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STUDIER AV BELÄGGNINGSSLITAGE GENOM DUBBADE PERSONBILSDÄCK PÅ 
RAKA PROVSTRÄCKOR, ;iBROMMABANAN:?.

SAMMANFATTNING

En provbana med åtta raka provsträckor belagda med olika slit
lager byggdes på Bromma flygfält hösten 1968 och trafikerades 
med ett automatstyrt fordon med fyra dubbade däck. Avsikten var 
att bestämma nötningen av olika beläggningar p.g.a. dubbade däck 
under realistiska förhållanden samt att fastställa sambandet 
mellan denna nötning och den nötning som erhålles vid försök av 
detta slag i institutets provvagsmaskin. Försöken pågick i två 
vintrar, varvid banan trafikerades sammanlagt 100 000 varv. Nöt
ningen mättes genom geometrisk profilering varjämte en metod 
grundad på mätning av ändringen i absorption av radioaktiv strål
ning provades.

Resultaten visade med hänsyn till slitage samma ordningsföljd 
mellan olika beläggningar i prowägsmaskinen och på Brommabanan. 
De visade också att nötningståligheten gynnas av förekomsten av 
större stenmaterial, speciellt i ytan av slitlagret, av ökad 
hårdhet hos bindemedlet samt av förpreparering av stenmaterialet 
genom tjärbränning. Tillverkning av slitlager med invältad bitumi- 
niserad sten innehåller en del kritiska moment, som lätt kan för
ta effekten av den extra stentillsatsen. En provplatta från en 
gammal betongväg inlades också, och den visade jämförelsevis 
lågt slitage.

STUDIES OF PAVEMENT WEAR CAUSED BY STUDDED PASSANGER CAR TYRES 
ON STRAIGTH TEST TRACKS. THE "BROMMA TRACK".

SUMMARY

A test track composed of eight straight test sections with different 
wearing courses was built on the domestic airport of Stockholm 
(Bromma Airport) during the autumn of 1968, and it was trafficked 
by an autopiloted vehicle provided with four studded tyres. The 
purpose was to determine the wear of different pavements caused 
by studded tyres under realistic conditions and to establish the 
relation between such wear and the wear measured in similar ex
periments in the road machine of the Road Research Institute.
The tests were carried out during two winters, comprising in all 
100 000 circuits. The wear was measured by geometric profiling, 
and on the same time a method based upon the measurement of 
radioactive radiation absorption was tried.

The results showed the same ranking of the different pavements 
with respect to wear on the Bromma test track as in the road 
machine. They also showed that the wear resistance is favoured 
by enrichment of large aggregate, especially in the surface, of 
the wearing course, by increased binder hardness and by tar pre
coating of the aggregate at high temperature. The manufacture of 
wearing courses including rolled-in pre-coated chippings has some 
critical stages wich can easily make the addition of the chippings 
useless. One small sample from an old Portland cement concrete 
pavement was also included and showed comparatively little wear.



INLEDNING

Väginstitutets studier av beläggningsslitage genom dubbade bil
däck påbörjades i institutets provvagsmaskin. Vid försök i denna 
föreligger emellertid vissa viktiga principiella skillnader från 
normal fordonstrafik på väg. En bättre simulering erhålles genom 
körning med fordon på en provbana med beläggning som byggts på 
konventionellt sätt. Sådana försök har t ex utförts av Wehner (1) 
år 1964 och senare av många andra. Under 1967-68 planerades på 
väginstitutet en provbana på Bromma flygfält, vilken skulle tra
fikeras med ett automatstyrt fordon. Man kunde därigenom också 
få en för försöken i provvägsmaskinen viktig jämförelse mellan 
beläggningsslitage i denna och slitage under verkliga förhållan
den.

Provbanan i provvägsmaskinen är cirkulär med en diameter av 
endast ca fem meter, körningen sker med konstant hastighet och 
utan sidokrafter i hjul-beläggningskontakten, klimatet hålles av 
praktiska skäl konstant. Beläggningarna som ligger på ett orea
listiskt underlag är lagda för hand och packade med vibrations- 
platta.

Genom tillmötesgående från Luftfartsverket uppläts en icke tra
fikerad bana på Bromma flygfält (bana 09) för experimentet, som 
bekostats huvudsakligen av Statens vägverk och Stockholms stads 
gatukontor, med vilka samråd skett vid uppläggning av försöken.

