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FÖRORD

För att förbättra kunskapsläget i fråga om dränbeläggningar har en inventering av ett

relativt stort antal vägsträckor genomförts.

Undersökningen har gjorts på uppdrag av Vägverket, Division Väg & Trafik, Hk

Borlänge, Region Väst och Region Skåne. Kontaktmän från Vägverket har varit Svante

Johansson, Hans Stjernberg och Per Fagergren. Det är således en sammanställning av

ett antal mindre uppdrag och icke ett större sammanhängande forskningsprojekt.

Från VTIs sida har Torbjörn Jacobson och Lars-Göran Wågberg varit projektledare.

Dessutom har bl. a. Peet Höbeda och Jerzy Chytla medverkat vid laboratorieprovningen

och utvärdering av resultaten. Ett varmt tack riktas till all personal som medverkat

inom projektets olika delar.

Linköping mars 1995

o-%

Torbjörn Jacobson
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SAMMANFATTNING

Undersökningen omfattar borrkärnor från vägsträckor med dränerande asfaltbetong av

varierande ålder och i olika tillstånd.

Resultaten från de undersökta borrproven tyder på att hålrumshalten har reducerats

efter ett antal år, dock inte i alltför hög grad. I sammanhanget måste det påpekas att be-

stämning av hålrumshalt hos hålrumsrika beläggningar är behäftad med svårigheter.

Undersökningar av borrkärnor kan ge för låga hålrumshalter genom att ytporerna sätts

igen. Bitumenhalten är i stort sett oförändrad i jämförelse med ursprungliga massaprov

tagna vid byggnadsskedet.

Undersökningen av återvunnet bitumen från borrkärnorna visar på en markant förhård-

ning av bitumenet och det gäller prov tagna både på skadade och oskadade belägg-

ningar. Det är inte känt i vilken omfattning förhårdningen skett vid tillverkningen

respektive under vägförhållanden (kort resp långtidsåldring). Analysresultaten styrker

att bindemedlet kan ha en stor roll för uppkomsten av beläggningsskador i dränasfalt.

Eventuellt kan modifierat bindemedel motverka den alltför snabba åldringen hos

dränasfalt. De objekt som innehåller polymermodifierade bindemedel (fem stycken) har

hittills klarat sig utan skador men åldern på dessa dränbeläggningar är endast ett till fyra

år.

Borrkärnorna har testats med avseende på "kohesion" enligt Cantabrian test, dock i

modifierad form p.g.a. de tunna borrkärnorna. Borrkärnor från de beläggningar som

hade det sämsta tillståndet har också givit de sämsta värdena vid laboratorieprovningen.

Försöksresultaten uppvisar dock relativt stor spridning.

Mätning av styvhetsmodulen visar inte några klara skillnader utifrån beläggningens till-

stånd. Värdet beror förutom hålrumshalten även på förhårdning av bitumenet.

Vattenkänsligheten har bestämts på vattenmättade prov som testats genom Cantabrian

- test eller styvhetsmodul. Det visar sig att ju högre hålrummet är, desto lägre blir vatten-

mättnadsgraden. Vid Cantabrian test erhålls stor spridning mellan resultaten men prov

från skadade vägsträckor erhåller i allmänhet dålig beständighet. Provkroppar med lågt

hålrum visar särskilt dålig vattenbeständighet.
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II

Rekommendationer ges för fortsatta undersökningar, bl. a. måste inverkan av bitu-

menets åldring klarläggas och bättre testmetoder för dränmassa utvecklas. Ett funk-

tionsrelaterat proportioneringssystem anses nödvändigt för att en "optimalt" samman-

satt massa skall kunna tas fram. Anvisningarna i Väg 94 är på den punkten otillräckliga.

Även europeisk asfaltlitteratur av senare årgång har innehållit en del kritiska artiklar

främst beträffande hållbarheten hos dränasfalt

Förutom (relevant) receptur påverkas dränbeläggningens egenskaper och kvalitet av en

lång rad faktorer som antingen är kopplade till tillverkningen och utförandet av asfalt-

massan eller till de förutsättningar som råder vid vägen, t. ex. hastighet och avrinnings-

förhållandena. De mest frekventa skadorna har uppstått på vägar med en skyltad hastig-

het av 110 km/tim (som fallet var vid Skara, Varberg) eller där vatten funnits kvar i be-

läggningen p.g.a. dålig dränering (Örebro). I samtliga fall har också stenmaterialet

utgjorts av kvartsit, ett stenmaterial som kan ha dåliga vidhäftningsegenskaper.
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III

SUMMARY

The study comprises examination of core samples from several roads with porous

asphalt of varying age and condition.

The results from the core samples examined indicate that the air voids content has

decreased after a number of years, but not excessively. In this context, it should be

noted that the determination of the air voids ratio is accompanied by various difficulties.

Examination of core samples from porous asphalt may lead to inadequate air voids

contents since the surface pores may be clogged. The bitumen content is largely un-

changed in comparison with the original mix sample taken during the construction

phase.

The investigation of recovered bitumen from core samples shows a marked hardening

(of the bitumen recovered) in both damaged and undamaged porous asphalt layers. The

extent to which hardening occurred during mixing and during the service life of the

porous asphalt on the road (short-term and long-term ageing respectively) is not

known. Modified binder may possibly counteract excessively rapid ageing of porous

asphalt. The porous asphalt layers containing polymer modified bitumen (a total of

four) have so far shown no damage after four years service on the road.

The core samples have been tested with regard to "cohesion properties" according to

the Cantabrian test, although in modified form owing to thin core samples. Core

samples from the porous asphalt in poorest condition have also given the poorest re-

sults in laboratory tests. However, the test results show a relatively large distribution.

Measurement of the resilient modulus shows no clear correlation with the condition of

the porous asphalt layers. The value depends both on the air voids ratio and on the

degree of hardening of the bitumen.

Moisture susceptibility has been determined from water saturated samples tested with

the Cantabrian test or the resilient modulus. It was found that the higher the air voids

ratio, the lower is the degree of water saturation. In the Cantabrian test, a large distri-

bution is obtained between the results, although samples from damaged roads generally

show poor resistance to moisture. Test specimens with a low air voids content show

particularly poor resistance to water.
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IV

Recommendations are given for further studies, including clarification of the influence

of bitumen ageing and better test methods for porous mixes. A performance based mix-

design system is considered necessary for designing a "correctly" composed mix. The

directives set out in the Swedish Road Administration Guidelines (specifications) are

inadequate in this respect.

In addition to mix-design, the characteristics and quality of porous asphalt is influenced

by a large number of factors connected either with mixing and laying of the mix or with

the conditions prevailing on the road, such as vehicle speeds and surface drainage of

water. Most damage has occurred on roads with a speed limit of 110 km/h or where

water has remained in the porous asphalt layer owing to poor drainage. Furthermore,

the mineral aggregate has in every case consisted of quartzite, a type of aggregate that

has poor adhesion properties and is brittle.
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1. INLEDNING OCH SYFTE

I två uppdragsprojekt från Vägverket, VTvg respektive Region Väst, har VTI

undersökt egenskaperna hos ett stort antal borrprov på slitlagerbeläggningar med

dränerande asfaltbetong. Undersökningen har gjorts på borrkärnor, tagna från både

skadade och oskadade beläggningar med varierande ålder. Omfattande skador på

dränbeläggningen vid E20, Skara den kalla vintern 1993/94 initierade undersökningen.

Skador i en dränbeläggning kan bero på följande orsaker:

e Bindemedelsåldring

vid tillverkning och lagring p.g.a. hög temperatur och snabb åldring

på vägen

e Fel sammansättning på massan

åldringsbenäget bindemedel

olämpligt stenmaterial

olämpligt hålrum

dålig kohesion

dålig beständighet

e Dåligt utförande

låg packningsgrad

separationer

e Faktorer kopplade till vägen

kvarstående fukt

hög hastighet

Syftet med undersökningen är att, genom provning av borrkärnor, försöka kartlägga

vilka faktorer som kan ha betydelse för hållbarheten/livslängden hos dränbeläggningar

med inriktning på materialets sammansättning och egenskaper. Dränasfalt karakteri-

seras av en hög andel kommunicerande porer vilket är en gynnsam faktor för buller-

reducering och vattenavrinning.

(Öppna) beläggningar utsätts för stora påfrestningar i form av vatten, frystö-cykler och

förhårdning av bitumenet. Samtliga dessa faktorer kan påverka dränbeläggningens be-
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ständighet negativt. Dränerande asfaltbeläggningar har i många fall på ett relativt tidigt

stadium uppvisat accelererande nedbrytning (kort livslängd), resulterande i sten- och

materialsläpp med stora problem för trafikanten som följd. I inget fall har modifierat

bitumen använts. Redan vid tillverkningen i verket kan öppna massor erhålla en

betydande bindemedelsförhårdning - särskilt efter oförsiktig tillverkning - genom den

oxidation som bindemedlet utsätts för i massan. Stenmaterialets och blandningens

temperatur och tiden mellan tillverkningen i verket och utläggningen på vägen är

exempel på faktorer som kan inverka på förhårdningens storlek. Även en utlagd

dränbeläggning anses åldras betydligt snabbare än en tät beläggning.

Kartläggningen av dränmassorna har inriktats mot studier av bindemedlets, stenmate-

rialets och beläggningens egenskaper, i det senare fallet främst i fråga om hållfasthet

och beständighet. Äldn'ngseffektén har testats genom analyser av återvunnet binde-

medel. Bindémedlet, liksom typen av stenmaterial, anses ha en fundamental betydelse

för dränbeläggningars förmåga att klara de påkänningar de utsätts för, både vid tillverk-

ningen och på vägen. Borrkärnorna har också undersökts avseende hålrumshalt, binde-

medelshalt och kornkurva.

