våt barmark i hjuispåren 24,1 36,4 16716 38,4
is/snöväglag i hjulispåren 4,2 6,4 1362 3,1

86.1 100,0 425292 190,1

22 S:a Stockholms län Torr barmark i hjulspåren 6,8 36,7 2960 36,7
Fuktig barmark i hjulspåren 7,4 39,3 3170 38,2 '
Våt barmark i hjuispåren 3,0 16,1 1314 15,3
Is/snöväglag i hjulspåren 1,7 8,9 8567 10,3

18,9 100,0 8301 100,0

22 1 Skåne Torr barmark i hjulspåren 41,9 29,6 30371 32,1
Fuktig barmark i hjuispåren 48,1 34,0 32400 34,2
Våt barmark i hjulspåren 46,3 31,9 29203 30,8
Is/snöväglag i hjulspåren 6,4 4,5 2755 2,9

141,7 100,0 94729 100,9

2 Blekinge län Torr barmark i hjulspåren 26,6 26,4 11712 29,5
Fuktig barmark i hjulspåren 16,5 16,0 6283 13,3
Våt barmark i hjulspåren 61,1 52,6 21212 63,4
Is/snöväglag i hjulspåren 4,9 6,1 1518 3,8

971 100,1 39725 100,0

4 S:a Kalmar län Torr barmark i hjulspåren 14,3 36,1 4136 36,7
Fuktig barmark i hjulspåren 7,0 17,6 2037 18,1
Våt barmark i hjuispåren 17,6 e 4979 44,2
Is/snöväglag i hjulspåren 0,7 1,9 113 1,0

39.6 100,0 11265 100,0

S N:a Kalmar län Torr barmark i hjulspåren 49,8 28,1 10958 30,5
" Fuktig barmark i hjulspåren 64,4 30,7 10432 29,1

Våt barmark i hjulspåren 60,8 34,3 12618 36,1
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96-03-24 13:58 i i ; Sida
BESTÄMNING A V VÄGLAGSFÖRDE_LNINGAR. DUBBSÄSONGEN 199 3/9 4

BETONGVÄGAR

Antalsmässig Trafikarbetsmässig (timtr)
Vägnr _Prognosområde Väglagsgrupp St Procent St Procent

4 1 Skåne Torr barmark i hjulspåren 7,4 41,1 6907 41,9

Fuktig barmark i hjulspåren 3,0 16,8 2372 14,4

Våt barmark i hjulspåren 6,6 36,4 5734 34,8

Is/snöväglag i hjulspåren 1,0 5,6 1460 8,9

18,0 99,9 16473 100,0

6 1 Skåne Torr barmark i hjulspåren 7,4 37,9 7446 37,6

Fuktig barmark i hjulspåren 4,5 23,3 4678 23,1

Våt barmark i hjuispåren 7,4 37,9 7603 38,4

Is/snöväglag i hjulspåren 0,2 0,9 191 1,0

19.8 100,0 19817 100,1

8 Halland Torr barmark i hjulspåren 6,6 30,8 3188 28,5

Fuktig barmark i hjulspåren 4,8 22,4 2282 20,4

Våt barmark i hjulspåren 9,2 42,7 5039 46,0

Is/snöväglag i hjulspåren 0,9 4,2 678 6,1

21.5 109,1 11187 100,0

 



Bilaga 4

 

 

  

  

VTI meddelande 774

     

Sid 7 (8)

95-03-24 13:44 % _ _ Sida
BESTÄMNING AV VÄGLAGSFÖRDELNINGAR, DUBBSÄSONGEN 199 3/9 4

BELAGDA VÄGAR

Antalsmässig Trafikarbetsmässig (timtr)

_Vägnr Prognosområde Väglagsgrupp St Procent st Procent

22 5 N:a Kalmar län Is/snöväglag i hjulspåren 12,3 7,0 1903 5,3

1773 100,1 35911 100,0

7 Östergötland Torr barmark i hjulspåren 9,2 24,9 2793 22,7
Fuktig barmark i hjulspåren 10,8 29,3 4035 32,8
Våt barmark i hjulispåren 11,4 30,8 3623 29,4
Is/snöväglag i hjulspåren 5,6 15,0 1867 15,1

37,0 100,0 12308 100,0

49 10 Västergötland Torr barmark i hjulspåren 15,0 12,3 6814 12,5
Fuktig barmark i hjulispåren 27,3 22,4 12005 22,0
Våt barmark i hjulspåren 67,7 65,7 30177 55,2
ls/snöväglag i hjulspåren 11,7 9,6 5673 10,4

121,7 100,0 54669 100,1

6 Jönköpings län Torr barmark i hjulspåren 2,3 11,5 1336 12,3
Fuktig barmark i hjulspåren 9,9 49,4 65668 60,3
Våt barmark i hjulspåren 7,2 36,9 2838 26,1
Is/snöväglag i hjulspåren 0,6 3,2 152 1,4

20,0 100,0 10893 100,1

 