PROVBANAN

Provbanan har två parallella raksträckor om vardera 200 meters 
längd, sammanbundna med två halvcirkelformiga sträckor med 35 
meters radie, fig. 1. På vardera raksträckan utfördes fyra olika 
beläggningar, vardera av 50 meters längd. Beläggning lades även 
i kurvorna, men dessa ingick ej i försöket. Beläggningarna, som 
lades på hösten 1968, beskrives i tabell 1 och fig. 2.

Resultaten från analys av prov på beläggningsmassor och material 
finns angivna i tabell 2 samt fig. 3 och 4.

Under experimentets gång inlades en 1x1 meters platta av cement
betong, utsågad ur den 15 år gamla beläggningen på E 4 vid 
Ulriksdalsrondellen.

Det visade sig strax efter körningarnas början, att slitaget på 
sträckorna 4 och 5 blev mycket ojämnt. Den bituminiserade stenen 
var på vissa partier av beläggningsytorna bristfälligt fixerad. 
Enstaka stenar kunde lätt petas bort med hjälp av ett hårt före
mål. Dessa sträckor överlädes därför sommaren 1969 och ersattes 
med nya enligt specifikationerna i tabell 3.

Resultaten från analys av beläggningsmassor och material finns 
angivna i tabell 4 och fig. 6.



Beläggningarna utlades på ett avjämningslager på den ursprung
liga överbyggnaden på bana 09. Denna överbyggnad består av slit
lager av asfaltbetong, lagt på ett bärlager av makadam. Under
grunden utgöres av ett lager av finlera, vars mäktighet varierar 
från provbanans östra ände där den är störst till dess västra 
ände som ligger närmast flygfältskanten. Bestämning av k-värden 
utfördes i juni 1971 genom plattbelastning i mittpunkten av varje 
provsträcka. Resultatet finns angivet i fig. 1. Överbyggnadens 
bärighet ligger inom ett intervall som är normalt för normenligt 
byggda vägar men varierar kraftigt inom området för provbanan.
Det bör dock observeras att körningarna till största delen skedde 
på tjälat underlag.

TRAFIKERING AV PROVBANAN

Provbanan trafikerades med en automatstyrd bil av typ Volvo 
Duett med dubbade personbilsdäck på alla fyra hjulen. Körningen 
utfördes under två vintersäsonger, nämligen januari-april 1969 
och december 1969 - april 1970. Under vardera säsongen kördes 
50 000 varv. Mätning av slitage skedde för varje 12 500 varv. 
Syftet var att använda samma däck och dubbar som vid körningarna 
i provvägsmaskinen. Detta kunde genomföras endast första säsongen. 
Vid andra säsongen fanns den använda däcktypen icke längre i 
marknaden. Närmast liknande däck måste därför användas. Fordonet 
hade under de två säsongerna karakteristika enligt tabell 5.

De använda systemen för automatstyrning av fordonet utvecklades 
vid väginstitutets maskintekniska avdelning och grundar sig del
vis på system som provats i samband med utländska försök med 
automatstyrd trafik, "elektroniska vägen" (2). Systemet fungerar 
på följande sätt. Rattrörelserna utföres av en servomotor, vars 
styrsignaler kommer från två antennspolar på fordonets främre 
stötfångare. Dessa spolar befinner sig under körningen i ett 
magnetfält, som alstras av strömmen i en kabel (0,4 A, 5 kHz) 
belägen i ett fräst spår omedelbart under beläggningsytan mitt 
i provbanan. När mittpunkten på spolarnas sammanbindnings linje 
befinner sig rakt ovanför kabeln blir styrsignalen noll, medan 
förskjutning från detta läge i sidled ger en styrsignal som till 
storlek och tecken bestäms av förskjutningen. Styrmekanismen ger 
då rattrörelser, som motverkar förskjutningen.

Fordonets gasreglage styrdes av en elektrisk motor. Gaspådraget 
kunde bringas att öka eller minska med konstant hastighet eller 
att förbli oförändrat. Genom slingor nedlagda i provbanan styr
des under körningarna gasreglaget så att fordonet accelererade 
under första hälften av vardera raksträckan och retarderade un
der den andra hälften samt körde med konstant hastighet i kur
vorna. Hastigheterna var i kurvorna 15-20 km/h och mitt på rak
sträckorna 35-40 km/h. Accelerationen var något olika under den 
del av varvet som fordonet rörde sig österut respektive västerut 
beroende på banans lutning mot flygfältets mitt i östlig rikt
ning. Tangentialkraften mellan hjul och beläggning bör emeller
tid detta till trots ha varit densamma.