Borrkärnorna är huvudsakligen tagna vid sidan om hjulspåret nära vägkanten eller i

några fall på vägrenen. Vid E20, Skara, togs också prov i hjulspåret, dock på förseglad

dränasfalt. Anledningen till att proven togs utanför hjulspåret var att undvika alltför

tunna borrkärnor på nedslitna slitlager eller att vägytan förseglats. Där prov tagits på

vägrenen har dränbeläggningen på körbanan åtgärdats medan den legat kvar på

vägrenen. Provborrningen har koncentrerats till ett relativt få antal provpunkter per

objekt men till ett stort antal prov per punkt.
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2. BAKGRUND OCH HISTORIK

Bullerstörningarna i samhället skall begränsas enligt en regeringsproposition från

1993/94 ("Handlingsplan mot buller", proposition 1993/94:215). Ett sätt är att använda

sig av dränbeläggning, ursprungligen främst utvecklad för att förhindra vattenplaning

och motverka vattensprut (utomlands förekommer benämningar som low-noise sur-

facing, Flästerasphalt, etc.). Varianter av dränasfalt utvecklades i flera länder samtidigt,

både i Europa och USA, och har sina rötter i 50-talet (t. ex. flygfältsbeläggning i

England). Tidiga svenska erfarenheter av dränasfalt finns redovisade av L-G Wågberg i

VTT Meddelande nr 532 från 1987.

Hållbarheten hos dränbeläggning har dock inte alltid varit så god som förväntat.

Vintern 1993/94, som var strängare än på många år , observerades hållbarhetsproblem

med dränasfalt i både Sverige och Norge. Europeisk asfaltlitteratur av senare årgång

har även innehållit en del kritiska artiklar främst beträffande hållbarheten hos dränasfalt

(Tolman, Anonym och Potschka, samtliga 1994) och ytterligare utvecklingsarbete anses

nödvändigt. De problem man konstaterat i länder utan dubbslitage är framför allt en

alltför snabb tilltäppning av porer och därmed försämring av akustiska och dränerande

egenskaper, ökande kostnader för vinterväghållning och ibland men allvarligare brist-

ande hållbarhet (resulterande i stensläpp). Vid dubbdäcksanvändning blir problemen än

mer accentuerade. Användningen av dränasfalt har gått tillbaka i de flesta länder, möj-

ligen med undantag av Holland, där man lägger beläggningen på högtrafikerade vägar

enligt politiskt beslut.

Allt detta gör att det är mycket nödvändigt att inrikta forskningsinsatser på förbättring

av denna trafikantvänliga beläggning.
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3. FÖRSÖKETS UPPLÄGGNING

Undersökningen har lagts upp i följande steg:

1. Planering av projektet tillsammans med Vägverket i Borlänge (huvudkontoret)

och region Väst

Provtagning av borrkärnor

Insamling av produktions-, väg- och trafikdata

Återvinning av bindemedel - bindemedelsanalyser

Analys av kornkurva, bindemedelshalt och hålrumshalt

Undersökning av mekaniska egenskaper - kohesion och beständighet

N
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d
a
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1
9

Utvärdering och rapportering
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&. OBJEKT

Följande objekt ingår i undersökningen:

E20, Skara, 4 sträckor

E20, Göteborg, provvägen vid Partille, 4 sträckor

E6, Göteborg, Olskroksmotet - Ullevimotet

E6, norr om Varberg, 2 sträckor

E6, Ljungskile

E6, Uddevalla

E22, Sege trafikplats

E22, Kronotorp

E22, Gårdstånga

Örebro kommun

9
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11. Tynneredsmotet, Göteborg, 2 sträckor

Dränbeläggningen vid E20, Skara, uppvisade vintern 1993/94 omfattande material-

släpp, vilket medförde att tillåtna hastigheten begränsades från 110 till 50 km/tim tills

vägen åtgärdades sommaren 1994.

Följande bakgrundsfakta om de olika objekten har tagits fram:

1a. E20, Skara: Dönstorp - Jung

HABD 12 med fibrer och 60 % kvartsit från Råsjö. Beläggningen utfördes 1988. Kör-

banan förseglades 1991 med BL1500R. Längd: 1,8 km. Vägbredd: 13,0 m. Skyltad

hastighet 110 km/tim. ÅDT: ca 10.000 (två körfält). Spårdjup i januari 1994 ca 9 mm.

Hålrumshalt (medelvärde) enligt kvalitetskontroll 16,2 vol-% (14-19 vol-%).

1b. E20, Skara: Förbifart Jung

HABD 12 utan fibrer och 60 % kvartsit från Järpås. Beläggningen utfördes 1986. För-

seglades med Pentack 1991. Längd: 6,4 km. Vägbredd: 13,0 m. Skyltad hastighet

110 km/tim. ÅDT: 10.000 (två körfält). Spårdjup i januari 1994 ca 5-13 mm. Hålrums-

halt (medelvärde) enligt kvalitetskontroll 18,1 vol-% (15-25 vol-%).

1c,. E20, Skara: Jung - Ardala

HABD 12 med fibrer och 60 % kvartsit från Råsjö. Beläggningen utfördes 1988. Kör-

banan förseglades 1992 med BE6GSR. Längd: 9,5 km. Vägbredd: 13,0 m. Skyltad has-
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tighet 110 km/tim. ÅDT: 10.000 (två körfält). Spårdjup i januari 1994 ca 5-13 mm.

Hålrumshalt (medelvärde) enligt kvalitetskontroll 18,0 vol-% (14-24 vol-%).

1d. E20, Skara: Ardala - Simmatorp

HABD 12 utan fibrer och 60 % kvartsit från Järpås. Beläggningen utfördes 1986. För-

seglades med Neomex 1989 och med BEGSR 1992. Längd: 4,6 km. Vägbredd: 13,0 m.

Skyltad hastighet: 110 km/tim. ÅDT: 10.000 (två körfält). Spårdjup i januari 1994 ca

4-9 mm. Hålrumshalt (medelvärde) enligt kvalitetskontroll 18,5 vol-% (18-26 vol-%).

2a. E20, Göteborg: Partille, sträcka 1

Provsträcka som kontinuerligt följts upp sedan 1990. DRAINOR 16 med fibrer

(Inorphil) och 55 % kvartsit från Kärr. Bindemedel: 5,4 % B85. Beläggningen utfördes

1990. Längd: 400 m. Motorväg - Kl:an. Skyltad hastighet 90 km/tim. ÅDT: 30.000

(fyra körfält). Spårdjup hösten 1994 ca 7 mm. Hålrumshalt (medelvärde) enligt kvali-

tetskontroll 13,3 vol-%. Vid produktionskontrollen uppmättes vid verket temperaturer i

asfaltmassan på 160*C.

2b E20, Göteborg: Partille, sträcka 2

Provsträcka som kontinuerligt följts upp sedan 1990. DURADRÄN 16 utan fibrer och

55 % kvartsit från Kärr. Bindemedel: 5,4 % B85 och 0,4 % VESTOPLAST. Belägg-

ningen utfördes 1990. Längd: 400 m. Motorväg - K1:an. Skyltad hastighet 90 km/tim.

ÅDT: 30.000 (fyra körfält). Spårdjup hösten 1994 ca 8 mm. Hålrumshalt (medelvärde)

enligt kvalitetskontroll 14,6 vol-%.

2c E20, Göteborg: Partille, sträcka 3

Provsträcka som kontinuerligt följts upp sedan 1990. HABD 16 utan fibrer och 55 %

kvartsit från Kärr. Bindemedel: 5,0 % PmB 20. Beläggningen utfördes 1990. Längd:

400 m. Motorväg - Kl:an. Skyltad hastighet 90 km/tim. ÅDT: 30.000 (fyra körfält).

Spårdjup hösten 1994 ca 8 mm. Hålrumshalt (medelvärde) enligt kvalitetskontroll

14,4 vol-%. Vid produktionskontrollen uppmättes vid verket temperaturer i asfalt-

massan på 170 - 200%C.

2d E20, Göteborg: Partille, sträcka 4

Provsträcka som kontinuerligt följts upp sedan 1990. HABD 16 utan fibrer och 55 %

kvartsit från Kärr. Bindemedel: 5,4 % CARIBIT. Beläggningen utfördes 1990. Längd:

400 m. Motorväg - Kl:an. Skyltad hastighet 90 km/tim. ÅDT: 30.000 (fyra körfält).

Spårdjup hösten 1994 ca 7 mm. Hålrumshalt (medelvärde) enligt kvalitetskontroll
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16,0 vol-%. Vid produktionskontrollen uppmättes vid verket temperaturer i asfalt-

massan på 149 - 200*C.

3. E6, Göteborg: Olskroksmotet- Ullevimotet

DRAINOR 12 med fibrer (Inorphil) och 30 % kvartsit från Råsjö. Beläggningen utför-

des 1983. Motorväg - avtagskörfält med låg hastighet. Skyltad hastighet: 70 km/tim.

ÅDT: 90.000 (åtta körfält).

4a. E6, norr om Varberg

HABD12, kvartsit. Motorvägen norr om Varberg, K1l:an och riktningen mot Varberg.

ÅDT: 12.000 (fyra körfält). Skyltad hastighet: 110 km/tim. Beläggningen utförd 1989.

4b. E6, norr om Varberg

HABD12, kvartsit. Motorvägen norr om Varberg, K1:an och riktningen mot Varberg.

