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REFERAT

Svepelektronikmikroskopiska studier har gjorts av brottytor för

en del stenmaterial som användes till beläggningsändamål._Det

ytmönster,som ligger utom räckhåll för ljusmikroskopiska stu-

dier, är av betydelse för förståendet av stenmaterials slitage-

och poleringsegenskaper, vidhäftningen till bindemedel m m.

För att erhålla grundläggande kunskap om olika nötnings- och

poleringsprocesser har sedan stenmaterialytor, erhållna efter

olika laboratorieprov, studerats. Vidare har prov, tagna efter

körning med dubbade däck i institutets provvägsmaskin, granskats

på likartat sätt. Slutligen har Stenmaterialprov (kvartsit) ut-

tagits olika årstider från en ytbehandlingsprovväg å väg 45 i

Dalsland. Avsikten har varit att studera ev skillnader i yt-

mönster, framkomna vid trafik med odubbade resp. dubbade däck,

som kan vara av betydelse för vägbeläggningars friktionsegen-

skaper i vått tillstånd.

Vid olika nätningsförlopp har observerats karakteristiska Spår

efter Sprödbrott och mikroplastisk deformation, vid poler-

processen är den senare förhärskande.

ABSTRACT

Studies were made of surfaces of mineral aggregates used for sur-

face courses. The surface texture, inaccessible for the light

microscope, is of importance for the understanding of the wearing

and polishing Characteristics of road aggregate, adhesion with

binders etc. In order to achieve fundamental knowledge of differ-

ent wearing and polishing processes, the surface conditions of

aggregate particles were studied after laboratory tests. Further-

moreaaggregates worn by studded tyres in the Institute"s road

test machine, were studied. Finally particles of a quarzitic

aggregate were taken during different Seasons from a test road

(surface dressing) in western Sweden in order to make a pilot'

study, especially of the differences in surface texture depend-

ing on traffic with unstudded and studded tyres.

Patterns of brittle.fracture and microplastic_deformation have

been observed in connection with different wear processes, the

latter is dominant during the polishing process.
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NÖTNING OCH POLERING AV STENMATERIALYTOR - EN STUDIE MED HJÄLP

AV SVEPELEKTRONMIKROSKOP

 

INLEDNING

Vid Väg- och trafikinstitutet har tidigare utförts studier av

poleringsbenägenheten (Höbeda 1966, 1971 a) och nötningsmotstån-

det (Höbeda 1971, 1973 b) hos stenmaterial till vägbeläggningar.

Undersökningarna av poleringsbenägenheten, som utfördes under en

period på mitten av 60-talet, påbörjades med anledning av att ut-

ländska undersökningar bade visat, att vägbeläggningar kunde upp-

visa dåligt väggrepp i vått tillstånd på grund av att stenmateria-

let i beläggningsytan polerades av intensiv trafik. Ett normerat

brittiskt laboratorieförfarande "Accelerated Polishing Test"

(B.S. 812zl960) användes vid dessa studier. Det konstaterades

dock, att problemet knappast kunde vara av samma vikt i Sverige

som i vissa andra länder, då de mest poleringsbenägna stenmate-

rialen sällan användes till-vägbeläggningar tack vare gynnsamma

geologiska förutsättningar. Det antogs även, att den mot slutet

av 60-talet ständigt ökande dubbdäckstrafiken motverkade polering_

genom att de sommartid polerade stenytorna ruggades upp av slita-

get under vinterhalvåret.

Huvudproblemet vid svenska trafikförhållanden blev i stället det

avsevärda beläggningsslitage som de dubbdäcksförsedda fordonen

kom att utöva. Olika variabler inverkar på slitstyrkan, men sten-

materialets kvalitetsegenskaper hör till de viktigaste. Vissa

stenmaterial kunde slitas snabbt i vägbeläggning trots godkänd

hållfasthet (styrkegrad enligt Statens vägverks byggnadsanvisning-

ar). Det antogs, att nötningshårdheten för stenmaterialen måste

vara en viktig slitagebestämmande egenskap vid sidan av hållfast-

heten, vare sig denna bestämmes genom slag- eller tryckförsök,

Litteraturstudier visade, att en standardiserad metod för bestäm-

ning av avnötningshårdhet på slipskiva med lösa korn som slipme-

del, "Aggregate Abrasion Test" B.S. 812, förelåg i Storbritanien.

Erforderlig utrustning införskaffades och metoden modifierades nå-

got för att bättre svara mot dubbslitaget och för att underlätta
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provning. Försök på ytbehandlingssten i institutets provvägs-

maskin antydde att de erhållna s k sliptalsvärdena stod i lin-

jär relation till_det slitage, som dubbade personbilsdäck orsa-

kar (Höbeda 1971, 1972).

Försök har gjorts under senare år att motverka det ökande be-

läggningsslitaget genom att använda mycket hårda, homogena

stenmaterial av typ finkornig kvartsit. Sådana partiklar avrun-

das emellertid i beläggningsytan genom dubbdäckens åverkan. Far-

hågor har väckts att dylika, hårda, avrundade, släta partiklar

kan poleras mera sommartid än partiklar av exempelvis mindre

slitstark granit och gnejs med mer växlande mineralsammansätt-

ning som därigenom får ojämnare partikelytor. Det har nämligen

visat sig att den främsta förutsättningen för godpoleringsbe-

ständighet hos stenmaterial är att mineralbeståndsdelarna är av

olika hårdhet eller också är så löst sammanfogade, att ytan kan

förnyas genom lossbrytning av korn, vilket är svårt att kombine-

ra med god slitstyrka.

Vid de tidigare nämnda undersökningarna av stenmaterial polerings-

benägenhet gjordes försök att studera förändringarna av stenytor

vid nötnings- och poleringsprocesserna med hjälp av ljusmikroskOp.

Helt nya möjligheter för sådana ytstudier har dock öppnat sig se-

nare genom introduktionen av svepelektronmikroskOpet (se exempel-

vis Kimoto och Russ 1969) som tillåter betydligt större förstoring-s

ar än ljusmikroskopet och har ett helt annat skärpedjup. Bilderna

gör dessutom ett plastiskt intryck.

Undersökningar har gjorts i samarbete med AB Analytica med utnytt-

jande av firmans svepelektronmikroskop på oslitna prov och sådana

prov som behandlats på laboratoriet genom olika nötnings- Och po-

-leringsprocesSer. I det senare fallet har de för ett flertal år

sedan undersökta, sparade proven studerats. Partikelytor, som

trafikerats av dubbade personbilsdäck i institutet provvägsmaskin,

(Höbeda 1971, 1972) har även undersökts. Vidare har prov tagits

från en av institutets ytbehandlingsprovvägar (väg 45 vid Hönse-

berg, se Utter 1972) med kvartsitmaterial vid några olika årsti-

der för att som en förstudie undersöka förändringarna av partik-

elytorna under skiftande trafik. Mer långvariga studier avses

att göras senare även av andra stenmaterial i andra beläggnings-

typer och även vid mer intensiva trafikförhållanden. Undersök-
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ningarna har tagit sikte på att klarlägga nötningS* och pole-

ringsmekanismen och avsikten har sålunda ej varit att kvanti-

tativt jämföra olika stenmaterial,

Det har visat sig, att svepelektronmikroskoPet utgör ett utom-

ordentligt värdefullt hjälpmedel för undersökning av nötnings-

och poleringsprocesser. Kunskaper om stenmaterials ytmönster

är av betydelse även i andra vägsammanhang, bl a vid bedömning

av stenmaterials hållfasthetsegenskaper, vidhäftning mellan

stenmaterial och bindemedel, ljusreflexionsegenskaper m m..Un*

dersökningsmetodiken är även användbar för klarläggande av visr

sa faktorer i samband med bergmaterials slitande verkan på stål,

hårdmetall och polymerer (borrspetsar, krossplattor, siktar,

däckdubbar, bildäck m m).

_KValitativ provpreparering och fotografering i svepelektron-

mikroskop har utförts av AB Analytica. Denna undersökning lika-

väl som tidigare nämnda laboratoriestudier har gjorts huvudsak-

ligen med anslag från Statens vägverk inom ramen för projektet

"Stenmaterial_till beläggningar".

PROVTAGNINGSMETODIK

Prov som tagits från väg har tvättats med xylen för att bli fria

från bindemedel. I övrigt har partiklarna ej förbehandlats - det-

ta för att ej riskera förändring av ytförhållandena. Många av de

erhållna bilderna visar därför att ytorna är bemängda med fina,

hårt bundna mineralfragment.

Vid både poleringS* och sliptalsförsöken användes små provsegment,

varvid stenmaterialet - i regel fraktion 8-ll,3 mm - sitter ingju-

tet i ett underlag av cement eller härdplast. Vid provtagningen

från dessa segment har enstaka partiklar försiktigt lösgjorts från

underlaget. Från provvägen har partiklar med lätthet kunnat avlägs-

nas med hjälp av en mejsel. I början uttogs partiklarna orientera*

de efter trafikriktning, men då någon orienterad struktur icke kun"

nat observeras på fotografierna, har senare enbart oorienterade

partiklar uttagits.
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På grund av den mycket begränsade provyta, som kan studeras

vid höga förstoringar, har finkorniga stenmaterial med gans"

ka enhetlig mineralsammansättning i första hand utvalts för

undersökningen. En granit består exempelvis av flera, mer el-

ler mindre grovkorniga mineralkomponenter och det kan bli ber

(svärligt.att tolka erhållna bilder, som visar partier av en*

staka material. Det är nämligen svårare att identifiera mine"

ral med hjälp av svepelektronmikroskop än ljusmikroskop av

polarisationstyp, då i det Senare fallet vissa optiska efr

fekter underlättar identifiering.

Proven har förpackats i plasttuber och insänts till AB Ana"

lytica för fotografering i svepelektronmikroskop vid olika

förStoringar. Före fotograferingen har provytorna överdragits

med ett ytterst tunt, elektriskt ledande guldskikt, vilket

sker genom förångning i vakuumkammare. Fotograferingen, som

'gjorts på film 24 x 24 mm, har påbörjats vid relativt låg för-

storing, varefter denna successivt ökats.

Av ekonomiska skäl har ej så stort provmaterial som önskvärt>

vore kunnat undersökas. I regel har först två eller.tre par-

tiklar av varje prov utvalts för fotografering och om resul-

tatet blivit motsägande, har ytterligare partiklar insänts

vid en senare fotograferingsomgång. I många fall och speciellt

vid polerade prov och prov från vägen har resultaten varit

ganska entydiga.