För kontroll av dessa förhållanden registrerades vid ett par 
tillfällen hastigheten på ett skrivardiagram, som gav relationen 
mellan hastighet och tid runt slingan. Den därur beräknade rela
tionen mellan acceleration och tillryggalagd vägsträcka visar 
att accelerationen varit väsentligen noll i kurvorna men på rak
sträckorna antagit något varierande värden, huvudsakligen i in- 
tervallet 0,5-1 m/s eller 0,05-0,1 g. De beräknade värdena på 
accelerationen varierar till synes slumpartat, varför uppskatt
ning av medelvärdet blir osäker, men det torde på raksträckorna 
ha legat något över 0,5 m/s eller 0,05 g acceleration respekti
ve retardation. En obetydlig inverkan av banans lutning kan 
skönjas i värdena. Medelvärdet 0,05 g motsvarar en friktions™ 
koefficient på 0,05, som är betydligt mindre än den som brukar 
föreligga på glansis. Denna friktionskraft får anses vara så 
liten att den kan försummas i jämförelse med de krafter som upp
kommer vid acceleration från stillastående och vid inbromsning 
hos verklig trafik. Hela körningen kan m.a.o. betraktas som om 
den skett vid konstant hastighet, när det gäller kraftspelet i 
kontaktarean mellan hjul och vägbana. Fordonet rörde sig i samt
liga körningar medsols i slingan.

För att undvika olyckstillbud på grund av risken att störa övrig 
trafik på flygfältet hade rigorösa säkerhetsåtgärder vidtagits. 
Sålunda bröts tandningen och fordonet bromsades vid strömavbrott 
eller om fordonet avvek mer än 1 meter från medelläget relativt 
styrkabeln. Banan omgavs dessutom av en vall av halmbalar, genom 
vilka en tjock stålwire hade dragits. Fordonet kunde därmed till
låtas trafikera banan dygnet runt utan översyn. Det stoppades en 
gång per dygn för bränslepåfyllning. Extra bensintank hade inmon
terats för detta ändamål. Banan hölls hela tiden ren från snö och 
is genom sopning och genom saltning med urea. Detta skedde då så 
bedömdes erforderligt efter okulärbesiktning. Banan blev därigenom 
fuktig utom vid nederbördsfria perioder med låg temperatur.

MÄTNING AV SLITAGE

Två metoder för mätning av slitage prövades, nämligen geometrisk 
profilering och radiometrisk absorptionsmätning. Den senare me
toden avsågs vara oberoende av tjällyftningens inverkan på tvär
profilen.

Geometrisk profilering

Profilering skedde först med användning av en 4,8 meter lång rät
skiva och fixar, som drivits ned vid beläggningskanterna till 
5 cm djup. Man bedömde att fixpunkterna på detta sätt skulle föl
ja tjällyftningen, som kunde väntas bli ansenlig med det före
liggande undergrundsmaterialet. Ojämnheten i tjällyftning kunde 
däremot ej kompenseras. Profilering efter en månads körning vi
sade en påtaglig och ganska oregelbunden profiländring, som be
dömdes härröra från ojämn tjällyftning. Det slitage som hade 
uppstått framstod närmast som en överlagrad ojämnhet i denna



profiländring. Då emellertid hjulspårets bredd endast var några 
decimeter och tjällyftningsprofilen var relativt långvågig be
dömdes det möjligt att få en acceptabel slitageprofil genom att 
anbringa fixar omedelbart intill hjulspåren och göra en tätare 
profilering endast tvärs hjulspåret. Genom bestämning av många 
sådana profiler på varje provsträcka kunde man få en statistisk 
utjämning av den ojämna tjällyftningen.