ÅDT: 12.000 (fyra körfält). Skyltad hastighet: 110 km/tim. Beläggningen utförd 1989.

Provet taget ca 200 m söder om objekt 4a.

5. E6, Ljungskile

HABD16, kvartsit, Kärr. Polymermodifierat bindemedel. Motorvägen strax söder om

Ljungskile, norrgående riktning, K1:an. Beläggningen utförd 1991. Skyltad hastighet:

110 km/tim. ÅDT: 10.000 (fyra körfält).

6. E6, Uddevalla

HABD 16, kvartsit, Kärr. Polymermodifierat bindemedel. Motorvägen mellan Rv 44

och 172, norrgående riktning. Beläggningen utförd 1993. Skyltad hastighet:

110 km/tim. ÅDT: 17.000 (fyra körfält).

7. E22, Sege trafikplats

HABD12 utan fiber och kvartsit från Södra Sandby. Prov tagna på vägrenen i östra

riktningen. Beläggningen utfördes 1980. Körfälten har åtgärdats.

8. E22, Kronotorp

HABD 12, utan fiber och kvartsit från Södra Sandby. Prov tagna på vägrenen i östra

riktningen. Beläggningen utfördes 1981-82. Körfälten har åtgärdats.
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9. E22, Gårdstånga

HABD 12, utan fiber och kvartsit från Södra Sandby. Prov tagna på vägrenen i östra

riktningen. Beläggningen utfördes 1984. Körfälten åtgärdade 1990.

10. Örebro kommun

Viacodrän 16 med 70 % kvartsit och 0,2 % fiber (Arbocel). Rydbäcksgatan i Örebro

kommun. Hastighet: 50 km/tim. ÅDT: 22.000 fordon i båda riktningarna. Prov tagna

intill hjulspår. Beläggningen utförd 1991.

11a. Tynneredsmotet, Göteborg, sträcka 1

Ny trafikled vid Västerleden i Göteborg. Kortare sträcka med HABD16 innehållande

kvartsit, Kärr. Beläggningen utfördes 1993. Hastighet: 70 km/tim. ÅDT: 36.000 i fyra

körfält.

11b. Tynneredsmotet, Göteborg, sträcka 2

Ny trafikled vid Västerleden i Göteborg med bullerreducerande konstruktion. Mindre

sträcka med beläggning av HABD i två lager. Slitlagret utgörs av HABD 12, kvartsit,

Kärr, medan det undre lagret utgörs av HABD 16, ortens material. Underliggande bär-

lager utgörs av Viacobase. Beläggningarna utfördes 1994.

Som det framgår av ovanstående uppgifterna har inte så mycket fakta om nylagda

massor erhållits. VTI har t. ex. endast medverkat vid utförandet av provsträckorna vid

E20, Partille.
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5. PROVTAGNING - BESIKTNING

För att kontrollera materialets tillstånd togs sommaren 1994 ett större antal borrkärnor.

Provborrningen koncentrerades till några få provpunkter per objekt men i gengäld togs

ett större antal prov per punkt. Proven togs huvudsakligen på ytor som inte hade åt-

gärdats och vid sidan av hjulspåret, i vissa fall också på vägrenen. I några fall togs även

prov i hjulspåret (Skara) och då på förseglad yta. Prov ämnade för bindemedelsanalyser

hade diametern 150 mm medan för mekaniska egenskaper och beständighet togs prov

med diametern 100 mm. Vägverket, Skanska AB resp. VTI har ansvarat för provborr-

ningarna. Följande resultat erhölls vid borrningarna och besiktningarna:

E20, Skara

Tabell 1 Provtagning av borrkärnor, E20, Skara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekt Antal [Diameter |Läge Tjocklek Kvalitet, Anmärkning

prov mm mm borrkärnor

Dönstorp-Jung 16 100 Vägkant 30 Hela kärnor, Ej försegling

stensläpp på ytan

6 150 Vägkant 30 Hela kärnor, Ej försegling

stensläpp på ytan

4 150 Hjulspår 30 Hela kärnor, Försegling

stensläpp på ytan

Förbifart Jung 5 100 Vägkant - Trasiga kärnor, Ej försegling

stensläpp på ytan

8 150 Vägkant - Trasiga - hela, Ej försegling

stensläpp på ytan

4 150 Hjulspår 30 Trasiga - hela, Försegling

stensläpp på ytan

Jung - Ardala 16 100 Vägkant 50 Hela kärnor, Ej försegling

stensläpp på ytan

6 150 Vägkant 50 Hela kärnor, Försegling

stensläpp på ytan

4 150 Hjulspår 40 Hela kärnor, Försegling

stensläpp på ytan

Ardala - 6 100 Vägkant - Hela - trasiga, Ej försegling

Simmatorp stensläpp på ytan

6 150 Vägkant - Hela - trasiga, Ej försegling

stensläpp på ytan

8 150 Hjulspår 28 Hela kärnor, ej Försegling

stensläpp på ytan       
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Besiktning:

Vid provborrningen på E20, Skara erhölls hela, provningsbara borrkärnor på objekten

från 1988, Dönstorp - Jung och Jung - Ardala. Vid de andra två objekten från 1986

sönderföll borrkärnorna vid losstagningen från borrkronan. Materialet var väldigt sprött

och det grövre stenmaterialet såg rentvättat ut, dvs. ytorna var fria från bitumen. Det

var också lätt att peta loss stenmaterialet från beläggningen. Några fotografier av bort-

kärnorna ges i bilderna 1 -2.

Enligt besiktningen från april 1994 förekom en del urflisade eller krossade partiklar vid

sidan av vägen. Eftersom större delen av vägytan var förseglad vid besiktningstillfället

var det svårt att få en uppfattning om ytans beskaffenhet, t. ex. antalet öppna porer i

ytan och även omfattningen av stensläppen.

 

Bild 1 Provkropp från E20, Skara, delen Dönstorp-Jung.
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Bild 2 Provkropp från E20, Skara, delen förbifart Jung.

E20, Göteborg, provvägen Partille och Olskroksmotet - Ullevimotet

Tabell 3 Provtagning av borrkärnor, E20, Partille och E6, Olskroksmotet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekt Antal |Diameter |Läge Tjocklek Kvalitet,

prov mm mm borrkärnor

E20, Partille 16 100 Vägkant [30-32 Hela kärnor, ej

sträcka 1 stensläpp på ytan

6 150 Vägkant 30-35 Hela kärnor, ej

stensläpp på ytan

sträcka 2 16 100 Vägkant 35-37 Hela kärnor, ngt

stensläpp på ytan

6 150 Vägkant 35 Hela kärnor, ngt

stensläpp på ytan

sträcka 3 26 | 100 Vägkant 36-40 Hela kärnor, ngt

stensläpp på ytan

sträcka 4 26 100 Vägkant 35-45 Hela kärnor, ngt

stensläpp på ytan

EG, 16 100 Vägkant 35-42 Hela kärnor, ngt

Olskroksmotet stensläpp på ytan        
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Besiktning:

Provkropparna var överlag av bra kvalitet och okulärt bättre än de från Skara.

Vid den senaste uppföljningen av dränprovvägen vid E20, Partille, finns tendenser till

accelererat sönderfall för sträcka 1 och i viss mån även sträcka 2 enligt slitagemät-

ningen från vintern 1993/94. Sträckorna 3 - 4 har hittills klarat sig bra. Antalet öppna

porer förefaller enligt okulär besiktning vara störst i den del av beläggningen som ligger

i hjulspåren

Enligt besiktningen från Göteborg sommaren 1994 såg dränbeläggningen vid Olskroks-

motet bra ut.

E6, Varberg, Ljungskile och Uddevalla

Tabell 3 Provtagning av borrkärnor, E6, Varberg, Ljungskile och Uddevalla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Objekt Antal Diameter Läge Tjocklek |Kvalitet,

prov mm mm borrkärnor

E6, Varberg, 8 100 Vägkant 38 Hela kärnor, ngt

motorvägen, prov l stensläpp på ytan

6 150 Vägkant 38 Hela kärnor, ngt

stensläpp på ytan

E6, Varberg, 8 100 Vägkant 35 Hela kärnor, ngt

motorvägen, prov2 stensläpp på ytan

6 150 Vägkant 35 Hela kärnor, ngt

stensläpp påytan

E6, Ljungskile 16 100 Vägkant 30 Hela kärnor, ngt

stensläpp på ytan

6 150 Vägkant 30 Hela kärnor, ej

stensläpp på ytan

E6, Uddevalla 16 100 Vägkant 30 Hela kärnor, ngt

stensläpp på ytan

6 150 Vägkant 30 Hela kärnor, ej

- stensläpp på ytan
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Besiktning:

Provkropparna var överlag av bra kvalitet.

Enligt besiktningen av vägen sommaren 1994 förekom en del stensläpp på dränbelägg-

ningen på E6:an, strax norr om Varberg och enligt uppgift har stensläppen accelererat

under vintern 1994/95. Övriga objekt på E6:an såg bra ut med endast lokala stensläpp.

Andelen öppna porer i ytan verkade enligt besiktning vara störst på E6:an, norr om

Varberg och vid Uddevalla. Några fotografier från besiktningen ges i bilderna 3 - 6.

 

Bild 3 Besiktning E6:an, strax norr om Varberg, sommaren 1994.
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Besiktning E6:an, strax norr om Varberg, sommaren 1994.

E22., Sege trafikplats, Kronotorp och Gårdstånga (Malmö - Lund)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4 Provtagning av borrkärnor, E22 Sege trafikplats, Kronotorp och

Gårdstånga.