Svepelektronmikroskopet har använts som hjälpmedel vid under-

sökning av stenmaterials poleringsbenägenhet även i andra län-

der, främst i England (Holmes m fl 1972, Neville 1972). Enbart

ganska låga förstoringar (upp till 5 000 ggr) verkar dock ha

använts. Den sistnämnda undersökaren har försökt följa föränd-

ringarna av en och samma stenyta i vägbeläggning vid olika års-

tider med hjälp av ett dubbelt avtrycksförfarande. Det är en

fördel att kunna studera förändringarna av identiskt samma yt-

parti, nackdelen är dock att fina detaljer går förlorade
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vid avgjutningsprocesserna och tillverkningen av avtryck är

deSsutom en ganska omständig procedur. Vid föreliggande un*

dersökning har därför olika partiklar av ett och samma sten"

material uttagits från vägen vid olika tidpunkter. Det är

nödvändigt att undersökta ett flertal partiklar av samma

stenmaterial för att erhålla en representativ bild. Holmes

m.fl G972)har undersökt ytan av slitna gummidäck ochkonsta"

terar, att det uppkomna nötningsmönstret är av samma stor"

leksordning som på ytor av beläggningssten.cl

OSLITNA STENMATERIAL

För att skaffa underlag för senare studium av nötningsr och

poleringsprocesserna studerades först oslitna brottytor av

några stenmaterial. Den petrografiska sammansättningen under-

söktes i ljusmikroskop. Figur 1 visar ett ljusmikroskopiskt

foto av ca 0,03 mm tjockt slipprov av kvartsit från Ullerud,

Dalsland. Fotot är taget i polariserat-ljus, varför kvarts-

mineralen, som är genomskurna i slipsnittet i olika optiska

riktningar, framträder med olika gråtoner. Kvartsittypen ka-

rakteriseras av att större kvartskorn ligger omgivna av fina-

re korn av samma material. Denna struktur tyder på krossning

utefter kornfogar som har skett under tidiggeologisk period

genom spänningar i berggrunden i samband med veckningsrörel-

ser. Tack vare att kornen fullständigt har sammanläkts efter

granuleringen, har denna strukturdeformation förbättrat berg-

artsmaterialets hållfasthet.

Figur 2 visar ett foto av en brottyta av kvartsiten i svep-

elektronmikroskop och det större_kvartskornet visar ett för

sprödbrott i amorfa eller isotropa material karakteristiskt

vågmönster (mussligt brott). Figur 3 ger en detaljbild av

brottytan genom det större kornet och figur-4 Visar att spric-

korna tenderar att följa kornfogarna i den finkornigare omgiv-

ninge. De små kvartskornen har ofta god kristallografisk form.

Denna uppsprickning torde dock vara begränsad till partikel-

ytan.

Figur 5 visar ett ljusmikroskopiskt foto av slipprov av Syno-

pal, ett vitt, syntetiskt stenmaterial, som framställts genom
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att en glassmälta bringats till begynnande kristallisation

(glaskeramik). Strukturen är betydligt finkornigare än för

kvartsiten och de enskilda kristallerna är ofta osynliga i

ljusmikroskop. Gas har bildats vid framställningsprocessen

och sfäriska avtryck efter gasblåSor har kvarblivit i mate-

lbland innehåller dessa blåsor diverse kristallinarialet.

produkter.

Figur 6 visar Synopal i ganska låg förstoring i svepelektron-

mikrosköp. Mindre gasblåsor är avbiddade, likaså mikrospric-

kor som till stor del verkar vara lokaliserade till ytlagret.

Många av dessa mikrosprickor är för övrigt fyllda och mer

eller mindre hopläkta. Intressanta företeelser, som dock

icke behöver vara helt representativa för materialet, fram-

kommer vid högre förstoringar. Figur 7 visar således en myc*

ket finkornig struktur med små, ca 0,05 u stora, avlånga

A kristallgroddar. Sådana oorienterade stavar förklara sannO*

Hkt Synopalens ovanligt gynnsamma, diffusa ljusrefleüions-

egenskaper då ett otal korngränser verkar som miniatyrref-

lektorer och sprider ljuset åt alla håll. Kvartsiten, som

har sämre ljusreflexionsegenskaper,påverkas, till skillnad

från naturstenen, föga vid vätning. Utrymmet mellan de små

stavarna uppfyllas sannolikt av amorft material, det bör

icke vara frågan om hålrum av mycket fina dimensioner mel-

lan kornen, något som eventuellt kan utläsas ur figUr 7.

En annan bild (figur 8) visar dock en fullständigt slät yta,

frånsett ett dentritiskt mönster. Det är sannolikt frågan

om "glashud" med molekylär jämnhet på grund av ytspännings"

kraften, då en process vid Synopalframställning är granule-

ring genom hastig avkylning av smälta i vattenstråle. Det

föregående mönstret med kristallgroddar har troligen frame

kommit på en genOm sprödbrott vid krossning uppkommen brott-

yta, varvid sprickbildningen följer de ytterst fina kornens

gränsytor.
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Luxovit är ett annat vitt konstmaterial, som framställts genom

kalcinering av ursprungligen mörk flinta. I ljusmikroskOpet

framkommer en finkornig struktur och materialet är rikt på aV*

svalningsspriekor, även om många av sprickorna verkar vara samr

manläkta (figur 9). I svepelektronmikroskopet avslöjas varie*

rande mönster; ursprungsmaterialet är också tämligen inhomogent

(figur 10"12)l En för blotta ögat osynlig porositet framkommer.

Flintan är ofta kalkrik och hålrum kan sannolikt bildas genom

att kalciumkarbonatet vid upphettning omvandlas till oxid under

gasutveckling. Dessutom bortgår mörkt, organiskt material. Luxor

viten har tidigare erhållit mYcket varierande avnötningshårdhet

(sliptal), sannolikt på grund av dess växlande sammansättning.

Somliga partiklar verkar vara porösa och "mjöliga" (figur 13).

Dessa är i regel äVen de vitaste i stenmaterialet. Nötningsr

hårdheten bör vara låg hos sådana partiklar, som torde härstam-

ma från mycket kalkrik flinta.

Som jämförelse har även undersökts flinta, uttagen från grusgrop

vid Arrie nära Malmö. Materialet är mycket finkornigt och föga

information erhålles vid låg förstoring. Vid hög förstoring fram-'

kommer dock ytpartier med glidspår, som sannåilxzhärrör från

skjuvspänningar (figur 14). Den mycket hårda, men spröda flin-

tan spricker upp genom en nästan explosiv brottfortplantning

vid krossning. Dylika, plana, räfflade sprickytor uppkommer'

även i betydligt större skala vid förkastningsrörelser i berg"-

grunden och kan studeras i vägskärningar, exempelvis vid Vättern"

leden (Ödeshög-Huskvarna).

Ett nästan vitt naturmaterial, som importeras till Sverige i

viss omfattning är norsk anorthosit. Bergarten uppbygges pri-

märt nästan uteslutande av kalkrik fältspat, som dock Omvand-

lats på så sätt, att sekundära, finkorniga mineral (zoisit,

sericitglimmer m m) utkristalliseras i fältspaten. Dessa sekun-

dära småmineral ger upphov till ett vitt pigment och stenmate-

rialet får också mjöliga ytor. Den fina mineralen förbättrar

bergmaterialets seghet genom att fältspatens spaltningsbenägen-

het motverkas, men avnötningshårdheten kan samtidigt komma att

försämras genom att de fina kornen kan lossrivas vid slipning.

Figur 15 visar ett ljusmikroskopiskt snitt av ytpartiet för ett

genomskuret korn, varvid partikelytan skyddats genom ingjutning
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i härdplast. Ytsnittet verkar diffust på grund av avspaltning

av nämnda finkorniga mineral genom krympspänningarbuppkomna

vid härdplastens polymerisering. Bladiga'småmineral framkommer

även på stenmaterialets yta i svepelektronmikroskop, figur 16.

Slutligen har en gnejsbergart studerats. Stenmaterialet kommer

från Töva i Sundsvallstrakten, är glimmerrikt och har därför

visat sig utgöra ett föga motståndskraftigt beläggningsmaterial

trots god styrkegrad. Figur 17 visar en brottyta i fältspat; tyd-

liga ytsteg har bildats genom mineralets spaltbarhet och tvil"

lingstruktur. En hopläkt mikrospricka förekommer även. I figur

18 framkommer en öppen mikrospricka, där typiska vågmönster ef"

terlämnats vid den spröda brottfortplantningen. Den oomvandla-

de fältspaten har släta brottytor till skillnad från den tidi-

gare beskrivna, omvandlade anorthositbergarten.

Figur 19 visar en genombruten glimmerpacke i gnejsbergarten,

där uppsprickningar har skett mellan glimmerbladen. Det har

även konstaterats vid institutet, att glimmerrika bergarter

får större hållfasthetsreduktion vid vätning än glimmerfatti*

ga, sannolikt genom att vattnet tränger in i sådana sprickor

och underlättar brottfortplantningen (hittills opublicerade

försök). Figur 20 visar ovansidan av en glimmerpacke, där ytor-

na har god jämnhet.

STENMATERIAL EFTER SLIPTALSFÖRSÖK

Slitaget som process är i olika sammanhang av stor samhälls-

ekonomisk betydelse och intensiva studier har därför gjorts'

inom olika områden av materialforskningen, dock mer på metal*

ler än på spröda material, Den renodlade nötningen av ett så

"oädelt" material som natursten har varit föremål för ganska

begränsade undersökningar medan poleringsbenägenheten stude*

rats intensivare utomlands.i vägsammahang.

Inhämtning av fundamental kunskap om.nötningsförlopp försvå-

ras av att olika undersökare studerat skilda material med

hjälp av varierande försöksanordningar. Mest information er*
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hålles från grundläggande undersökningar, varvid enstaka in-

tryck eller repningar på homogena material av väldefinierade

fina hårda spetsar - som av diamant - studerats. Även poler-

processen kan undersökas på samma sätt (jfr moment 7). Vid

intryck i glas (Brüche och Schimmel 1954) eller isotropa mi-

neral som kvarts (Brace 1963) uppstår, när elasticitetsgrän-

sen överskridits, mikroplastisk flytning vid ganska låga las-

ter (vid glas ca 500 kp/mmz) men när sedan belastningen ökas

uppträder en sfärisk sprickbildning runt intrycksstället med

brant stupning men senare avflackning enligt följande tvär-

profil:

V
VV

Ibland utbildas denna sfäriska spricka icke fullständigt. Den-

na s k Herzska sprickbildning, som anses bero på uppkommen

dragspänning, är till att börja med helt osynlig även i mikro-

skop, men framträder vid högre belastning och kvarblir i regel

synlig efter avlastning genom verkan av kilande småfragment.