På detta sätt bestämdes tio profiler på varje provsträcka, var
vid fixarna var anbringade på 40 cm avstånd från varandra på var
dera sidan av hjulspåret, och profilering skedde med 25 mm del
ning. Två slags fixar provades, spik nedslagen till huvudets 
underkant samt försänkta metallcylindrar med botten. För profile
ringen användes mätur och en L-formad referensbalk av 50 cm längd. 
Tvärarmen i den L-formade balken användes för vertikalställning 
av mäturet. Två utföranden av denna anordning har provats (fig. 7), 
den ena med hål i referensbalken för styrning av mäturet och den 
andra med 15 st fast monterade mätur. Den täta delningen tillät 
för det senare alternativet endast mätur med mycket liten dia
meter, vilka emellertid hade ett mätområde på endast 3 mm. Det 
förra alternativet användes därför, trots att det var mer arbets- 
krävande. Då det kunde misstänkas att spikarna rörde sig eller 
spikhuvudena slets av försöksfordonet, prövades i ett senare 
skede även de försänkta fixarna. En jämförelse mellan mätningar 
med dessa olika fixar gav dock ingen skillnad i profilerna. Där
emot hade vid flera tillfällen spikar slitits bort, troligen av 
snöröjningsfordon.

För stickprovsmässig upptagning av en mera detaljerad profil an
vändes en vid väginstitutet konstruerad elmotordriven skrivande 
profilometer, vars användning emellertid var för tidsödande för 
rutinmätningar. En profil upptagen med denna profilometer visas 
i fig. 8.

Radiometrisk profilering

Vid- den radiometriska metoden avsågs bestämning av strålnings- 
intensiteten från radioaktiva preparat placerade på lämpligt 
djup under beläggningsytan. Vid val mellan trådformigt och punk- 
formigt preparat valdes det senare, eftersom ändringen i strål
nings intensitet annars icke skulle kunna användas för entydig 
bestämning av slitageprofilen.

Då en strålningsdetektor placeras på vägytan efter slitage, re
gistreras en intensitetsökning på grund av två effekter, näm
ligen bortnötning av material och minskning av avståndet emellan 
preparat och detektor. Den senare effekten är emellertid obetyd
lig i jämförelse med den förra, om specifika absorptionen är 
tillräckligt hög. Då de enskilda preparaten måste placeras på 
minst tre meters avstånd från varandra för att icke störa var
andra vid mätningarna, måste de placeras med avsevärd förskjut
ning i körriktningen, Förskjutningen i sidled gjordes 5 cm, där 
hjuipassagema väntades ske, och 10 cm nära kanten och mitten av



körbanan. Mätningarna gjordes endast i ett hjulspår. Den 
profil som mättes kom p.g.a. längsförskjutningen att bli en 
mycket sned diagonal i stället för en tvärprofil. Då fordonet 
icke kunde beräknas gå utefter en ideal rät linje, bidrar detta 
till osäkerhet i bestämningen av slitageprofilen.

Mätningarna utfördes av AB Isotopteknik med isotopen Ir 192. 
Närmare detaljer om mätningarna framgår av Isotoptekniks rapport, 
bil. 1. Det bör nämnas att säkerhetsföreskrifterna vid använd
ning av radioaktiva preparat är mycket rigorösa, mätområdet mås
te t ex vara avspärrat. Användning av metoden på allmän väg är 
därför icke tänkbar. Strålningen på vägen är visserligen helt 
ofarlig, men det finns alltid risk att preparatet kan komma att 
grävas upp.

RESULTAT

Slitageprofilerna har utvärderats genom bestämning av profilarean. 
Eftersom slitaget är betydligt mer koncentrerat än vid verklig 
trafik på väg, har bestämning av profilmedeldjupet ingen mening, 
utan normalisering har skett genom bestämning av specifika sli
taget SPS, definierat som bortsliten mängd i ton per miljon for- 
donskilometer. Detta tal har fördelen att vara oberoende av sli
tagets fördelning över vägbredden. Det varierar emellertid något 
med antalet fordonspassager därför att slitaget, speciellt vid 
ny beläggning ofta icxe ökar linjärt med antalet passerande for
don. Största spårdjupet var 5-10 mm, jfr fig. 8.