Objekt Antal |Diameter |Läge Tjocklek Kvalitet,

prov mm mm borrkärnor

E22, Sege 16 100 Vägren 40 Hela kärnor, ngt

trafikplats stensläpp påytan

6 150 Vägren |40 Hela kärnor, ej

stensläpp på ytan

E22, Kronotorp |16 100 Vägren |30-34 Hela kärnor, ngt

stensläpp på ytan

6 150 Vägren |38 Hela kärnor, ej

stensläpp på ytan

E22, Gårdstånga 16 100 Vägren 130 Hela kärnor, ngt

stensläpp på ytan

6 150 Vägren _|30 Hela kärnor, ngt

stensläpp på ytan
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Besiktning:

Provkropparna var överlag av bra kvalitet.

Besiktningen av vägen sommaren 1994 gav ett positivt intryck, dränbeläggningen på

vägrenen såg överlag bra ut med endast lokala stensläpp. Porerna verkade dock till-

täppta. Det är viktigt att betona att det handlar om vägrenar med endast sporadisk

trafik. Några fotografier från besiktningen ges i bilderna 5 - 7.

 

 

Bild 5 Besiktning E22, Sege trafikplats (vägren), sommaren 1994.
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tning, E22, Kronotorp (vägren), sommaren 1994,

Besik
Bild 6
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Tabell 5. Provtagning av borrkärnor, Tynneredsmotet och Örebro.

Objekt Antal |Diameter Läge Tjocklek |Kvalitet,

prov mm mm borrkärnor

Tynneredsmotet: |16 100 Vägkant 50 Trasiga kärnor, ngt

HABD16-1993 stensläpp på ytan

HAÄABD12-1994, 16 100 Vägkant 35 Hela kärnor, ej

övre lagret stensläpp på ytan

6 150 Vägkant 35 Trasiga kärnor, ej

stensläpp på ytan

HABD12-1994, 16 100 Vägkant 40 Hela - trasiga kärnor

undre lagret

Örebro 16 100 Vägkant 34-45 Hela - trasiga

kärnor, stensläpp på

ytan

Besiktning:

De två dränbeläggningarna vid Tynneredsmotet (bild 8 0 9) såg bra ut vid den senaste

besiktningen hösten 1994. Vid provborrningen av dränbeläggningen från 1993 erhölls

endast ett fåtal hela, provningsbara borrkärnor medan hela kärnor erhölls från

dränbeläggningen utförd 1994.

Enligt uppgift från Gatukontoret i Örebro förekom vintern 1993/94 omfattande

stenlossning på dränbeläggning från Rydbäcksgatan. Vid provborrningen 1994 erhölls

mestadels hela kärnor men trasiga kärnor förekom också.
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Bild 9 Besiktning Tynneredsmotet, sommaren 1994. HABD12 från 1994.
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6. ANALYSER PÅ ÅTERVUNNET BINDEMEDEL

Bindemedel har återvunnits ur borrkärnorna genom kallextraktion med diklormetan och

rotationsindunstare enligt FAS-metod 419-91. Bindemedelsåterstoden har sedan ana-

lyserats enligt följande metoder:

o Penetration, FAS 337-91

e Mjukpunkt (kula o ring), FAS 338-91

e Duktilitet vid 25*C, ASTM D113

Fem borrkärnor med diametern 150 mm har analyserats per objekt. Polymermodifierade

biturmen har använts vid E20, Partille, sträckorna 2 - 4, E6:an Ljungskile och Uddevalla

och vid Tynneredsmotet. Resultaten redovisas i tabellerna 6 - 10.

E20, Skara, Partille och EG Olskroksmotet

Tabell 6 Analyser på återvunnet bindemedel, E20, Skara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekt Penetration Mjukpunkt  Duktilitet Provets ålder

vid 25*C, 0,1 mm *C vid 25*C, cm år

E20, Skara:

Dönstorp-Jung 20 68 18 8

Förbifart Jung 18 61 >100 6

Ardala 8 123 2 8

Ardala-Simmatorp 11 84 5 6

E20, Partille: 12 66 28 4

sträcka 1, konv.bind. .

sträcka 2, mod.bind. 28 65 45 4

sträcka 3, mod bind. 16 81 6 4

sträcka 4, mod. bind. 31 72 33 4

E6, Olskroksmotet 10 73 6 11
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Kommentarer:

Resultaten visar att bindemedlet i samtliga fall erhållit en betydande och omfattande för-

härdning, vilket inneburit att beläggningen blivit spröd och sprickkänslig. Penetrationen

varierar mellan 8 - 31, vilket är mycket låga värden. Enligt specifikationerna i Väg 94

skall penetrationen för bitumen, typ B85, (vid tillverkningen) ligga mellan 70 - 100. Att

bindemedlet förstyvats visar också analyserna av mjukpunkten som överlag är mycket

höga, 61 - 123*C. Vid mjukpunkter över 70*C anses, t. ex. risken för självsprickor i

täta beläggningar som mycket stor. I Väg 94 tillåts för dränerande asfalt en mjuk-

punktsförändring av bindemedlet under produktionen, innan blandning i verket till efter

utläggning på vägen, på maximalt 12*C. Beträffande HABT och HABS accepteras en

mjukpunktsförändring på maximalt 8*C.

Bindemedlets elasticitet är i de flesta fall låg med duktiliteter på mindre än 30 cm. I ett

fall är dock duktiliteten över 1 m, trots ganska lågt penetrationsvärde. Duktiliteten bör

ligga över 1 m om bitumenet skall anses ha kvar flexibiliteten. Egentligen bör också

duktiliteten mätas vid lågtemperaturer.

Dränerande asfalt är genom det höga hålrumsinnehållet och bristen på asfaltbruk känslig

för bindemedelsförhårdning, både initialt vid tillverkningen i verket och långsiktigt på

vägen genom klimat- och trafikpåkänningarna. Sannolikt har bindemedlet i de under-

sökta dränbeläggningarna erhållit en betydande förhårdning, både vid tillverkningen och

med tiden ute på vägen. Variatiornena kan också vara mycket stora i asfaltverk.

Det är viktigt att påpeka att analyser på återvunnet bindemedel måste tolkas med en

viss försiktighet p.g.a. de förändringar som sker vid återvinningen och det gäller spe-

ciellt för modifierade bindemedel. Klorerade lösningsmedel kan åldra bitumen (Chozuet

1994, pers. med.). Kunskaperna om bindemedlets åldring i olika beläggningstyper och

vilken betydelse det har för beläggningens hållbarhet är ganska dåligt dokumenterat.

Även tät asfaltbetong erhåller stora förändringar av bitumenetségenskaper vid massa-

tillverkningen i asfaltverket eller på laboratoriet. Som det framgår av tabell 6 erhåller

även dränbeläggningarna från E20, Partille och E6, Olskroksmotet låga penetrationer

trots att beläggningarna ännu inte visat på skador. Samma sak har en schweizisk under-

sökning visat (Köster 1991). Sträckor med starkt förhårdnat bitumen är ännu oskadade.
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Tabell 7 Analyser på återvunnet bindemedel, E6, Varberg, Ljungskile och

 

 

 

 

 

Uddevalla.

Objekt Penetration Mjukpunkt Duktilitet Provets ålder

vid 25*C, 0,1 mm *C vid 25*C, cm år

E6, Varberg, 26 61 >100 5

motorvägen, prov l

E6, Varberg, 19 66 38 5

motorvägen, prov2

E6, Ljungskile, 26 70 12 3

mod bindemedel

E6, Uddevalla, 46. 61 35 1

mod. bindemedel      

Kommentarer:

Även dränbeläggningarna från E6:an uppvisar en betydande bindemedelsförhårdning,

trots att de är förhållandevis nya, dock inte i samma omfattning som dränbeläggningar-

na från Skara och Göteborg. Av de fyra dränbeläggningarna verkar den från Uddevalla

hittills ha klarat sig bäst i fråga om bindemedelsförändring men den är samtidigt yngst

av samtliga. Dränbeläggningen från Ljungskile uppvisar hög mjukpunkt och låg

duktilitet, ett tecken på betydande åldring. De låga värdena på duktiliteten tyder på att

en stor del av åldringen kan ha skett redan vid asfaltverket. Bindemedlen vid Ljungskile

och Uddevalla är polymermodifierade och det är inte säkert att den här typen av

rutintester ger ett korrekt svar.

E22, Sege trafikplats, Kronotorp och Gårdstånga (Malmö - Lund)

Tabell 8 Analyser på återvunnet bindemedel från E22, Sege trafikplats,

Kronotorp och Gårdstånga.

 

 

 

 

Objekt Penetration Mjukpunkt  Duktilitet Provets ålder

vid 25*C, 0,1 mm *C vid 25*C, cm år

E22, Sege 12 70 10 14

trafikplats

E22, Kronotorp 8 >92 4 12-13

E6, Gårdstånga 14 69 10 10
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Resultaten visar att bindemedlen i samtliga fall erhållit en betydande och omfattande

förhårdning. Resultaten ligger i nivå med de från Skara och Göteborg. En orsak till den

kraftiga förhårdningen är sannolikt beläggningarnas ålder, samtliga är tio år eller äldre.

Tynneredsmotet och Örebro

 

 

 

 

 

      

Tabell 9 Analyser på återvunnet bindemedel från Tynneredsmotet och Örebro.