Ofta uppkommer även radiala, mer eller mindre vertikala sprick-

bildningar som utgår från området under spetsen, i varje fall

om lasten ökas.

Vid repförsök på glas uppkommer ovanför den kritiska belast-

ningsgränsen serier av dylika sfäriska sprickbildningar (Gra-

ham 1972), som dock icke alltid blir idealt utformade. Vid

högre belastning uppstår även en vertikal spricka i repnings-

riktningen. För att nötning (viktsförlust) ska kunna ske, er-

fordras att ett flertal spår ligger så tätt, att de mer eller

mindre sfäriska sprickorna kommer att överlappa varandra. De

lossdrivna fragmenten och håligheterna i provytan_passar ihop

på grund av brottets spröda natur och visar i regel s k muss-

ligt brott. Sprödbrott begynner vid slumpvis fördelade inhomo-

geniteter i materialet. Vid intryck eller repning av mycket

fin spets, som utsätter materialet för dragspänningar, provas

ett mycket begränsat ytparti och genom hållfasthetens volyms-

beroende (Brown 1971) kan den nära "ideala" materialhållfast-
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heten göra sig gällande. De draghållfasthetsvärden, som kan

uträknas från dylika intrycksförsök ligger 10-100 ggr över_

de värden, som erhålls vid mer konventionella dragförsök på

9

provkrOppar (Argon m fl 1960).

Sker intrycket eller repningen vid hög belastning sker ofta

en mer oregelbunden uppsprickning än enligt det ovannämnda

mönstret. Bergartsmaterial är även så pass inhomogena att

korngränser, spaltplan, mikrosprickor m m, som bildar svag-

heter, influerar på brottmönstret. De ingående mineralen är

även av olika hårdhet.

Vid grundläggande studier över repning av bergsalt har fram-

kommit (Dobson 1964) att det spröda materialet som regel upp-

visar mikroplastiskt beteende (jfr moment 7), om repnings-

djupet är <0,511, men att övervägande sprödbrott uppträder

vid djup på >5 u. Materialförlusten kan komma att öka med

tiopotenser om repningsdjupet ökas från det förstnämnda vär-

det till det senare. Vid nötningsförsök på slipskiva under

"normala" laboratorieförhållanden är de lösa slipkornen av

olika storlek och form samt utsätter den ofta ojämna prov-

ytan för punktbelastningar och repningar under olika tryck

med varierande inträngningsdjup och eventuell lossbrytning

av fragment som resultat. Det är därför att förvänta, att

en slipad yta får olika slag av deformationsspår. En prov-

yta, som behandlats med lösa, eftergivliga Slipkorn på

slipskiva får inga markanta parallella repor, som vid nöt-

ning på slippapper med bundna slipkorn. Nötningen blir där-

vid även mindre.

Vid okulär granskning finner man ett strukturlöst mönster

efter sliptalsförsök (torrnötning) genom att slipkornen

utövat lokala intryck och eventuellt även mindre repning-

ar. Ojämna spänningskoncentrationer som för till brott,

speciellt genom dragspänningar, kan uppkomma. De lossdriv-

na nötningsfragmenten verkar av det uppkomna mönstret att

döma vara mycket små i jämförelse med slipkornen (figur 21).

Slipkornen är glasiga, skarpkantiga, sannolikt spröda och

innehåller ibland hålrum (gasavtryck). Vissa undersökare

har även kommit fram till att över en viss övre gräns spe-
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lar slipkornsstorleken liten roll för nötningseffekten (Rabi-

nowicz 1965). Under denna gräns torde den mikroplastiska de*

formationen komma att dominera.

Undersökningen i svepelektronmikroskOp visat nötningsförloppets

kompliserade natur och den mikroplastiska ytdeformationens bety-

delse. Vid låg förstoring verkar ytorna söndertrasade på ett ore*

gelbundet sätt (figur 22) och ursprungliga petrografiska struk*

turdrag (jfr figur 2) har i regel gått mer eller mindre förlora-

de, varför det icke är nödvändigt att diskutera varje stenmate"

rial för sig. Den bästa informationen erhålles vid ganska höga

förstoringar och nedan beskrives observerade spår efter spröd"

brott och mikroplastisk ytdeformation.

Spår efter sprödbrott med mussliga ytor och ytsteg av den typ

' som uppstår vid välkontrollerade intryck kan konstateras (fi-

gur 23, 26) men är icke någon dominerande företeelse. Spröd-

' brott kan i vissa fall yttra sig som lossbrytning av små kil-

formade mineralfragment från proVytan (figur 24) eller också

bildning av parallella spricksystem (figur 25), sannolikt upp-

komna enligt föliande tvärsnitt:

 

 

Enligt Preston (1921) uppstår vid en glasyta dragspänningar

bakom det glidande kornet och kompression framför. Denne an*

ser på grundval av uppsprickningsmönstret, att draghållfast-_

heten står i relation till sliphårdheten för glas.

Det mest nötningsbeständiga material som hittills provats,

utgöres av flinta (Höbeda 1973). I svepelektronmikroskopet

framkommer en mycket finkornig struktur hos flintan (figur

27) och ytan är bemängd med lossrivna, mycket fina och ofta

flisiga nötningsfragment. Jämföres den nötta ytan för flinta

med den för ett marmormaterial, som har ett av de högsta slip"

talen, så har i det senare fallet grova fragment losspaltats
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(figur 28).(Det bör observeras att förstoringen är ca en tio-

potens mindre än vid figur 27). Dessa begränsas ofta av kris-

tallografiska spaltplan, som tydligen utgör svaghetsytor vid

nötning. Einkornig, sedimentär kalksten är mer nötningsresis-

tent och de lossdrivna fragmenten är sannolikt mindre. Det

har även konstaterats av von Engelhardt och Haussühl (1965)

vid fundamentala slipningsförsök att nötningsfragmenten blir

större ju mer lättavnött materialet är. Undersökarna har även

visat, att storleken av nötningsfragmenten sammanhänger med

gränsyteenergin mellan kristall och omgivande medium. Av den

anledningen är det att förvänta, att fragmenten blir större

efter våtnötning än efter torrnötning, då vattnet sänker gräns-

yteenergin.

Vissa spår efter mikroplastisk deformation kan konstateras

vid hög förstoring på marmors spaltytor. Kalkspat är ett mi-

neral som speciellt lätt undergår plastisk deformation. Det

har även konstaterats vid torrnötning av kvartsmineral i kul-

kvarn, att partikelytorna kommer att erhålla ett gitterstört

(mikroplastiskt deformerat) skikt på ca 0,02 - 0,15ar tjock-

lek (Lidström 1968).

Flintans höga.sliphårdhet får sannolikt tillskrivas materia-

lets extrema finkornighet. Undersökta, mycket finkorniga, vi-

ta konstmaterial bör även i och för sig kunna vara nötnings-

resistenta, men sliptalet nedsättes av defekter i form av mik-

rosprickor, gasavtryck m m. Stenmaterial, som granit och gnejs,

innerhåller lättspaltande mineral som fältspat och glimmar.

Även korngränserna kan vid enkel fogning komma att utgöra svag-

heter, även vid kvartsit.

Anmärkningsvärd är omfattningen av den mikroplastiska ytde-

formationen, som även beskrives i samband med studierna av

poleringsprocessen (moment 7) vid prov som utsatts för slip-

talsförsök. Speciellt vackra spår kan konstateras för de myc-

ket finkorniga, vita konsrmaterialen (figur 29-32). Grovkor-

nigare material som kvartsit uppvisar även tydliga spår efter

lokal mikroplastisk ytdeformation. Släpspår kan konstateras i

enstaka fall efter glidande slipmedelskorn (figur 31); Enligt

Grunberg och Wright (1957) kan spröda materials överyta reage-

ra mikroplastiskt under slipkornen vid nötningsförsök, medan



Rapport nr 26

13

underliggande material samtidigt spricker upp genom sprödbrott

via en övergångszon. De mikrOplastiskt reagerande ytpartierna

verkar av studerade fotografier att döma att omges av partier,

som reagerat med främst sprödbrott.

Det mikroplasticerade materialet, som verkar utsmetat och aV*

jämnat över underlaget, utgöres av ett mycket jämnt och tunt

skikt, vilket som regel är genomdraget av ett nätverk av fina

sprickor, som framkommer först vid hög förstoring. Det ytmöns-

ter, som framkommer vid polering är även mycket snarlikt (jfr

moment 7).

Dylika fina spricknätverk har även framkommit vid nötning av

keramiska material vid hög hastighet och har tillskrivits ter-

miska effekter (Glaeser 1962). Hastigheten vid sliptalsbestäm-

ning är dock ganska låg och större värmeutveckling har ej kun-

nat konstateras; Det mikroplastiskt deformerade, gitterstörda

ytskiktet är dock i spänningstillstånd och har andra fysikalis-

ka egenskaper än underlaget, som troligen även är sprickigt

och ojämnt, varför spricknätverket sannolikt icke behöver vara

termiskt betingat. Ju ojämnare underlaget är desto större bör -

Sprickorna kunna bli. Mönstret är, enligt diskussion med AB

Analytica, av allt att döma icke att hänföra till den guld"

-hinna som påförts preparaten och det har icke återfunnits på

sprödbrottytor.

En avsevärd andel av den genom nötningen tillförda energin bör

åtgå till mikroplastisk deformation. Den energiandel, som åt-

går till att framkalla sprödbrott vid nötning på slipskiva av

bergsalt, har av Kuznetsov (1957) beräknats till enbart 10-.4

till 10"5
värme och 16-30 Z till plastisk deformation. Värdena har san-

av den tillförda energin, medan 70-84 Z åtgår till

nolikt icke generell giltighet.

Det ytparti, som kan studeras i svepelektronmikroskopet, ger

en momentanbild av nötningsförloppet, då ytmönstret genomgår

ständiga förändringar genom lossbrytning av småfragment och

slipkornen utövar en kumultativ effekt. På grund av provmate-

rialens inhomogenitet kan även sannolikt olika ytpartier kom-

ma att reagera på varierande sätt. Den mikroplastiskt defor-

merade, jämna yta, som uppkommer vid den renodlade polerpro-
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cessen (jfr moment 7) verkar däremot kunna bli mer stabil vid

fortsatt polering.