Profilareorna, mätta genom geometrisk profilering och med radio
metrisk metod, var av storleksordningen hundratals kvadratmilli
meter. Den radiometriska metoden gav mycket stor spridning mellan 
de olika provsträckorna och värdena överensstämde för vissa 
sträckor dåligt med den geometriska profileringens. Då endast en 
profil kunde tagas upp på varje provsträcka, har något mått på 
spridningen inom varje provsträcka inte kunnat erhållas. Med den 
geometriska profileringen som omfattade tio profiler på varje 
provsträcka har spridningen bättre kunnat analyseras och den var 
dessutom betydligt mindre. Utvärderingen har därför helt grundats 
på dessa mätningar. Orsaken till den stora spridningen vid den 
radiometriska slitagebestämningen har icke helt kunnat faststäl
las, men bedömdes bl a sammanhänga med den stora förskjutningen 
i längsled mellan preparaten. Då preparaten utlades före körning
ens början och hjulspåren icke var helt rätlinjiga kom fördel
ningen av preparaten över spårprofilen att bli mycket ojämn. 
Antalet preparat per provsträcka som visade slitage blev därför 
jämförelsevis litet. Spridningen hos de enskilda intensitetsmät- 
ningarna var dock obetydlig och ekvivalent med någon bråkdels 
millimeter i slitagedjup.

Resultaten av mätningarna efter första året (50 000 varv) och 
andra året (100 000 varv) finns sammanfattade i tabell 6. Man 
finner att bland de provsträckor som trafikerats båda åren 
ordningsföljden med hänsyn till SPS-värde efter varje säsong



är densamma, med undantag för Topeka och Topeka med BS , som fått 
omkastad ordningsföljd, SPS-värdena för de olika beläggningarna 
är dessutom praktiskt taget desamma efter 50 000 som efter 
100 000 varv. Det är därför rimligt att detta skulle varit fallet 
även för de beläggningar som trafikerats endast det ena året, dvs 
HAb 8 t + BS och Ab 16.

Den ovannämnda omkastade ordningsföljden för beläggningarna av 
typen Topeka med och utan BS kan med all sannolikhet tillskrivas 
svårigheten att få all sten tillräckligt väl fixerad i basmassan. 
Mindre väl fixerad sten lossnar vid körningens början. Erfaren
heterna av tillverkning av sådan beläggning var ringa vid den 
tidpunkt då beläggningarna lades (hösten 1968), och dessutom ut
fördes beläggningsarbetet relativt sent på hösten vid låg luft
temperatur (ca 8°C). Tidsperioden mellan utläggningen av basmas
san och vältningen är då mycket kritisk. Första hösten lades 
sammanlagt tre beläggningar med invältad bituminiserad sten, 
varav en var ovannämnda Topeka. De övriga två (sträcka 4 och 5 
med HAb 12 t och Ab 12 t som basmassa) misslyckades helt och er
sattes andra året som ovan angivits med nya beläggningar. Den bi- 
tuminiserade stenen i de beläggningar som från början lades på 
sträckorna 4 och 5 kunde på vissa fläckar avlägsnas med hjälp av 
pennkniv. Svårigheten att fixera stenen i basmassan är rimligt
vis olika stor^vid olika basmassor. Topekamassa innehåller mera 
bindemedel och har en annan stensammansättning samt större pro
portion finmaterial än Ab- och HAb-massa, och dessutom är 
filler/bindemedelshalten större i Topeka. Dessa omständigheter 
bidrager till att underlätta fasthållningen av invältad sten i 
en topekamassa.

Jämföres slitaget av de beläggningar som utförts med och utan 
tjärinbränning, HAb 12 t och Ab 12 t, kan konstateras att SPS- 
värdena blivit mindre när tjärinbränning utförts. Denna skillnad 
tillskrives den ökade vidhäftningen vid tjärinbränning och den 
lägre hålvolyro som erhålles vid tjärinbränning. Slitaget blev 
större hos beläggningar med A 120 än med A 135. Den rimliga för
klaringen till detta är den högre hårdheten hos ett bruk inne
hållande hårdare bindemedel och den tjockare bindemedelsfilmen som 
kan ge högre motstånd mot va11 en gen omt r ä ngning till stenytorna. Hos 
massor med härd asfalt är dessutom effekten av tjärinbränning 
mindre ehuru signifikativ.

Jämför man de olika beläggningstyperna Topeka, HAb och Ab finner 
man en avsevärd skillnad i SPS-värde, nästan en fördubbling från 
lägsta till högsta. Den speciellt sammansatta Ab 16 visade sam
ma SPS-värde som HAb 12 t.