Objekt Penetration Mjukpunkt Duktilitet Provets ålder

vid 25*C, 0,1 mm *C vid 25*C, cm år

Tynneredsmotet: 47 55 >100 1

HABD16-1993

HABD12-1994, 59 54 95 1/2

övre lagret

HABD12-1994, 48 54 >100 1/2

undre lagret

Örebro 31 72 33 3

Kommentarer:

Dränbeläggningarna vid Tynneredsmotet uppvisar hittills en måttlig bindemedelsföränd-

ring, de minsta i jämförelse med övriga dränbeläggningar i undersökningen. Belägg-

ningens ålder var ca ett halvt år vid provtagningen, vilket innebär att de förändringar av

bindemedlets egenskaper som konstaterats till större delen kan relateras till till-

verkningen och utläggningen av asfaltmassorna. Bindemedlet är polymermodifierat.

Dränbeläggningen från Örebro, som är tre år gammal, uppvisar däremot en betydande

förhårdning av bindemedlet. Framför allt mjukpunkten är hög (72*C) och duktiliteten

låg (33 cm). Skador på vägen har också uppstått under tredje vintern.

Sammanställning över samtliga objekt

Avslutningsvis redovisas bindemedelsegenskaperna som funktion av åldern i figurerna 1

- 3 och sambandet mellan penetration och mjukpunkt i figur 4.
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Figur 1 Penetration som funktion av bindemedlets (beläggningens) ålder.
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Figur 3 Duktilitet som funktion av bindemedlets (beläggningens) ålder.
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Figur 4 Samband mellan penetration och mjukpunkt.
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Kommentarer:

Som det framgår av figur 1 föreligger ett ganska bra samband mellan det återvunna

bindemedlets penetration och dränbeläggningens ålder. Även ett svagt samband finns

enligt figur 2 mellan mjukpunkt och ålder. Däremot föreligger enligt figur 3 inget tyd-

ligt samband mellan duktilitet och beläggningens ålder även om en tendens finns. Even-

tuellt kan det förhålla sig så att förändringar i bindemedlets duktilitet i första hand

härrör från tillverknings- och utläggningsprocessen. Enligt figur 4 finns ett bra samband

mellan det återvunna bindemedlets penetration och mjukpunkt även om modifierade

bindemedel kan ge missvisande resultat (t. ex. kan mjukpunkten förhöjas starkt).
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7. KORNKURVA, BINDEMEDELSHALT OCH HÅLRUM

En del av borrkärnorna har undersökts med avseende kornkurva, bindemedelshalt och

hålrumshalt. Hålrumshalten bör i denna undersökning uppfattas som ett ungefärligt

värde på hålrummet, eftersom resultatet kan påverkas av provborrningen, sågningen på

laboratoriet av provets ändytor och av provets utseende (kvalitet och tjocklek). Prov-

kroppar med lite sämre utseende, t ex skadade kanter i kombination med tunna prov,

ger endast ungefärliga värden av hålrumshalten. Ytliga porer kan också sättas igen vid

borrningen resp sågningen av provkropparna. Sannolikt ligger den verkliga hål-

rumshalten några procentenheter över erhållna värden. Proven är dessutom i de flesta

fall tagna utanför hjulspåren, en viktig faktor i sammanhanget. I hjulspåren anses

porerna genom trafikens inverkan hållas bättre öppna (tvättas) jämfört med mer otrafi-

kerade ytor bredvid hjulspåren eller på vägrenen.

Hålrumshalten har bestämts genom FAS-metod 448-87. Resultaten av provningarna

redovisas i följande tabeller och figurer. Som jämförelse har även kvalitetskontrollen

från byggnadsskedet (där uppgifter finns) tagits med. Proverna intill vägkanten avser

yta på körbanan bredvid hjulspåret. Vid Skara har också prov från hjulspåret tagits med

och avser då förseglade ytor. Resultaten är medelvärden av minst två provningar (oftast

flera).

E20, Skara, Partille och E6 Olskroksmotet

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 10a Bindemedelshalt och hålrumshalt. E20, Skara, Partille och E6,

Olskroksmotet.

Objekt Bind.halt Bind.halt Bind.halt Hålrumshalt Hålrumshalt Hålrumshalt

1994 1994 Ursprunglig 1994 1994 Ursprunglig

vägkant hjulspår vägkant hjulspår

vikt-% vikt-% vikt-% vol- % vol- % vol- %

E20, Skara:

Dönstorp-Jung 5,3 5,7 5,8 16,7 17,2 16,2

Förbifart Jung 5,2 5,0 5,1 11,2 15,9 18,1

Jung-Ardala 5,3 5,9 5,8 18,2 15,3 18,0

Ardala- 5,4 5,3 5,1 17,1 14,1 18,5

Simmatorp        
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Tabell 10b Bindemedelshalt och hålrumshalt. E20, Skara, Partille och E6,

 

 

 

 

 

 

 

Olskroksmotet.

Objekt Bind.halt Bind.halt Bind.halt Hålrumshalt Hålrumshalt Hålrumshalt

1994 1994 Ursprunglig 1994 1994 Ursprunglig

vägkant hjulspår vägkant hjulspår

vikt-% vikt-% vikt- % vol-% vol-% vol-%

E20, Partille:

sträcka 1 5,1 - 5,2 5,6 - 13,3

sträcka 2 4,7 - 4,8 10,2 - 14,6

sträcka 3 4,2 2 4,3 11,3 - 14,4

sträcka 4 4,8 - 5,0 8,4 - 16,0

EG, 5,2 - - 18,9 - -

Olskroksmotet        
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Figur 5 Kornstorleksfördelning,
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Kornstorleksfördelning, E20, Skara, förbifart Jung.Figur 6
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Kornstorleksfördelning, E20, Skara, delen Jung - Ardala.Figur 7
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Figur 10 Kornstorleksfördelning, E20, Partille, sträcka 2 - 4.

Kommentarer:

E20 Skara

Hålrumshalterna har med tiden minskat något, dock är de fortfarande förhållandevis

höga, 14 - 17 vol-% i hjulspåret trots att ytan förseglats. Även proven tagna nära väg-

kanten uppvisar med ett undantag liknande resultat, dvs hålrumshalter omkring

17 vol %. Porerna i en dränbeläggning anses hållas något så när rena i hjulspåren ge-

nom trafikens inverkan medan de sätts igen på otrafikerade delar, utanför och mellan

spåren samt på vägrenar. Återkommande högtrycksspolning och uppsugning av slam av

den del av vägen som ligger utanför spåren (erfarenheter från bl.a. Österrike) krävs för

att porerna skall hållas öppna och vattenavrinningen fungera som avsett.

Bindemedelshalten är för prov tagna i hjulspåret ungefär oförändrade, 5,0 - 5,9 vikt-%,

jämfört med ursprungliga värden från kvalitetskontrollen på, 5,1 - 5,8 vikt-%. Proven,

tagna vid vägkanten, uppvisar i några fall lite lägre bindemedelshalter men skillnaden är

inte anmärkningsvärd. Något bindemedel kan, t. ex. försvinna vid provborrningen.

Sträckorna med fiber innehöll ursprungligen 5,8 vikt-% bitumen medan de utan fiber

innehöll 5,1 vikt-%. Hela borrkärnor erhölls för sträckorna innehållande fiber medan
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mestadels trasiga borrkärnor erhölls för sträckorna utan fiberinnehåll (obs, även mindre

bindemedelshalt).

Enligt kornkurvorna har fillerhalten i de flesta fall ökat med 2 - 3 procentenheter jäm-

fört med ursprungliga prov. Det kan bero på en viss nedkrossning av materialet men

främst på att finmaterial (smuts) fastnat i porerna. Sannolikt har en del av det krossade

materialet kilats fast i porerna liksom bl a dubbavnötningsprodukter. I övrigt stämmer

kornkurvorna från provtagningen 1994 väl överens med de ursprungliga kurvorna från

1986 - 88.

Minskningen av hålrum är mindre än förväntat trots att dubbarna ger upphov till avnöt-

ningsprodukter som kan täppa till (fastna i) porerna.

Göteborg

Partille uppvisar anmärkningsvärt låga hålrumshalter, 5,6 - 11,3 vol-%, enligt borr-

kärnorna från 1994. Det innebär en markant förändring jämfört med kvalitetskontrollen

på borrkärnor från 1990 som visade 13,3 - 16,0 vol-%. Bindemedelshalten är dock i

stort sett oförändrad, 5,1 - 5,2 vikt-%, under samma tid. Fillerhalten har ökat med en

2,0 - 3,0 procentenheter, vilket stämmer väl överens med resultaten från Skara. Provet

är taget vid sidan om hjulspåret. Enligt okulärbesiktningen fanns betydligt fler öppna

porer i hjulspåret och sannolikt är hålrumshalten högre där.

Dränbeläggningen vid Olskroksmotet uppvisar en hålrumshalt på 18,9 vol-%, en an-

märkningsvärd hög siffra med tanke på att beläggningen är 11 år gammal. Bindemedels-

halten var 5,2 vikt-% i borrkärnorna.
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E6, Varberg, Ljungskile och Uddevalla

 

 

 

 

 

Tabell 11 Bindemedelshalt och hålrumshalt. 6, Varberg, Ljungskile

och Uddevalla.

Objekt Bind.halt Bind.halt Hålrumshalt Hålrumshalt

1994 Ursprunglig 1994 Ursprunglig

vägkant vägkant

vikt-% vikt-% vol- % vol- %

E6, Varberg, prov 1 5,6 - 10,6 -

E6, Varberg, prov2 5,3 - 12,1 -

E6, Ljungskile 5,0 - 10,6 -

E6, Uddevalla 6,5 - 7,8 -
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Figur 11 Kornstorleksfördelning, E6, Varberg, Ljungskile och Uddevalla.