De finkorniga material, som uppvisat påtagligt mikroplastiskt

beteende vid sliptalsbestämning, har fått ganska hög avnötning,

vilket även tyder på att de bildade tunna ytskikten bör vara

instabila. Figur 30 och 32 visar således spår efter avflagnings-

processer. Det har annars konstaterats (Selwood 1961) att mata*

rial med plastiska egenskaper, som metaller, har bättre nöt*

ningsmotstånd än spröda mineral, detta om hårdheterna, mätta

genom mikrointryck, är likartade. Den mikroplastiska deforma-

tionen, som framkommer även påextremt spröda mineral, verkar

vara ett helt annat fenomen än plasticiteten i "konventionell"

fysikalisk mening.

STENMATERIAL EFTER BLÄSTRINGSFÖRSÖK

Ett orienterande försök gjordes att nöta stenmaterial med hjälp

av ett blästringsförfarande (Höbeda 1973). Avsikten var att ut"

röna, ifall den något tidsödande sliptalsmetoden kunde ersättas

med ett enklare och snabbare blästringsförsök. En begränsad un-

dersökning har gjorts av blästrade stenmaterialytor i svepelek-

tronmikroskop.

Ett prov var av Synopal Och kvartsit har granskats. Vid låg för-

storing verkar ytorna oregelbundet mönstrade och icke alltför

olika sådana som framkommit vid sliptalsförsök. Vid högre för-

storing framkommer dock mer tendens till "alplandskap" med mar-

kerade dalar och toppar (figur 33 och 34). Formerna är samti-

digt mjuka och ofta smårundade och sprickbildningar kan knap*

past upptäckas. Sprödbrottmönstret vid sliptalsförsök, som

även kan bestå av markerade dalar och toppar (figur 24), är

betydligt skarpare och tydliga sprickbildningar förekommer.

Den mikroplastiska ytdeformationen verkar spela en viktig roll

även vid blästring, även om mönstret'blir annorlunda och mer

"tredimensionellt" än vid sliptalsförSök och ej begränsat till

partier med nära plana, "utsmetade" ytskikt.

Slipmedlet som användes vid blästringen bestod av kiselkarbid

med O,25-O,5 mm kornstorlek. Det verkar som.de skarpa kanter-

na av slipkornen kan ge upphov till små urgröpningar vid stö-
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ten mot provytan. Det har, som tidigare nämnts, vid försiktiga

intrycksförsök med fin diamantspets påvisats, att spröda mate"

rial kan flyta mikrop1astiskt på grund av det mycket höga tryck

som uppstår (Smekal och Puchegger 1955).

Det konstaterades tidigare dålig korrelation mellan sliptals-

och blästringsförsök. Orsaken bör vara alltför olika nötnings-

mekanismer, något som indikeras även av de framkomna olika yt-

mönstren. Vissa stenmaterial med dåligt sliptal, exempelvis'

mycket finkornig kalksten, verkar kunna fjädra vid.stötpåkänw

ningar av slipmedelskornen, varvid nötningsmotståndet mot

blästring blir högt.

6.' STENMATERIAL SOM TRAFIKERATS AV DUBBADE.PERSONBILSDÄCK I PROV-

VÄGSMASKINEN

Partiklar av hårda och slitstarka stenmateriel, som slitits av

' dubbade personbilsdäck i provvägsmaskinen, får i beläggningsytan

(epoxibunden ytbehandling) rundade former med avslätade ytor,

som Vid okulär granskning dock icke verkar vara glättade och

polerade. Partiklar av mindre slitstarka material slits snabbt,

ibland till och med under det hårda bindemedlets nivå (Höbeda'
1971, 1972). Inga repspår har kunnat konstateras på partiklar-

na, sannolikt på grund av att maskinen gått med jämn hastighet.

Betraktas partiklarna, slitna av dubbade däck, med hjälp av svep*

elektronmikroskop vid låg förstoring, ger ytorna ett söndertra*

sat, oregelbundet intryck, icke alltför olikt det efter sliptalsr

försök (figur 35 och 36). Vid starkare förstoringar finner man

karakteristiska spår efter sprödbrott, ofta med ytsteg och muss-

liga brottytor (figur 37"40), jämte mikroplastisk deformation

(figur 4lr44). Ett exempel på den senare framgår av följande för*

modade, schematiserade tvärsnitt genom en mineraltopp:

mmm-e
,med-Jyfo ,

, Jf a 3x'

[1

Den mikroplasticerade hinnan har flutit över den genom nötning«

bildade asymmetriska toppen med "stötm och läsida". Figur 41
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ger en detalj av en sådan topp. Den mikroplastiska deformationen

verkar dock mindre dominerande än efter sliptalsförsök.

De för den genom mikroplasticering bildade hinnan karakteriStiska

sprickmönstren framträder vid hög förstoring även efterdubbdäcks-

slitage. Figur 43 visar ett ytparti, där en högre del flutit mik*

roplastiskt, liksom ett lavaflöde över det ojämna underlaget, och

spruckit upp efter två spricksystem (figur 44). Den tidigare kons-

taterade korrelationen mellan sliptalsförsöket och slitaget i

provvägsmaskinen och slitaget i provvägsmaskinen (Höbeda 1971, 1972)

får sannolikt tillskrivas observerade likheter i nötningsmönstren.

STENMATERIAL EFTER POLERINGSFÖRSÖK

Många undersökningarhar under de senaste 10-15 åren gjorts i

olika länder av beläggningsmaterials poleringsbenägenhet. Trots

att olika metoder har använts, har slutsatserna varit tämligen

likartade, nämligen att inhomogena bergarter med växlande mine*

ralsammansättning eller svag kornfogning * som vid finkornig

sandsten * är de mest poleringsbeständiga. Mer djupgående un-

dersökningar har gjorts av Siffler (1967) på rena mineral, men

dennes försökanordning verkar samtidigt ha utövat en både nö-

tande och polerande verkan. Stenytorna fick dessutom parallel"

1a fåror av en typ, som knappast förekommer i vägen utan karak*

'teriserar nötning med bundet slipmedel. Den rena polerprocesr

sen är fortfarande litet känd, i en amerikansk sammanställning

om vägbeläggningars friktiönsegenskaper från Highway Research

Board (1972) säges: "Just as the wear mechanism of aggregates

and pavements is still largely a mystery, so is the polishing

mechanism. Chiefly this is so becauseiünrminerals the two

mechanisms are not strictly separable. Minerals do not deform

plastically to any significant extent and therefore polishing

requires the removal of material, albeit in very small incre-

ments". Grundläggande kunskap omzpoleringsförloppet, även

tillämpbar för stenmaterial, kan dock hämtas från andra fack"

områden, speciellt sådana undersökningar som gjorts för att

studera ytbearbetning av material som glas, metaller m m.
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Poleringsprocessen ansågs ursprungligen vara ett rent mekaniskt

förlopp, varvid det genom tillförsel av allt finare slipkorn

losskars allt finare ytfragment. Liknande tankegångar framföres

fortfarande av vissa undersökare (Aghaanamuels 1970). Polering-

en som förlopp studerades först i detalj av Beilby (1921), som

ansåg sig kunna konstatera, att en smältning av materialytan

skedde genom friktionsvärme under de fina polerkornen vid proces-

sen, varvid ett tunt, utsmetat, amorft ytskikt bildades, Fina

repor, uppkomna vid föregående slipning, försvann vid polering

genom övertäckning med detta skikt, som uppskattades bli 0,5-111

tjockt, men kunde framkallas på nytt genom elektronmikroskopiska

studier, exempelvis på glas (Brüche och Poppa 1955). Det polera*

de ytskiktet kunde ha andra egenskaper än materialet i övrigt,

t ex annan hårdhet och löslighet. Beilby påpekade även, att så

olika material som metaller, mineral och glas verkade bli på-

verkade på likartat sätt vid poleringsprocessen. Enligt King och

Tabor (1954) bildas ett 3011 tjockt, härdat gitterstört skikt

vid polering av metall, sannolikt av annorlunda natur än det

tunnare Skiktet på spröda material.

Beilby (1921) framhäver deninbördes relationen mellan smält-

punkterna för polerkornen och provytan som betydelsefull för -

polereffekten. De förstnämnda bör således ha den högre smält-

punkten för att kunna vara effektiva. Liknande tankegångar

har framförts av Bowden och Tabor (1954), som ansett sig kun?

na konstatera lokala smältningar (hot spots) under polerkor-

nen, till och med i vattenmiljö, vid polering av både metal-

ler och spröda material. Om rikligt med'fina korn tillföras-

och polerhastigheten är hög, skulle hela ytan kunna tänkas

vara samtidigt i mer eller mindre smält tillstånd. Höga tem-

peraturer har dock icke kunnat iakttas vid de poleringsför-

Sök som gjorts vid institutet. Siffler (1967) har icke kun-

nat finna något samband mellan smältpunkter och poleringsef-

fekt. Orsaken härtill kan dock vara, att den senare utvärde-

rades som viktsförlust. Den renodlade poleringen verkar kun-

na vara en mer eller mindre molekylär process, som sker prak-

tiskt taget utan viktSförlust.

Viktig information beträffande polerförloppet kan erhållas

från repförsök med mycket fin (0,111 diameter) diamantSpets,
' 5 2

utförda av Smekal (1955). Mycket höga tryck (ca 10 kp/cm )
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kan uppstå även vid små laster på ett fåtal gram. Under en

viss kritisk belastning uppstår fina, jämna repor med vall-

"bildningar runtom utan några spår efter spröda brott. Smekal

anser, att den mikroplastiska deformationen iCke beror på

smältning genom friktionsvärme, utan fastmer att trycket

blir av hydrostatisk natur och så högt under den fina spet-

sen, att de kemiska bindningarnas styrka överskrides och

mikroplasticering sker genom inbördes molekylära glidning-

ar vid en atermisk process. Smekal verkar ha infört termen

mikroplasticitet och framhäver, att den skiljer sig från den

dislokationsbetingade plasticiteten, karakteristisk för in-

homogena makrokristaller. Provytans kristallografiska upp*

byggnad inverkar ej vid sådan mikroplastisk repning; vid

djupare intryck uppträder däremot sprödbrott, som startar

vid kristallografiska defekter,och mineralanisotropier bör-

jar spela roll. Polerprocessen skulle kunna betraktas som

bestående av ett otal mikroplastiska repor eller vid lösa,

eftergivliga korn snarare intryck (Klemm och Smekal 1941).