För undersökning av korrelationen mellan resultaten från prov- 
vägsmaskinen och provbanan uttogs från provbanan två plattor per

Hled BS avses i denna text invältad bituminiserad sten med 
smalt kornstorleks interval1, motsvarande engelskans !tpre- 
coated chippings".



beläggning, vilka sedan kördes i provvägsmaskinen. Plattorna ut- 
togs under hösten 1970 från ställen, som ej utsatts för någon 
dubbtrafik. De slitagevärden, som erhölls i prowägsmaskin efter 
50 000 och 100 000 varv, har sammanställts i tabell 7. Belägg
ningarna har i tabellen placerats i den ordningsföljd de erhål
lit med hänsyn till slitagets storlek*

Körningarna utfördes vid en lufttemperatur av 0 till 5°C under 
vattenspridning och vid en periferihastighet hos de båda dubbade 
hjulen av ca 35 km/h. Hjullasten var 525 kp.

Av resultaten framgår att den inbördes ordningsföljden mellan de 
olika beläggningarna varit densamma vid 50 000 och 100 000 varv 
med undantag för HAb 8 t med BS och Topeka. För varje enskild 
beläggning var skillnaden i SPS-värdena vid 50 000 och 100 000 
varv stor. Som tidigare nämnts var denna skillnad i SPS-värden 
obetydlig vid körningarna på provbanan. Denna skilda utveckling 
av SPS-värden kan bero på att körningen i provvägsmaskinen sked
de i en följd fram till 100 000 varv med ett ständigt avtagande 
SPS-värde. Brommabanan var däremot otrafikerad i sju månader 
mellan de bägge säsongerna. Vid körningen på Brommabanan sjönk 
SPS-värdet under vardera säsongen, men vid andra säsongens bör
jan var SPS-värdet högre än vid första säsongens slut. Detta kan 
vara en konsekvens av den försvagning som inträffar i otrafike
rade asfaltbeläggningar.

SPS-värdena enligt tabell 6 och 7 visar att slitaget var större 
vid körning i provvägsmaskinen än på provbanan. Detta beror bl a 
på att högre hjultryck använts vid försöken i provvägsmaskinen. 
Dubbangreppen kan även av andra skäl vara kraftigare vid kör
ningarna i provvägsmaskinen än på provbanan. Det bör i detta 
sammanhang observeras att plattornas SPS-värden i flera fall är 
högre än SPS-värden från tidigare försök i provvägsmaskinen 
(specialrapport 83) på samma och likartade beläggningar, till
verkade i provvägsmaskinen. Detta kan likaledes vara en konsekvens 
av försvagning i otrafikerade asfaltbeläggningar.

Sambandet mellan SPS-värden hos de olika beläggningarna efter 
100 000 varv på provbanan respektive provvägsmaskinen är nära 
linjärt med samma ordningsföljd mellan beläggningarna, fig. 9. 
Motsvarande samband efter 50 000 varv, fig. 10, visar mindre god 
överensstämmelse, vilket kan sammanhänga med ovan berörda svårig
heter med fixering av ytstenen vid första läggningen.

CEMENTBETONG

En lxl meters platta av cementbetong inlades i sträcka 4 efter 
12 500 varvs körning och följdes upp till 100 000 varvs körning, 
dvs plattan trafikerades med 87 500 passager. Profilering skedde 
på tre linjer vilket gav ett SPS-värde på 29. Nötningen var här 
större andra säsongen än första.



SLUTSATSER

Sammanfattningsvis visar Brommaförsöket att slitagetåligheten 
gynnas av hög halt av grövre stenmaterial (speciellt i ytan) 
samt hög bindemedeIshalt och hårdare bindemedel. Användning av 
invältad sten ställer emellertid vissa krav på basmassan, vilka 
i Brommaförsöket uppfyllts endast av Topekabeläggningen. Tjärin- 
bränning av materialet ökade också nötningståligheten, mest ut
präglat vid användning av mjukare bindemedel. Nötningen av ce
mentbetong blev mindre än nötningen av de provade beläggningarna 
av asfaltbetong.

Mätning av dubbslitage sker säkrast genom geometrisk profilering, 
dock måste vid mätning på tjällyftande undergrund sådana åtgärder 
vidtagas att inverkan av ojämnheter i tjällyftningen kompenseras 
så långt som möjligt. Den radiometriska metoden ger i den ut
formning den hade vid Brommaförsöket för stor osäkerhet, varför 
den måste utvecklas vidare för att kunna användas. Fördelen med 
metoden är att man är helt fri från inverkan av ojämn tjällyft
ning, å andra sidan medför strålskyddsfordringarna en stark be
gränsning av användbarheten.