Kommentarer:

Hålrumshalterna är överlag låga, 7,8 - 12,1 vol-%, trots att några av objekten endast är

1 - 3 år gamla. Kornstorleksfördelningen ligger för de finare fraktionerna över gräns-

värdena för HABD 11 enligt VÄG 94. Resultatet tyder på att finare partiklar kilats fast

i beläggningens porer och på så sätt bidragit till den förhållandevis höga finmaterial-

halten, i några fall ca 8 vikt-%.
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E22, Sege trafikplats, Kronotorp och Gårdstånga (Malmö - Lund)

 

 

 

 

       

 

 

 
 

  

  

Tabell 12 Bindemedelshalt och hålrumshalt. E22 Sege trafikplats, Kronotorp

och Gårdstånga.

Objekt Bind.halt Bind.halt Hålrumshalt Hålrumshalt

1994 Ursprunglig 1994 Ursprunglig

vägren vägren

vikt- % vikt-% vol- % vol- %

E22, Sege 4,8 - 21,9 -

trafikplats

E22, Kronotorp 4,8 2 17,1 =

E6, Gårdstånga 5,2 - 13,7 -

100 sas /_

9 +

sd (t 3 33 3 3 3 3 f;
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Figur 12 Kornstorleksfördelning, E22, Sege trafikplats, Kronotorp och

Gårdstånga.

Kommentarer:

Hålrumshalterna är förhållandevis höga med tanke på att dränbeläggningarna är tio år

gamla och mera. Proverna är tagna på vägrenen, vilket innebär att ytan inte trafikerats i

någon större omfattning.
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Kornstorleksfördelningen, som ungefär är lika för de tre beläggningarna, påminner om

övriga dränbeläggningar i undersökningen, dvs finmaterialhalten ligger något högt.

Tynneredsmotet och Örebro

Tabell 13 Bindemedelshalt och hålrumshalt. Tynneredsmotet och Örebro.

 

 

 

 

 

 

Objekt Bind.halt Bind.halt Hålrumshalt Hålrumshalt

1994 Ursprunglig 1994 Ursprunglig

vägkant vägkant

vikt-% vikt-% vol-% vol- %

Tynneredsmotet: 6,4 - 13,5 -

HABD16-1993

HABD12-1994, 6,0 16,2 -

övre lagret

HABD12-1994, 6,7 - 6,3 -

undre lagret

Örebro 5,3 - 15,2 -
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Figur 13 Kornstorleksfördelning, Örebro.
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Hålrumshalterna varierar mellan 6 - 16 vol-% med det lägre värdet för det undre dräne-

Stenhalten (material >4 mm) ligger lite högre än övriga dränbeläggningar, ca 80 vikt %

medan finmaterialhalten ligger lite lägre, ca 5 vikt-%. Den lägre finmaterialhalten beror

sannolikt på att beläggningarna inte hunnit sättas igen av smuts och liknande eftersom

En sammanställning över erhållna hålrums-, bindemedels-, och finmaterialhalter ges i

rande lagret (HABD12) vid Tynneredsmotet.

de är relativt nya, maximalt tre år gamla.

Sammanställning över samtliga objekt

figurerna 14 - 16.

Kommentarer:

2d _3 40 -4b 5

Objekt, nr

20Id

Sammanställning över hålrumshalter på dränbeläggning, 1994.

ID
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Sammanställning över bindemedelshalter på dränbeläggning, 1994.Figur 15
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Sammanställning över fillerhalter på dränbeläggning, 1994.Figur 16
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8. MEKANISKA EGENSKAPER OCH BESTÄNDIGHET

8.1 Allmänt

En dränbeläggning är höggradigt porös och utsätts därmed också för särskilt stor på-

frestning både av nedträngande vatten och frysning samt trafik. Samtidigt har porerna

grova dimensioner och kommunicerar väl med varandra så att porvattentryck p. g. a.

inneslutet vatten eller hydrauliskt tryck beroende på volymsökning vid frysning av

vatten till is inte behöver uppstå. Beläggningens egenskaper påverkas också av den

oxidation (förstyvning) som sker av bindemedlet och resulterar i ökad sprickkänslighet.

Mot den bakgrunden har de ingående materialens beständighet en fundamental

betydelse för öppna beläggningars egenskaper på sikt och bör därför ingå i ett relevant

provningssystem för t. ex. dränerande asfalt. Beständigheten har i undersökningen be-

stämts genom provning av borrkärnornas vattenkänslighet. Etablerade tester för

mekaniska egenskaper saknas i stort sett, även om Cantabrian test allt mer kommit till

användning.

8.2 Cantabrian test

Genom att dränbeläggningen är porös är det viktigt att materialet, trots en relativ liten

andel bruk, har en bra kohesion så att inte materialet lossnar ur beläggningen. Det

ställer höga krav på vidhäftningsegenskaperna mellan bindemedlet och stenen samt att

massan är proportionerad på bästa sätt. Materialets kohesion har bestämts genom en

modifierad variant av Cantabrian test (ibland kallad Cantabro) som anpassats till

borrkärnor. Cantabrian test har i vissa europeiska länder kommit att bli en viktig test

vid proportionering av dränasfalt. Den ger ett mått på hur mycket bindemedel massan

fordrar för att erhålla acceptabel hållbarhet (kohesionen) och ger även ett svar på

massans beständighetsegenskaper genom att våt- och torrlagrade prov jämförs.

Cantabrian test innebär att en provkropp nöts i en Los Angeles trumma ett antal varv

och därefter mäts sönderfallet (nötningen) av provet. Provningeh kan göras på antingen

torr- eller våtlagrade prov. Normalt görs provningen på Marshallprovkroppar med

definierad höjd. Inom denna undersökning har provningen gjorts på borrkärnor från

vägen. Normalt utförs provningen vid rumstemperatur, i Österrike dock vid -20*C.

Metodens precision är inte närmare känd, men bör vara dålig.

För att lära känna testen och skaffa referenser gjordes först ett antal provningar på la-

boratorietillverkade prov med känd sammansättning, typ HABD 12 med högt hålrum
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och olika stenmaterialtyper. Proven borrades ur sparade laboratorievältade asfaltplattor,

använda vid slitageundersökningar. Resultaten finns redovisade i VTI Notat 79-1994.

Enligt både Cantabrian test och styvhetsmodul erhöll borrkärnorna från

laboratorietillverkade plattor (högt hålrum, drygt 20 %) bra kohesion och beständighet

jämfört med borrkärnorna från E20, Skara.

Cantabrian test -utförande

Testen är i princip utförda enligt CEN-metoden TC 227/WG1 (second draft), dock del-

vis med reducerat antal varv (100 varv). Detta gjordes p.g.a. av att borrkärnornas höjd i

en del fall var ca hälften mot föreskriven (63,5 mm). Limmade provkroppar (med före-

skriven höjd) testades även vid föreskrivna 300 varv. De tunna provkropparna gav en-

ligt inledande försök ganska likartade resultat som de med föreskriven höjd. Metodbe-

skrivningen (original) framgår av bilaga 1. Vid VTI har provning även gjorts med

vattenlagrade prov för att få ett mått på vattenkänsligheten. En kort beskrivning av

VTlIs utförande följer:

1. Borrkärnornas ändytor sågades till och två prov limmades ihop alternativt ett

prov testades.

2. Torrlagrade resp våtlagrade prov testades. Våtlagrade prov vakuummättades

först en timme vid 30 mb:s undertryck följt av 23 tim lagring vid atmosfäriskt

tryck. Proverna lagrades sedan ytterligare 5 dygn i vatten vid rumstemperatur.

3. Proven nöttes i Los Angelestrumman i 100 resp 300 varv

Nötningen beräknades från viktskillnaden före och efter provningen och redo-

visas i procent (se nedan). Ett högre värde innebär därför större nötning.

Nötningen beräknades genom följande formel:

MM; - M2

W = * 100 (%)

My

 

där:

W = nötningsvärde

m; = initial vikt i g

ma = slutlig vikt i g
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Cantabrian test - resultat

Resultaten redovisas i tabell 14 och figurerna 17 - 18. Ett begränsat antal borrkärnor

och delprov gör att värdena endast kan användas för att spåra trender. Provningen om-

fattar samtliga objekt där hela, provningsbara borrkärnor erhållits. Några objekt från

Skara faller bort eftersom trasiga borrkärnor erhölls vid provtagningen. Det innebär att

de kanske sämsta materialen i hela inventeringen inte ingår i den del av undersökningen

som berör mekaniska egenskaper.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 14 Cantabrian test.

"Cantabrian värde", %

Objekt, nr 1. limmade 2. tunna 3. tunna

provkroppar, provkroppar, provkroppar,

höjd ca 65 mm, höjd ca 32 mm, vattenmättade

torra prov prov

300 varv 100 varv 100 varv

E20, Skara, Dönstorp- 69 717 92

Jung, 1a

E20, Skara, Jung-Ardala, 48 65 86

1c

E6, Olskroksmotet, 3 44 38 50

E20, Partille, (str. 1), 2a 17 11 67

E20, Partille, (str.2), 2b - 13 71

E20, Partille, (str.3), 2c - 8 72

E20, Partille, (str.4), 2d - 7 10

E6, Varberg, 4a = 11 96

E6, Varberg, 4b - 42 96

E6, Ljungskile, 5 - 12 57

E6, Uddevalla, 6 - 4 ) 71

E22, Sege trafikplats, 7 - 40 68

E22, Kronotorp, 8 - 71 90

E22, Gårdstånga, 9 - 53 71

Örebro, 10 23 40 72

Tynnered, HABD12, övre - 3 10

lager, 11b      
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Kommentarer:

De sämsta värdena vid nötning av torrlagrade prov, Cantabrian-värden > 38 %, erhåller

proven från Skara, Malmö - Lund, Varberg, Olskroksmotet och Örebro. Övriga prov

uppvisar bra värden enligt Cantabrian test, allmänt mindre än 15 % sönderfall. Det

verkar finnas en bra koppling mellan Cantabrian-test och bindemedlets åldring. De prov

som visat mest sönderfall enligt testet är också de som erhållit mest bindemedelsåldring

(jämför avsnitt 6).