På grund av kornens små dimensioner blir antalet intryck

per ytenhet mycket stort. Enligt nämnda forskare och Dob-

son (1964) är förutsättningen för att en sådan process

skall uppkomma att intrycks- eller repdjupet understiger

0,514.

Mikroplastiska spår av denna storleksordning åstadkommes lät-

tast genom mycket fina korn, men även grövre korn med skarpa

kanter bör vid låg belastning (ringa intrycksdjup) kunna ge

upphov till sådana spår utan lossbrytning av material genom

sprödbrott. Detta förklarar sannolikt de konstaterade, loka*'

la mikroplastiska spåren vid sliptalsbestämning. Det har även

konstaterats vid nötningsförsök (Wellinger m fl 1967), att

slipmedelskorn, som är lika hårda eller också mjukare än den

behandlade ytan, har större tendens att ge mikroplastiska spår

än hårdare slipmedel, som lättare framkallar sprödbrott,

Det har hävdats (Beilby 1921) att polering kan ske helt utan

polermedel, snarare på grund av en ytspänningseffekt, t ex en-

Vbart med hjälp av ett sämskinn-vid ett lättpolerat mineral som

kalkspat. Inbäddade fina korn kan dock ändå föreligga. Vid vis-

sa poleringsförfaranden på_beläggningsmateria1 har polerkorn

icke tillförts, men polerande småfragment kommer ändå att loss-

rivas från provytan och föreligger äveninbäddade i gummidäcket.
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Egna försök (Höbeda 1966) har visat,4 att vid polering med en-

bart gummidäck glättas de högsta mineraltopparna av stenmate-

rialen. Vid tillförsel av polerkorn ökar däremot djupverkan-

och den polerade utan får allt större omfattning, varvid frik-

tionen i vått tillstånd minskar. Holmes m fl (1972) har vid

polering av stenmaterial med gummidäck konstaterat, att den

bästa effekten erhålls vid torrpolering med snedställt däck

och utan tillförsel av något polermedel. Brüche m fl (1958) hari

funnit att polering av glas icke låter sig göras i helt torr

atmosfär och vid repförsök i vakuum uppstår enbart sprödbrott

utan några mikroplastiska spår. "Normal" luftfuktighet verkar

dock räcka till för att ge en viss, nödvändig smörjning mellan

provyta och polerkorn, så att mikroplastiska spår kan uppträ-

da vid lämplig belastning. Andra smörjmedel än vatten kan även

användas.

Vid de ljusmikroskopiska studierna, som gjordes vid tidigare

. polerförsök (Höbeda 1966), kunde uppkomsten av ett tunt ytskikt,

som.ibland till och med tenderade att lossna från underlaget,

konstateras för lättpolerade material som kalksten. Lokala våg-

bildningar genom plastisk flytning kunde stundom uppkomma vid

poleringen. Den slutliga poleringen åstadskoms av aluminium-

oxidkorn med genomsnittlig storlek av ca 101i vid vattentill-

försel.

De tidigare undersökta proven har sparats och studerats i svep-

elektronmikroskopet. De polerade ytpartierna har ett glättat

tutseende_vid låg förstoring, även om ytmönstret varierarw Den

polerade ytan är sällan helt perfekt, utan defekter i form av

uppsprickningar, fördjupningar m m föreligger, Ju mjukare pro-

vet är desto mer avjämnad blir provytan vid den nötningspro-

cess, som.föregår poleringen enligt standardförfarandet och

desto större utbredning får det polerade ytskiktet (figur 46-

48). En studie har gjorts på det tidigare nämnda vågmönstret

som framkommit på kalksten (figur 45). Vid högre förstoringar

framkommer repor, speciellt vid mjukare material, kanske del-

vis uppkomna vid förvaringen av proven (figur 49 och 50). De

högsta förstoringarna avslöjar fårade ytor med fina sprick-

bildningar av samma typ som framkommit efter sliptalsförsök

och nötning av däcksdubbar (figur 51-52). Det fina spricknät-

verkets dimensioner verkar dock kunna vara mindre än efter

nämnda försök.
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Ett av de mest svårpolerade stenmaterialen Vid föregående la-

boratorieförsök var en kompakt lerskiffer från Jämtland. Det

konstaterades, att stenytorna erhöll ett i mikroskala strävt

mönster genom att kvartskorn framslipades ur en mjukare mellan-

massa, bestående av fin glimmer, grafit m m. Ytan kunde även

regenerera sig genom att fina, polerade kvartskorn ständigt

lossrevs. Figur 53 visar en elektronmikroskopisk bild av den

polerade skifferytan med rundade kvartskorn, som bildar mar-

kerade toppar. Själva kvartskornen ärVVäI polerade; vid de-

taljgranskning framkommer således ett karakteristiskt mikro-

plastiskt mönster (figur 54).

Det kan således konstateras, att mikrOplasticering kan uppkom-

ma vid mycket olikartade förfaranden. Vid sliptalsförsök och

nötning med däcksdubbar sker processen mycket lokalt och de

mikroplastiskt deformerade ytskikten är instabila vid nötnings-

processen. Vid polerprocessen uppkommer däremOt så småningom

'ett stabilt, sammanhängande ytskikt, somknappast förändras

i större omfattning ifall poleringen förlänges med oförändrad

intensitet.

För att en jämn, polerad yta ska kunna uppstå på en ojämn kross-

yta, erfordras som nämnts att en ganska intensiv nötningspro-

cess föregår poleringen; något som kan tänkas ske i vägen (jfr

moment 8). Att stenmaterial som homogen kalksten fått Så då-

ligt rykte utomlands i beläggningssammanhang torde dels bero

på att kalkstenspartiklar lätt nötes ner till jämna ytor i väg-

beläggningar, dels på att kalkspat också är ett extremt lätt-

polerat mineral, något som framhävts redan av Beilby (1921).

Det är dock sannolikt att det vid polering lätt uppkomna yt-

skiktet på kalkspat även är ganska sårbart och lätt förintas

genom mekanisk nötning eller kemiskt angrepp (t ex vittring

av kolsyrerikt vatten). Det polerade ytskiktet, som uppkom-

mer exempelvis på kvarts, bör vara betydligt mer hållbart.

Vid tidigare poleringsundersökningar (Höbeda 1967) gjordes även_

försök att modifiera den brittiska standardapparatens nötnings-

effekt genom att snedställa gummidäcket och tillföra ett hårda-

re slipmedel än natursand vid den nötningsprocess, som föregår

den egentliga poleringen. Ingen korrelation förelåg mellan de

två poleringsförfarandena. Vid det modifierade försöket ned-
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slets nämligen även hårda bergarter till jämna, polerade

ytor, medan enligt ursprunglig metod i sådana fall enbart

polerade mineraltoppar utbildades. Försöket visar att kor-

relation icke alltid behöver förväntas mellan olika labo"

ratoriemetoder och icke heller med den polering som sker

i vägen, varvid ett annat ytmönster kan uppkomma. Vid la-

boratorieförhållanden sker det knappast någon krossning

och losspaltning av mineralfragment till skillnad från väg*

förhållanden.

En studie har gjorts i svepelektronmikroskop av Gävlesand-

sten, som förhöll Sig helt olika vid de två poleringspro-

cesserna. Bilderna visar hur vid det ursprungliga poleringS*

förfarandet enbart de högsta kvartstopparna har polerats

(figur 55). Föregås däremot poleringen av en intensivare

nötningsprocess, utbildas en jämnare yta med mer utbredd

polering, varvid de rundade kvartskornen framkommer väl

' i tvärsnitt (figur 56).

STENMATERIAL PROVTAGNA OLIKA ÅRSTIDER FRÅN YTBEHANDLINGS-

PROVVÄG PÅ RIKSVÄG 45 VID HÖNSEBERG, P-LÄN

Den i provvägen använda kvartsitbergarten från Ullerud har

tidigare undersökts i provvägsmaskinen (Höbeda 1972). Prov-

vägen utfördes i augusti 1972 och har beskrivits av Utter

(1972). Fraktion 12-16 mm har provtagits. De första proven

togs den 9 november 1972, dvs efter det att trafiken varit

på ca 4 månader. Trafikmängden är uppemot 3 000 fordon/dygn

och proven har tagits från raksträcka.

De oslitna stenytorna har tidigare beskrivits och framgår

av figurerna 1-4. Genom trafikens inverkan har ytorna helt

förändrats och ursprungliga petrografiska kännetecken ut-

plånats. De har fått ett mycket karakteristiskt utseende

(figur 57 och 58) med uppstickande, men avjämnade och po-

lerade "platåartade" mineraltoppar. Det är osannolikt att'

de polerade topparna visar den direkta kontaktytan med bil*

däcken; troligen har trycket endast i själva mineralspet-

sen varit tillräckligt högt för att framkalla mikroplas-

tisk flytning. Vid okulär granskning är även en viss glätt-

ning av de högsta topparna märkbar.
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Partikelytorna, förutom topparna, verkar vara kraftigt ned-

smutsade, trots föregående tvättning med lösningsmedel. Tro-

ligen är det främst fråga omvidhäftande, kanske "fastbrända"

gummifragment, som lossrivits från bildäck jämte förkoksat

(bindemedel, Figur 59-62 visar de polerade mineraltopparna i

starkare förstoringar. Gränsen mot den opolerade ytan kan

vara skarp vid markerade toppar; i vissa fall framkommer en

begynnande förstörelseprocess av toppen genom uppsprickning

av dragspänningar (figur 60 och 62). Fina sprickor verkar

delvis kunna övertäckas av det mikroplasticerade ytskiktet

(figur 62). Vid starka förstoringar (figur 63 och 64) frame

kommer det för den mikroplastiska deformationen tidigare

konstaterade karakteristiska sprickmönstret, som dock ver-

kar vara av mindre dimensioner än vid laboratorieförsök

(figur 51 och 52).

Viss lokal avflagning av skiktetkan konstateras.-Ytan verkar

jämnare än efter laboratorieprovning. I laboratoriet har pole-

ringen skett med mycket hårda slipkorn (ca 1011 storlek) av

syntetisk aluminiumoxid, medan i vägen processen har åstadkom-

mits av korn, som-icke är hårdare än kvartsitbergarten och

även kan vara finare (exempelvis lerpartiklar).

Den polering som uppkommit efter 4 månader är begränsad till

mineraltoppar och omfattar således en liten del av de totala

partikelytorna. Det framkommer dock att-polering kan uppkomma

på ganska ringa tid även vid måttlig trafikü Det har,som ti-

digare nämntsgkonstaterats (Höbeda 1966) att vid polering med

gummidäck och utan tillfört slipmedel kommer enbart de högsta

mineraltopparna att påverkas. Friktionen, mätt på våta ytor,

verkade bl a vara beroende-av förhållandet mellan polerad och

opolerad yta. Det är därmed sannolikt, att friktionen på prov-

-vägen var hög, trots den konstaterade, till mineraltopparna

begränsade poleringen. De nära likstora partiklarna i ytbehand-

lingen ger i makroskala en skrovlig yta, som tillhandahåller

friktion, speciellt vid höga hastigheter.A
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Provtagningen upprepades i månadsskiftet januari-februari

1973. Ytbehandlingen hade vid översiktlig besiktning icke

undergått större förändringar. Granskades upptagna parti*

kelytor, hade den tidigare observerade glansen av toppar

dock gått förlorad och ytorna verkade vara ganska släta

och matta. I svepelektronmikroskopet framkommer ytor, som

tydligt påverkats av dubbar genom krossning och avspaltm

ning av ofta ganska grova fragment (figur 65 och 66). De

'tidigare beskrivna, platåartade, polerade mineraltopparna

har försvunnit. Ytorna verkar ha grövre och mer regelbund-

na mönster i jämförelse med dem som framkommit i provvägs-

maskinen (jfr figur 35 och 36). Granskas ytorna vid stark

förstoring (figur 67 och 68) framkommer sprödbrottmönster

i form av regelbundna ytsteg, som dock verkar vara något

avslätade, sannolikt genom senare trafik. Spår efter på-

taglig mikroplastisk flytning har icke kunnat påvisas.

.Påkänningarna på vägen är mer omväxlande än i provvägsmaski-

nen, då belastningsförhållandena skiftar mer och trafik

både med dubbade och odubbade däck förekommer. Vintern 72/73

var ovanligt mild och-andelen dubbade däcksförsedda fordon

på vägen därmed förmodligen ganska låg. Det har även tidi-

gare framhävts (Höbeda 1971, 1972), att det nötningsmöns-

ter, som framkommer i provvägsmaskinen vid slitage genom

dubbade perSonbilsdäck, skiljer sig redan vid okulär

granskning från det vid vägförhållanden genom att någon

krossning av partiklar knappast sker. Lastbilsdubbar kan

förväntas utövaen betydligt större krossande verkan än

personbilsdubbar. Pr0ven har tagits från en lång raksträc-

ka. I kurvor och på ställen-där fordon bromsar och accele-

rerar mycket, kan ytmönstret bli annorlunda då slitaget

där är intensivare.

Nya prov har tagits i maj 1973 efter dubbdäckssäsongens

slut. Partikelytorna verkar vid okulär granskning ojämna

och.utan påtaglig polering. Svepelektronmikroskopbilder*

na avslöjar även mycket ojämna ytor med oregelbundna,

gärna "gaggiga" (figur 69 och 70) mönster. Vidhög för-

storing framkommer dock att uppstickande kvartstoppar

ViSar tecken på mikroplastisk deformation (figur 71 och

72). Processen kan således ske på mycket kort tid. En
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förnyad provtagning har gjorts i juli 1973. Partikelytorna lik-

nar vid okulär granskning de från föregående provtagning och

även svepelektronikmikroskopbilderna är, trots oregelbundna

mönster tämligen likartade (figur 73*74). Krossningsspår är

allmänt förekommande. Mineraltoppar med sådan väl utbildad

platåform och med jämna polerade toppar, som framkom på par-

tikelytor hösten 1972 före dubbdäckens inverkan, är sällsynta.

Vid hög förstoring framträder de för den mikroplastiska defor-

mationen karakteristiska, välutvecklade sprickmönStren (figur

75) som i allmänhet verkar vara merutvecklade än vid före*

gående provtagning. I vissa fall har mönstret tydligen icke

kommit till utveckling (figur 76). De polerade ytpartierna är>

dock av begränsad omfattning och sammanhängande polerade ytor,

som kunde äventyra beläggningens friktionsegenskaper i vått

"tillstånd, har icke framkommit på partiklarna.
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SAMMANFATTNING

Undersökningar har gjorts med hjälp av svepelektronmikroskop

av ytmönster för stenmaterial, dels oslitna ytor och dels ytor,

som nötts ooh polerats i laboratoriet enligt olika förfaranden.

Stenmaterial som nötts i provvägsmaskin av dubbade personbils*

däck_har även undersökts. Vidare har förändringarna av ytmönst-

ret med årstiden studerats för ett stenmaterial (kvartsit) i

nylagd ytbehandling å väg 45 vidBrålanda1 P-län. Avsikten

med undersökningen var att klarlägga nötnings- och polerings-

mekanismen, ej att kvantitativt jämföra olika stenmaterial.

Oslitna stenmaterialytor uppvisar karakteristiska ytmönster

som är avhängiga av den petrografiska sammansättningen. Kvart"

sit (figur 1-4) har således erhållit ett typiskt sprödbrott*

mönster vid brott genom de grövre kvartskornen. Dessa omgives

av finare korn, där brott tenderar följa kornfogar.

Det vita konstmaterialet Synopal (figur 5-8) har vid hög för-

storing erhållit två skilda mönster, dels ett mkaet jämnt

sådant, sannolikt uppkommet genom ytspänningskraften vid smäl-

tans stelning efter en granuleringsprocess, dels ett bestående

av ytterst fina kristallgroddar. Det senare är troligen lokali+

serat till en brottyta, uppkommengenom krossning, och denna fi*

na_struktur med ett otal ljusreflekterande korngränser kan för-

klara Synopalens ypperliga ljusreflexionsegenskaper.

Det vita materialet Luxovit (figur 9-13), som framställes ge-

nom kalcinering av flinta, är ganSka inhömogent och poröst

samt har även uppvisat skiftande mekaniska egenskaper. Flinta

(figur 14), som har utomordentlig nötningshårdhet, visar spår

efter skjuvbrott genom uppkomst av plana, räfflade ytor.

Den vita, norska anorthositbergarten (figur 15*18) består av

omvandlad fältspat och de sekundära småmineralen, som ger en

Vit pigmentering5framkommer väl såväl i ljusmikroskop som i

svepelektronmikroskop.
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En glimmerrik gnejs har undersökts och brottmönster har er-

hållits i fältspat (figur 17-18) och glimmar (figur 19-20);

Det senare mineralet bildar svagheter i bergarten genom

mjukheten och den lätta uppspaltningen till tunna blad; Ge-

nombruten glimmerpackevisar porer mellan de enSkilda9upp-

rivna bladen.

Stenmaterialen, som undersökts med avseende på sliptal

(torrnötning med lösa slipkorn), har granskats. Slipkornen

(figur 21) ger upphov till lossrivning av små ytfragment,

men vid högre förstoring framkommer även mikroplastiska

deformationsspår, som för övrigt karakteriSerar olika nöt-

nings- och poleringsprocesser. Ursprungliga, av petrografin

(betingade strukturdrag, har i regel gått förlorade (jfr

figur 2 och 22). Slipkornen verkar genom intryck snarare

.än genom repning. Olika sprödbrottmönster har framkommit

"(figur'23-26). Ju mjukare provmaterial, desto större frag-

vment verkar kunna lossrivas (figur 27-28). Slipkornen kan

lokalt även framkalla s k mikroplastisk ytdeformation, var-

vid partier med tunna, ofta plana, utvalsade ytskikt bil-

Adas (figur 29á32).'Detta ytskikt visar vid stark försto-

ring karakteristiska mönster av småsprickor. Mikroplasti-

ceringen uppkommer sannolikt genom att mycket höga tryck

bildas lokalt-under slipkornen, samtidigt som spänningskon-

centrationerna icke blir sådana att sprödbrott uppträder.

' mVid lokala intryck blir hållfastheten hög, då inverkan av
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kristallfel är ringa till skillnad från vad som är fallet

vid undersökning av proVkrOppar. NötningsförloPpet är så-

ledes komplext och ytmönStret skiftar ständigt vid uppkomr

na intryck ocheventuella repningar av slipkornen som ibland

för till lossbrytning av fragment.

Vidare har provytor, som nötts_ genomblästringsförsök, stude-

rats (figur 33-34). Vid ganska starka förstoringar framkom-

mer tendens till "berg- och dalmönster", som skiljer sig

från mönstren uppkomna vid Sliptalsbestämning. Mjukt runda-_

'de kanter utan sprickor tyder även på mikroplastisk defor- _

mation. Dålig korrelation mellan de två nötningsförfarande-

na har konstaterats, sannolikt beroende på olika nötnings-

mekanismer.
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Stenprov har tagits för undersökning efter försök i institutets

provvägsmaskin, varvid slitaget av personbilsdubbar på olika

stenmaterial studerats. De ytmönster som erhållits är ganska

lika dem som framkommit vid sliptalsbestämning, även om den

mikroplastiska deformationen verkar vara mindre dominerande.

Ganska god korrelation har även erhållits mellan de två nöt"

ningsförfarandena. Dubbarna utövar en krössande verkan i mik"

roskala (figur 35w36) och typiska sprödbrottmönster framkom-

mer Vid förstoring (figur 37*40). Den mikroplastiska defOrma-

tionen är även mycket påtaglig (figur 41-44), liksom vid ti*

digare beskrivna nötningsförfaranden.

Sparade, flera år gamla prov från poleringsförsök enligt brit-

tiSkt standardförfarande har även undersökts. Vid låg försto-

ring är den polerade ytan icke perfekt utan uppvisar diverse

defekter (figur 45*48), Uppkomsten av ett Vågmönster har i visr

_ sa fall_kunnat konstateras hos lättpolerad kalksten (figur 45).

Vid högre förstoringar framkommer jämnare ytpartier med fina

repor, som emellertid kan ha uppkommit vid förvaringen av pro-

ven (figur 49-50).

Vid de högsta förstoringarna uppträder det för den mikroplas-

tiska deformationen karakteristiska, fina sprickmönstret

(figur 51-52). Ytorna är ganska fårade, möjligen beroende på

att polerkornen som använts har varit mycket hårda och ganska

grova. Poleringsförloppet kan förklaras som den kumultativa .

effekten av ett otal mikrOplastiska intryck (< 0,51l enligt

vissa forskare) av fina polerkorn. Mycket höga tryck kan upp-

stå under fina spetsaräven vid helt obetydlig belastning

och de fina kornen ger icke upphov till spänningskoncentra-

tioner som för till sprödbrott på grund av den mycket begrän-

sade yta sombelastas. Förutsättningen för att ett sammaná

hängande polerat ytskikt skall uppkomma är att ytan tidigare

har avjämnats genom nötning eller också är en från början

jämn spaltytapå grova mineralkorn. Den renodlade poleringen

kan Ske praktiskt taget utan viktsförlust.