Vattenmättade prov erhåller större nötning än torrlagrade, i vissa fall betydligt större.

Proven från Skara och Varberg t. ex. nöts till ca 90 % av ursprunglig vikt. Proven från

Partille, sträckorna 2 - 4, som erhåller bra nötningsresistens vid torrt tillstånd, nöts till

ca 70 % av ursprunglig vikt efter vattenmättning, vilket tyder på dålig beständighet hos

materialet. Även proven från Ljungskile uppvisar betydligt sämre resistens mot nötning

efter vattenmättning.

Resultaten tyder på att proven från framför allt Skara, Malmö - Lund, Varberg och

Örebro har dålig hållbarhet (kohesion) medan prov från övriga objekt har klarat testet

bra. De flesta objekten uppvisar dålig beständighet enligt Cantabrian test på vatten-

mättade prov. Endast en sträcka vid Partille och Tynnered uppvisar därvidlag

godtagbara värden. Det är dock viktigt att komma ihåg att resultaten kan påverkas eller

förstärkas av de tunna, utsågade borrkärnorna. Provningen fås ses som en orienterande

studie där ett av syftena är att skaffa erfarenheter av metoden. Cantabrian test verkar

dock ha en ganska bra relevans till erfarenheterna från vägen. De dränbeläggningar som

uppvisat skador eller har åtgärdas i ett tidigt skede p.g.a. av stensläpp (Skara, Malmö -

Lund, Varberg och Örebro) erhåller också dålig kohesion *enligt Cantabrian-test.

Beträffande testning av vattenkänslighet enligt Cantabrian-test bör mer erfarenheter

skaffas. Vid en österrikisk undersökning av dränasfalt, i regel med högt hålrum och ut-

fört med modifierade bitumen fick man inga större skillnader mellan torra och vatten-

mättade samt frys-töväxlade provkroppar (Gregori m fl, 1992). Dessa dränbeläggningar

hade dock mycket höga hålrum och innehöll polymermodifierat bitumen.
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Av bild 11 framgår provkropparnas utseende efter Cantabrian test i Los Angeles-

trumman.

 

Bild 11 Provkroppar efter Cantabrian test.

8.3 Beständighet - vattenkänslighet

Materialets vattenkänslighet har också testats genom styvhetsmodulsmätningar på torra

och vattenmättade provkroppar. Provningsförfarandet följer i princip de erfarenheter

som erhållits inom ett pågående Vägverksprojekt "Beständighet hos asfaltbelägg-

ningar", Peet Höbeda. Styvhetsmodul har använts i stället för pressdraghållfasthet för

bestämning av vattenkänslighet eftersom samma borrkärnor kan testas i torrt och vått

tillstånd.
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Provningen har kortfattat gått till på följande sätt:

1. Provkropparnas ändytor sågades till.

Provets vikt och volym bestämdes.

3. Styvhetsmodulen bestämdes genom pulserande pressdragprovning (FAS metod

454-91), provningstemp.: 10*C.

4. Provet vakuummättades i avjoniserat vatten i en timme vid 30 mb:s undertryck

följt av 23 timmars lagring vid atmosfäriskt tryck. Proverna lagrades sedan

ytterligare 5 dygn i vatten vid rumstemperatur.

5. Styvhetsmodulen bestämdes på nytt genom pulserande pressdragprovning,

provningstemp.: 10*C.

Resultaten redovisas i tabellerna 15 - 16 och figur 19. Förutom styvhetsmodulen redo-

visas också vattenmättnadsgraden, vattenabsorptionen och densiteter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 15a Vattenkänslighet (vidhäftningstal) - styvhetsmodul.

Styvhetsmodul, Vidhäftnings-

MPa tal

Objekt, nr 1. förtest 2. torra 3. vattenmättade |kvoten

torra provkroppar provkroppar 3/2. * 100 %

provkroppar

E20, Skara, Dönstorp- 4 818 4 104 2 649 65

Jung, 1a

E20, Skara, Jung- 4 163 3 292 2 648 80

Ardala, 1c

E6, Olskroksmotet, 3 8 103 6 420 5 694 89

E20, Partille, sträcka 1, 7 692 6 430 3 834 60

2a

E20, Partille, sträcka 2, 2 8 477 5 750 68

2b

E20, Partille, sträcka 3, - 5 712 2 611 46

2C

E20, Partille, sträcka 4, - 5 652 4 916 87

2d

E6, Varberg, 4a e 6 860 1 069 16

E6, Varberg, 4b = 12 756 1 871 15

E6, Ljungskile, 5 = 11 008 10 350 94
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Figur 19

 

 

Vattenbeständighet (vidhäftningstal) på borrkärnor.
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övre lager, 11bTynnered, HABD12,11aTynnered, HABD16,
Örebro, 10
E22, Gårdstånga, 9
E22, Kronotorp, 8
E22, Sege trafikplats, 7
E6, Uddevalla, 6

Objekt, nr

 

4 662

provkroppar
1. förtesttorra

 

3 347
5 507
3 758
9 241
11 375
9 640
7 646

provkroppar2. torra

 
2 793
4 723
3 2608
5 150
5 244
8 708
3 341

provkroppar
MPaStyvhetsmodul,

  
 

 

83  

86  87  56  46  90  24  

3/2. * 100 %3. vattenmättade |kvoten  talVidhäftnings-  
 

Tabeli 15b Vattenkänslighet (vidhäftningstal) - styvhetsmodul.
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Tabell 16 Vattenmättnadsgrad, vattenabsorption och densiteter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrym- Kompakt- Hålrums- |Vatten- Vattenmättnads-

Objekt densitet densitet halt absorption |grad

g/cm"*3 g/cm*3 I % %

E20, Skara, 2,050 2,451 16,4 4,1 49,9
Dönstorp-Jung

E20, Skara, Jung- 2.022 2,446 17,3 3,3 35,5

Ardala

E6, Olskroksmotet 2.019 2489 18,8 4,3 45,6

E20, Partille, sträcka |-> 347 2,379 5,6 2,8 113,61 9 9 9 9

E20, Partille, sträcka 2 237 2 492 10,2 2.7 63.6
2 9 9 9 9

E20, Partille, sträcka |->239 2,517 11,3 3,1 66,3
3

9

E20, Partille, sträcka 9 278 2 487 8.4 1,8 79,5
4 9 9 9 9

E6, Varberg 1 2,230 2,447 10,6 3,0 76,5

E6, Varberg 2 2.274 2.468 12,1 2,8 79,9

E6, Ljungskile 2,121 2,434 12,9 3,1 53,9

E6, Uddevalla 2,195 2,388 7,8 3,1 85,2

E22, Sege trafikplats 1,936 2.460 21,3 4,3 40,2

E22, Kronotorp 1,967 2,471 20,4 4,9 56,0

E22, Gårdstånga 2,103 2,450 14,2 3,7 72,6

Orebro 2.072 2,444 15,2 3,3 53,8

Tynnered, HABD 16 2.053 2,373 13,5 2,1 33,7

Tynnered, HABD 12, 2.002 2389 16,2 3,1 35,1

övre lager       

Kommentarer:

Vattenbeständighet varierar mellan 15 - 96 % beroende på objekt. De lägsta värdena

erhåller E20, Skara (Dönstorp-Jung) och Partille (sträcka 1 och 3), E6, Varberg och

Uddevalla samt E22, Kronotorp och Gårdstånga, med vidhäftningstal mindre än 65 %.

Proverna från Varberg erhåller sämst beständighet, ca 15 %. För att verifiera resultatet

för detta objekt har vidhäftningstalet enligt pressdragmetoden (vidhäftningstalet, FAS
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metod 446-95) bestämts. Proven erhöll 39 % i vidhäftningstal, vilket bekräftar att

materialet har dålig beständighet. Modulvärdena är delvis höga för borrkärnorna, 3000

- 11000 MPa, ett tecken på att beläggningen med tiden förstyvats genom åldringen av

bindemedlet. Provningen har gjorts på ganska tunna provkroppar, ca 32 mm.

Vattenmättnadsgraden är starkt beroende av hålrumshalten i materialet. Vid låga hål-

rumshalterna erhålls hög vattenmättnadsgrad och vid höga hålrumshalter är resultatet

det motsatta, dvs. förhållandevis låg mättnadsgrad erhålls. Ett öppet porsystem med

grova dimensioner har svårt för att binda vattnet. Provet från Partille som har lågt hål-

rum, 5,6 vol-%, erhåller hög vattenmättnadsgrad, t. 0. m > 100 %. Detta är förmod-

ligen orsaken till den dåliga vattenkänsligheten, t. 0. m. sämre än för provet från Skara

vilket dock visat sönderfall i vägen. Hög vattenmättnad ger upphov till porvattentryck

och försvagning av dåliga massor. Enligt figur 20 finns ett ganska rätlinjigt samband

mellan hålrum och vattenmättnadsgrad.
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Figur 20 Samband mellan hålrum och vattenmättnadsgrad.
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9. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

Dränasfalt har reducerad livslängd i förhållande till tät beläggning. I Holland räknar man

med 25 %-ig reduktion av livslängden (EAPA Magazine 2/94). Den funktionella livs-

längden är dock ofta ännu kortare. Enligt Potschka (1994) har de bullerreducerande

egenskaperna försämrats till en oacceptabelt låg nivå efter 5 år. Merkostnaderna måste

dock vägas mot miljöförbättringar och ökad trafiksäkerhet.