Ett i laboratoriet svårpolerat stenmaterial (lerskiffer) har

undersökts, varvid framkom små, rundade och polerade kvarts-

korn som stack upp ur en mjukare, finkornig omgivning efter
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nötning och polering (figur 53-54). Ytan har även förmågan

att förnya sig genom nötning då ständigt nya, opolerade kvarts-

korn framkommer.

Försök har gjorts att öka den standardiserade poleringsutrust-

ningens nötningseffekt, bl a genom snedställning av det pole-

rande däcket, Korrelationen mellan de två poleringsförfarande-

na blev mycket dålig, då helt olika ytmönster framkom vid för-

söken, främst på hårda stenmaterial. Figur 55-56 visar ytorna

hos sandsten med ganska stark kornbindning. Vid ordinärt för-

sök har enbart de uppstickande kvartstopparna polerats, medan

vid modifierat förfarande en jämnare yta med mer utbredd pole-

ring har framkommit.

Som komplement till undersökningarna av laboratoriebehandlade

prov har även ytmönstret för kvartsit granskats vid olika års-

tider på en nyutförd ytbehandling på provväg. Efter fyra måna-

ders trafik har mineraltopparna polerats (figur 57-58); ytan

är i övrigt nedsmutsad. Provtagningen har gjorts före dubbdäcks-

säsongens början. Vid högre förstoringar framkommer för den

mikroplastiska deformationen typiSka mönster (figur 59-64).

Det kan observeras att det polerade ytskiktet verkar att kunna

övertäcka sprickbildningar i underlaget (figur 63) Den polera-

de ytan är anmärkningsvärt jämn (figur 63-64) i förhållande

till de ytor, som framkommit vid laboratorieförsök (figur 51-

52), sannolikt beroende på att mildare polerande medel verkar

vid vägförhållanden. Det typiska sprickmönster, som framkommerg

vid hög förstoring (figur 63-64), är av finare dimensioner vid

vägproven.

Prov som tagits under dubbsäsongen visar ett annat mönster med

spår efter krossning och lossrivning av ganska grova mineral-

fragment (figur 65-66). De tidigare nämnda mineraltopparna har

avjämnats. Deji provvägsmaskinen av däcksdubbar uppkomna nöt-

ningsmönstren (figur 35-36) verkar vara annorlunda och av fi-

nare dimensioner. Lastbilsdubbar utöver exempelvis större

krossande verkan vid vägförhållanden. Granskas de bildade

brottytorna vid hög förstoring framkommer spår efter Spröd-

brott (figur 67-68); de karakteristiska ytstegen verkar dock

vara något utjämnade av trafik.
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Nästa provtagning har gjorts i maj 1973 efter dubbsäsongens

slut. Partikelytorna är ojämna och gärna "taggiga" (figur

69r70), men vid hög förstoring framkommer spår efter mikro-

plastisk deformation på kvartstopparna (figur 71-72).

Förnyad provtagning har gjorts i juli 1973 men skillnaderna

är små i jämförelse med föregående provtagning (figur 73r76).

Poleringen är fortfarande begränsad till partier av kvarts-

toppar och något sammanhängande polerat ytlager sOm kunde

äventyra vägbeläggningens friktionsegenskaper i vått till-

stånd har icke framkommit.
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1O SUMMARY V

Studies have been made of worn and polished surfaces of mineral

aggregate particles with the aid of a scanning electron micro-

scope. Aggregates that have been tested in laboratory by an

abrasive wear (Modified Aggregate Abrasion Value B.S. 812) and

polishing test (Polished Stone Value B.S. 812:l960) were studied,

furthermore aggregate particles that have been worn by studded

tyres in the road testing machine of the National Swedish Road

and Traffic ResearCh Institute. The surface texture of a quartz-

itic aggregate in a test road (surface dressing) was also studied

during different seasons. The intention was to cast some light up

on different wear and polishing mechanisms and not to make quanta-

tive comparisons of mineral aggregates used in wearing courses.

_Unworn aggregate particles (fig 1-20) have characteristie surface

textures that depend on their petrographic compositions, and per-

haps to some degree on the crushing process. Quartzite (fig 1-4)

shows a typical pattern of brittle fracture, transgranular through

bigger quartz grains and intragranular in the more fine-grained

surroundings.

The white, synthetic Synopal aggregate exhibits two structures

in highmagnification, partly a very smooth surfaCe with a dendri-

tic pattern (fig 7), probably depending on surface tension by

cooling, because the hot melt has been granulated in a water jet,

and partly a structure with minute unorientated crystallites

(fig 8). The latter is probably a surface df brittle fracture,

and this very fine-grained Structure with myriads of grain-contacts

which_reflect light in different directions may explain the excel-

lent brightnéss of the Synopal aggregate.

Luxovit is another almost white synthetic aggregate that is manu-

'factured by calcination of Chert. The structure (fig 9-13) is in-

homogenous and often porous to some degree, the mechaniCal proper-

ties are also variable. Chert (fig 14) is extraordinarily resistant

_against abrasive wear, and the smooth fraCture surfaces show a

very fine-grained texture-with_a pattern of parallel grooves that

indicate fracture by shear stress.

Internrapport nr 26
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Anorthosite is a natural, almost white feldspar aggregate. The

brightness depends on fine-grained, secondary minerals (zoisite,

sericite et al) that have crystallized in feldspar (fig 15-16)

and make aywhite pigment.

A.micaceous gneiss shows microfractures and steps of brittle

fracturein unaltered feldspar (fig l7*l8). The biotite mica

is a weak component because of a perfect cleavage to thin fra-

flakes. Fractures originates in the mineral during crush*

ing processes (fig 19). , «

The abrasion test (Modified.Aggregate Abrasion Value) has shown

promise by correlating with_the wear of studded car tyres on sur-

face dressings (Höbeda 1971, 1973).

The aggregate particles were worn dry on an iron grinding wheel

with emery grit (fig 21). The abrasive particles detach small

mineral fragments from the aggregate surface by minute brittle

fractures (fig 22-26), but a high magnification exhibits patterns

of local microplastic deformations (fig 29-32). The latter phen0*4

menon characterizes to different degrees all of the studied wear

and polishing processes. The abrasive grinding process largely

destroys the Characteristic patterns depending on the aggregate's

petrography. The abrasive particles make -indentations,leading

to brittle fracture in the mineral surface during test,and the

scratching process seems to be subordinary. The softer aggrega-

tes loose bigger fragments by fraCture than the hard ones, Chert

and marble are compared in fig 27-28.

The local miCroplastic deformation seems to consist of a_thin,'

smooth surface skin, probably on an Uneven substratum, and ex*

hibits fine crack networks in high magnifications. This sort

of deformation probably characterizes minute contact areas

with abrasive grits, where the pressures have been high enough

to produce a plastic deformation, but the stress concentrations

'have not been able to produce brittle fracture. The area of in-

dentation is also too small to influence present defects in mi-

nerals and mineral boundaries that determines the macro mecha-

nical properties of brittle rock materials. The wear pro-

cess is thus complex, and processes of brittle fracture and

,microplastic.deformation are intermingled, and the surface
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undergoes cOnstant changes during the wearing process.

An attempt has been made to test the abrasion resistance of

aggregate by a sand-blasting process (Höbeda 1973). The blast-

_ed surfaces differ somewhat from the earlier mentioned ground

'surfaces, high magnifications bring out an uneven "mountainous"

texture (fig 33-34). Smoothed formes without fractures point to

.a'microplastical process during the impact of the Sharp-edged

Silicon carbide particles used in this test. The grinding and

blasting tests correlated badly, probably because of the dif-

ferent wear mechanisms. The resilient prOperties of the aggre-

'gates seemed.to be of importance for the blasting test, some

soft aggregate performed unexpectedly well.

The wear caused bnytudded car tyres on Surface dressings with

different aggregates have been tested in the road test machine

'(Höbeda 1971-72). The surface textures of aggregate particles

are in many respects similar to those obtained from the abraá

sion test. The tyre studs have developed minute brittle fracn

ture processes (fig 35-40), butthe microplastic.<ieformation

also appears (fig-41-44). The latter, anyhow, seems to be more

dominant during the abrasion test; but a marked correlation

with the wear in the road machine has been obtained.

A study has formerlybeen made on SwediSh aggregates with the

aid of the Brittish standard equipment (Höbeda 1966). The test

pieces have been saved, and the surface tektures of some aggre-

,gates were studied. The surface has been smoothed down to diffe-

rent degrees depending on the hardness prOperties of the mine-

ralsp during the abrasion and so does also a wave-like pattern

on limestone, produced by some sort of plastic deformation dur-

ing polishing (fig 45). Some scratches may have been produced

during the sampling of test pieces.

High7 magnifications show signs of a continous skin,"polishg

produCed by microplastic deformation, with fine network crack

patterns (fig 51-52). The surfaces are smooth but have marked

furrows, probably because-the polishing medium has been very

hard (emery flour) and fairly coarSe (gloli medium grain siZe).

The polishing process may be considered to consist of an

en0rmous amount of-cumulatiVe microplastic deformations under
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polishing grits during the polishing procedure. However, a

combination of an abrasive and a polshing process is needed

to smoothe out the original texture of aggregate particles

and to make a non-Skid resistant pavement in the wet state,

especially if the aggregate is hard; The pure polishing pro-

cess does not necessarily require loss of weight_but is of

nwlecular nature.

A polish resistant aggregate (shale) has been studied. The

structure consists of small angular quartz grains, embedded

'in a matrix of'sericite, graphite et al. The test-piece shows

a surface with somewhat rounded polished quartz grains, stand-

ing up from the softer matrix (fig 53-54). This surface is able

to renewal because the small quartz grains are continously torn

out of the matrix and newg unpolished quartz grains are reappear-

ing. Satisfactory wear and polishing properties are hard to ob-

tain for the same aggregate.

An attempt was made to enlarge the abrasive action of the polish-

ing machine by slipping the rubber tyre and feeding a hard emery

abrasive.hef0re the final_polishing process (Höbeda 1970). The

correlation between the original and modified test was quite

'bad, becauSe the aggregates received different surface textures.