I vissa fall kan dock livslängden bli ännu mer reducerad. Detta kan vara fallet om bitu-

menet förstörs vid tillverkningen (t ex alltför hög temperatur eller långvarig lagring av

massa) eller val av olämpligt stenmaterial (alltför sprött eller vattenkänsligt sådant).

Förstörelse av beläggning har kunnat konstateras genom stensläpp (t. ex. E20 vid

Skara, eller Örebro) och detta innan beläggningens funktion gått förlorad beroende på

tilltäppning av porer. Vintern 1993/94 har varit den strängaste på många år och har

inneburit särskilda påkänningar på dränbeläggningar, något som också observerats i

Norge (AIL Nytt nr 2, 1994).

Det är mycket viktigt att vattnet (vid kraftigt regn) verkligen kan avledas till vägkanten

inne i dränbeläggningen. Förutsättningen är ett riktigt tvärfall och även genomsläpplig

beläggning på vägrenarna. Hålrummet får inte vara för lågt, utomlands rekommenderas

t. ex. ej mindre hålrum än 20 vol-%, vilket för bra hållbarhet kräver hög kohesion hos

mastixen (polymermodifiering kan behövas). Vid laboratorieförsöken konstaterades ett

klart samband mellan hålrumshalt och vattenmättnadsgrad. Alltför lågt hålrum innebär

förmodligen risk för hög (överdriven) vattenhållande förmåga, såvida hålrummet inte är

så lågt att beläggningen är mer eller mindre vattenogenomsläpplig. Höga värden på

vattenmättnadsgrad innebär risk för både "'stripping" och sönderfrysning. Det är därför

viktigt att vidhäftningen mellan stenmaterial och bitumen är god och att

vidhäftningsbefrämjande åtgärder vidtas om det är nödvändigt. Modifierade

bindemedel, rätt använda, är i regel till fördel. Tillsatser i bitumen får dock inte

förhindra återanvändning. Dränbeläggning bör läggas på ett tätt, förseglat underlag så

att vatten inte tränger in i underliggande lager och förorsakar "stripping".

Återvunnet bitumen visar på förvånansvärt dåliga värden, inte bara låga penetrationer

och höga mjukpunkter, utan också bristande duktilitet. Andra försök på VTI har visat

att vid accelererad provning på tät massa påverkas främst penetration och mjukpunkt,

däremot inte så mycket duktilitet och Fraas brytpunkt, VTI Notat 15-1994. Dåliga

värden för bitumen kan konstateras både från dränbeläggningar i dåligt och gott skick.

Starka bitumenförändringar redovisas även av Gregori (1992) i Österrike, och Godet
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(1994) har i Frankrike funnit att bitumen i dränbeläggning efter ett år har en tredjedel

av ursprunglig penetration, för polymermodifierat bitumen konstateras halva värdet.

Provningen har därvid gjorts på oskadade beläggningar.

Modifierat bindemedel kan öka kohesionen i dränbeläggning. Samtidigt möjliggörs även

tjockare bitumenfilmer och polymertillsatsen anses göra bindemedlet mindre känsligt för

åldring. Fem av de dränbeläggningar som ingår i inventeringen innehåller poly-

mermodifierade bindemedel. Hittills har inga skador rapporterats från dessa objekt

(motorvägar med hastigheten 90 - 110 km/tim). Åldern är dock ännu så länge ringa, ett

till fyra år.

Testmetoder för dränasfalt är dåligt utvecklade. Cantabrian test används i en del länder

för framtagning av lämplig bitumenhalt, men resultaten måste sättas in i sitt rätta sam-

manhang och betraktas med försiktighet. Styvhetsmodul utgör en ganska okänslig para-

meter i sammanhanget, den minskar i princip med ökande hålrum men ökar samtidigt

med bitumenåldring. Pressdraghållfasthet, som endast i mindre omfattning ingått i

undersökningen p.g.a. begränsat antal borrkärnor, kan vara en bättre metod. Fördelen

med bestämning av styvhetsmodulen är att det är en icke förstörande metod, dvs. det

går att upprepa provningarna på samma provkropp. För en komplett (fullständig)

karakterisering av dränasfalt behövs också undersökningar där stenskelettets inre

friktion kan göra sig gällande, t. ex. någon form av triaxialförsök.

Erfarenheterna av vattenkänsligheten hos dränbeläggningar är ganska ringa. Vid icke

alltför hålrumsrika beläggningar har dock dålig beständighet kunnat påvisas hos belägg-

ningar i dåligt skick. (VTI Meddelande 732, Höbeda, Said, 1994).

En ganska omfattande undersökning av dränasfalt redovisas av Le Bourlot m.fl. (1994).

Man har inte genom "enkla" testmetoder som Cantabrian test och vidhäftningstal

(grundad på testning av tryckhållfasthet på torra och vattenmättade provkroppar)

kunnat klassificera dränasfalt med avseende på funktion vid simulerad trafik. Försöket

har gjorts i en mindre provvägsmaskin.

Inventeringen visar att relativt omfattande undersökningar, både i laboratorium och vid

vägförhållanden, är nödvändiga för en riktig karakterisering av dränbeläggning. För att

en "optimal" sammansatt massa skall kunna tas fram bör ett funtionellt inriktat

proportioneringssystem tas fram. Anvisningarna i Väg 94 är för dränasfalt otillräckliga.
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Sannolikt behövs kompletterande krav angående val av bindemedel och stenmaterial

liksom kriterier för massans egenskaper, främst då kohesion och beständighet.

Förutom relevant sammansättning (receptur) påverkas dränbeläggningens egenskaper

och kvalitet av en lång rad faktorer som antingen är kopplade till tillverkningen och

utförandet av asfaltmassan eller till de förutsättningar som råder på vägen, t ex

hastighet och dräneringsförhållandena. De mest frekventa skadorna har uppstått på

vägar med en skyltad hastighet av 110 km/tim i kombination med hårt (men sprött)

stenmaterial typ kvartsit (som fallet var vid Skara eller Varberg) eller där vatten funnits

kvar i beläggningen p.g.a. dålig avrinning. För övrigt innehåller samtliga undersökta

objekt kvartsit, ett stenmaterial som förutom sprödheten kan ha dåliga

vidhäftningsegenskaper och därför kan vara olämpligt till dränbeläggningar.
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1.- SCOPE

This Part of this European Standard species a method to determine the wear of

porous asphalt mixes.

2.- LIMITING CONDITIONS FOR USE

The procedure can be applied to porous asphalt mixes whose maximum particle

size do not exceed 25 mm.

3.- DEFINTTJONS

4.- REFERENCED DOCUMENTS

5.- SUMMARY OF THE TEST METHOD

The test consists of determining the loss of weight of porous asphalt samples after

turns in the Los Angeles machine.

6.- SIGNIFICANCE AND USE

The resistance to disintegration of a porous asphalt mix under the effect of traffic

can be evaluated in this test, It does not reflect the abrasive action by studded tires. The

test method can be used within a mix design system for porous asphalt mixes.

7.- APPARATUS

- Los Angeles machine, as specified in EN...

- Thermometer with an 0-40*C scale and 0,5 sensitjvity to measure the test

temperature.

- A chamber or enclosure large enough to hold the Los Angeles machine to

maintain a constant temperature during the test; the test temperature must be

adjustable to a maximum margin of error of + 2*C, this temperature being

measured in the air close to the Los Angeles Machine.
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8.- TEST PROCEDURE

8.1.- Preparation of Specimens

8.1.1.- At least four specimens must be prepared for each sample tested.

8.1.2.- Cylindrical specimens of 101,6 mmdiameter and 63,5 mm of height are

used. The preparation of the specimens shall! be according to EN*'S... (227144 mixing

and 227138 impact compactor)

8.1.3.- Once the specimens have been compacted and removed from the mould,

determine their density and void content on the basis of EN... (227112 Specimen

density/measurement)

8.2.- Test Procedure

8.2.1.- The test tcmpcxamie has to be defined and mainteined during the test with a
maximum margin of error of +2*C

8.2.2.- The mass of specimen shall be determined to a 0,1 g margin of error and the
m; value then recorded. Before testing, specimens must be kept at the test temperature
for at least four hours.

8.2.3.- Then one specimen is placed inside the Los Angeles machine drum and, with
the abrasive balls removed, the drums is made to turn from 3.1 to 3.5 rad/s (30-33

rpm) for300turns.

8.2.4.- When the test is completed, the specimen is removed from the machine, brushed

and weighed again to the same 0,1 g margin of error and the reading is recorded as m,.

3.2.5.- The test is repeated in exactly the same way for cach of the analogous

specimens prepared as per 8.1.

9.- RESULTS

9.1.- The wear is calculated for each specimen test using the following equation:

m] © m)

W = x 100

My

 

where:

= value of wear, in %

m, = initial specimen weight, in grammes

= fina] specimen weight, in grammes
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9.2.- The average value of all analogous specimens tested is calculated.

9.3.- The average wear and test temperature must be included in the test results.

10.- REPEATIBILITY AND REPRODUCIBTLITY

Data non available
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