Even hard aggregates were smoothed down withthe modified proce-

dure. Fig 55-56 show a well-cemented sandstone, the original

procedure has only produced polish on the mineral tips, but the

nmdified test has smoothed down the rough surface. It follows

that the correlation between laboratory polishing procedures

and the polishing action on road might be unsatisfactory because

of different wearing and polishing actions.

Besides, when studying the laboratory procedüres, an attempt was

' made to make clear the surface texture*season relationsship on

,the road. The surface of the quartzitic aggregate (fig 1-4) has

'completely changed a lot after 4 month's moderate non-studded

traffic ("3000 yehicles/day) and plateaudlike, smooth quartz

tips show a marked microplastic deformation (fig 57-58), lower

parts look dirty. Higher magnifications exhibit the typical

signs of microplastic deformation (fig 59-64). Microfractures

seem partially to have been covered by a surface skin (fig 62).

The surface on the mineral tips seems to be smoother and have
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smaller cracks (fig 63-64) compared with the surface structures

produced by the laboratory polishing action (fig 51-52), the

reason why is probably that the polishing media on a road may be

much softer and more fine-grained than used in laboratory. The

poliShed mineral tips probably do not show the real contaCt area

with.rubber tyres, but the pressure has been high enough only in

the tips to produce microplastic deformation. Skid resistance

measurements have not been made but the "polish" on the surfade

of the aggregates is quite subordinate and the macrotexture of

the surface dressing is quite rough.

Particles taken during the winter season show a quite different

picture (fig 65-66). The tyre studs have exercised a marked crush-

ing action; The plateau-like, polished mineral tips have disappear-

ed. Quite coarse mineral fragments seem.to have been torn out by

brittle fracture compared with.the structure developed in the

road test machine. A more marked crushing action is also exercised

on the road by heavy trucks, sometimes furnished with studded

tyres. High magnifications exhibit typical steps after brittle

fracture (fig 67-68), anyhOW*somewhat rounded and smoothed by

traffic.

Particles have been studied a short time after the end of the '

studded tyre season. The surfaces are uneven (fig 69-70), and

the mineral tips ShOW'a tendency to become smooth surfaces show-

ing microplastic deformation (fig 71-72).

The particles have a quite similar surface texture after two

more months. Wear due to crushing action (fig 73-74) is to be

seen and the microplastical deformation is confined to mineral

tips (fig 75-76). Smooth, polished surfaces have not been

developed on aggregate particles, and the.skid resistance at

:the surface dressing is probably quite high in wet conditiOn.

VTI Rapport nr 26
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Figur 1. Kvartsit Ullerud. Tunnslip, fotograferat i polarisationsmikroskop 60 ggr

 Figur 2. Kvartsit Ullerud, oslitet prov, 1 500 ggr
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Brott genom större kvartskorn (jfr fig 1

Kvartsit Ullerud, oslitet prov.

Figur 3.
och 2), 15 200 ggr

oslitet prov. Studie av finkornigare omgivning enligt

Figur 4. Kvartsit Ullerud,

fig. 1 och 2, 3 750 ggr
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fotograferat i polarisationsmikroskop, 60 ggr

Figur 5. Synopal. Tunnslip,

 Synopal, oslitet prov, 8 500 ggr
Figur 6.

'TI. Rapport Nr 26



 

Figur 7. Synopal, oslitet prov. Brottyta(?) med kristallgroddar, 85 000 ggr

 

Figur 8. Synopal, oslitet prov. Yta med "glashud" och dentritiskt mönster, 38 000 ggr
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Figur 9. Luxovit. Tunnslip, fotograferat i polariserat ljus, 60 ggr

 

Figur 10. Luxovit, oslitet prov, 17 000 ggr
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Figur 11. Luxovit, oslitet prov. Detaljbild av por, 36 500 ggr

 Figur 12. Luxovit, oslitet prov. Diverse ytdefekter, 82 000 ggr
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Figur 13. Luxovit, oslitet prov, 40 000 ggr

 
38 800 ggr

4. Flinta från grusgrop, Arrie. Oslitet prov med glidspår,
Figur 1
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Figur 15. Anorthosit från Norge. Tunnslip av yta skyddad av härdplast. Polarisa-
tionsmikroskop, 150 ggr

 

Figur 16. Osliten anorthosityta med sekundära småmineral, 13 500 ggr
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Figur 17. Gnejs, Töva, oslitet prov. Brottyta av fältspat, 38 000 ggr

 
77 000 ggr

Töva, oslitet prov. Mikrospricka, sannolikt i fältspat,
Figur 18. Gnejs,
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Figur 19. Gnejs, Töva, oslitet prov. Genomskuren glimmerpacke, 6 600 ggr

 
Figur 20. Gnejs, Töva, oslitet prov. Glimmerpacke sedd från ovan, 17 000 ggr

TI. Rapport Nr 26



 

Figur 21. Slipkørn av Aluma 60, använda vid sliptalsförsök, 335 ggr

 
Kvartsit Ullerud, sliptalsförsök, 3 350 ggr

Figur 22.
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Figur 23. Luxovit, sliptalsförsök. Sprödbrottmönster, 16 000 ggr

 
Figur 24. Kvartsit Ullerud, sliptalsförsök. Sprödbrottmönster, 43 000 ggr
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Figur 25, Luxovit, sliptalsförsök. Sprödbrottmönster, 43 500 ggr

 
Figur 26. Luxovit, sliptalsförsök. Detaljbild av sprödbrottyta, 80 000 ggr
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Figur 27. Flinta från grusgrop vid Arrie, sliptalsförsök. Finkornigt nötnings-

mönster, 41 000 ggr

 
Grovkornigt nötningsmönster med spalt-

Figur 28. Marmor, Sala, sliptalsförsök,

ytor, 3 750 ggr
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Figur 29. Luxovit, sliptalsförsök. Mikroplastiskt deformerat ytparti i bild-
mitt, 4 000 ggr

 Figur 30. Synopal, sliptalsförsök. Mikroplastiskt deformerat, avflagnande yt-
skikt, 40 000 ggr
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iskt deformerat ytskikt med

Figur 31. Synopal, sliptalsförsök. Mikroplast

släpspår, 83 000 ggr

 

formerat ytskikt med typisk

talsförsök. Mikroplastiskt de

Figur 32. Synopal, Slip

uppsprickning, 83 000 ggr
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Figur 33. Synopal, blästringsförsök. "Berg- och dalmönster", 7 700 ggr

Figur 34. Kvartsit,
7 300 ggr

Ullerud, blästringsförsök. Tendens till "berg- och dalmönster",
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Figur 35. Kvartsit, Ullerud, provvägsmaskin, 1 600 ggr

 Figur 36. Synopal, Provvägsmaskin, 1 880 ggr
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Figur 37. Kvartsit, Ullerud, provvägsmaskin. Sprödbrottmönster, 9 400 ggr

 Figur 38. Synopal, provvägsmaskin. Sprödbrottmönster, 9 400 ggr
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Figur 39. synopal, provvägsmaskin, Detaljbild av sprödbrott, 47 000 ggr

 Figur 40. Porfyr, Älvdalen. Sprödbrottmönster, 8 700 ggr
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Figur 41. Kvartsit, Ullerud, provvägsmaskin. Mineraltöpp som deformerats mikro-

plastiskt, 80 000 ggr

 

Figur 42. Kvartsit, Ullerud. Detaljbild av mikroplastiskt deformerad yta,
160 000 ggr
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Figur 43. Luxovit, provvägsmaskin. Mikroplastisk deformation i bildmitt, 4 000 ggr

 

44. Luxovit, provvägsmaskin. Detaljbild av figur 43, 16 000 ggr
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Figur 45. Kalksten, Brunflo, polermaskin. Vågbildning uppkommen vid polering,
450 ggr

 Figur 46. Kalksten Brunflo, polermaskin, 480 ggr
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Figur 47. Synopal, polermaskin, 490 ggr

 Figur 48. Luxovit, polermaskin, 1 520 ggr
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Figur 49. Luxovit, polermaskin, 17 000 ggr

 Figur 50. Kalksten, Brunflo, polermaskin, 19 400 ggr
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Figur 51. Synopal, polermaskin, 81 000 ggr

 Figur 52. Kalksten, polermaskin, 93 000 ggr
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 Figur 54. Lerskiffer, polermaskin, Detaljbild av polerad kvartstopp, 80 000 ggr
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Figur 55. Sandsten, Brynäs, polermaskin. Polerade mineraltoppar vid

pilarna, 800 ggr

 770 ggr
Figur 56. Sandsten, Brynäs. Modifierad polermaskin,
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 ' 2.Figur 57 och 58. Kvartsit Ullerud, väg 45, provtagnlng den 9 november 197

Polerade mineraltoppar, 850 respektive 740 ggr
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 Figur 59 och 60. Kvartsit, U11erud, väg 45, provtagning den 9 november 1972.

Närbilder på polerade toppar, 3 550 respektive 3 750 ggr
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den 9 november 1972provtagnlngag 45,

agge

V..

Ullerud,

B

3Kvart31t

Polerade toppar.

6261 ochFigur

14 000 ggr
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 Kvartsit, Ullerud, väg 45, provtagning den 9 november 1972.

Polerat, mikroplastiskt deformerat ytskikt, 74 000 respek-

tive 96 000 ggr

Figur 63 och 64.
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 februari 1973. Spröd-
Ullerud, provtagning den 1

brottmönster, Bägge 4 000 ggrFigur 65 och 66. Kvartsit,
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 g den 1 februari 1973. Brott-
Kvartsit, Ullerud, provtagnin

84 000 respektive 80 500 ggrFigur 67 och 68.
ytor,
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 Figur 69 och 70. Kvartsit Ullerud, Väg 45, provtagning den 23 maj 1973.

Taggiga sprödbrottmönster, 8 700 och 3 350 ggr
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' den 23 maj 1973
" 87 000 ggr

provtagnlng

kvartstoppar,

äg 45,V

10n p
9it Ullerud

k deformat

Kvarts71 och 72Flgur
bagge

0
aikroplastisfter mSpår e
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 Figur 73 och 74. Kvartsit, Ullerud väg 45, provtagning den 26 juli 1973.
Avrundad kvartstopp med mikrospricka och delvis krossad
kvartstopp, 5 000 resp 4 550 ggr.
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Figur 75 och 76. Kvartsit, Ullerud väg 45, provtagning den 26 juli 1973.

Mikroplastisk deformation kring en mikrospricka och.av-

jämnade ytsteg. Bägge 97 500 ggr.
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