Ordningsföljden mellan olika asfaltbeläggningar med hänsyn till 
slitaget är densamma i provvägsmaskinen som vid fordonstrafik. 
Storleken av slitaget kan emellertid icke utan vidare jämföras.

REFERENSER

(1) B. Wehners "Beanspruchung von Strassenoberflächen durch 
Winterreifen mit Spikes". Strasse und Autobahn 7/1964, 
sid 254-257.

(2) IVA Transportforskningskommission, utredningsrapport nr 13, 
1963: "Den elektroniska vägen".



Tabell 1* Avsedd sammansättning och beskrivning av beläggningar ut
förda hösten 1968

80 Topeka ; 80 HÅb 12 t 60 Åb 12 t
Beläggningstyp BS

12-16
tjär-iBS 
inbr.!12-16

!tjär-
i inbr.

BS
12-16

Sträcka nr 1 8 2 3 U! 1 7 i| 6 5
Asfalt typ

halt,vikt-%
A 135 
7,5

A 135 i 
7,8 |

A 135 
; 7 s o j

A 135? A 135 
, 6 , 8  17 , 2l

A 120
6,2

A 120 
6,0

A 120 
6,2

Tjära typ
halt,vikt-% 1

1 1 
1 i
i i

T 60 1 
0,5 j

T 60 
0,5 i

|
Asfalt
till BS typ

halt, vikt-%

s ii s ! 51
: i]1

! 1 
A 1351 
1,3 j 
___:__1 1

1
j A 135 
I 1,3

A 135 j
i,3 ;%

Beläggningsmassoma till sträckorna i, 4 och 8 framställdes i Gatu
kontorets asfaltverk vid Hornsberg och de Övriga massorna i Skånska 
Cementgjuteriets asfaltverk vid Lunda* BS framställdes i Nya Asfalts 
asfaltverk vid Vårby* Utläggning och vältning (10 tons slätvalsvält) 
utfördes av Gatukontorets beläggningsbyrå*

Tabell 2* Resultat från undersökningar av beläggningsmassor och mate
rial från beläggningar utförda hösten 1968

I 80 Topeka j 80 HAö 12 t 60 Ab 12 t
Beläggnings typ i iBS i |

1 ! 12—16 S
j tjär- | BS 
! inbr. |12-16

jtjär- 
i inbr.

BS 1
12-16 j

Sträcka nr
1 t i i 
Ii | 8 12

r—' - — i
i 3 !*

ii 7 6
i

5 i
Binde
medel typ

halt, vikt-%

t * '
i i !

j A 1351 A 135! A 135:i i i i
| 7,7 j7,9 16,5 i

! 1 i 
; A 135+ A 135; 
: T 60 1 
'6,9 i 6,9 :i i

l1
|a 120

i 6,0\

A 120+ 
T 60
6,i ;

i
A 120 j

j
6,0 i

Sten
material flisighet

sprödhet
styrkegrad

* ! 1 ! f 1,32 I1,32 ;1,38 !
1 39 ! 39 [ 45 i
il il iii f r

\ \

\ 1,38 j 
:45
1 ;

; | [ i
j 1,32 
[ 39 
1

[
1,38
45
1

1,38
45
1

?
1,38 j 
45
1 ?

BS flisighet
sprödhet
styrkegrad

1 j1,38 j
1 b 2 1i iil i i

|i1,38
42

1,38 I 
42
i i

Hålvolym, vol-% j 1,8 |2,1 i 5,0 
J-----i----- i---

2,9 3,2 j6,3 4,8
f

8,9 j

Skrymdensiteten bestämdes enligt radiometrisk metod» Denna metod kali
brerades mot paraffinmetoden i samband med provtagningen

VTI* Rapport. Nr 3.



Tabell 3o Avsedd sammansättning och beskrivning av belägg
ningar utförda hösten 1969

beläggningstyp
80 HAb 8 

med 
BS 12-16

t 80 Ab 161 
med 

ti ärinbr.

Sträcka nr 4 5
Asfalt typ

halt* vikt-%
A 135 
7,7

A 120 
5,0

Tjära typ
halt,- vikt-%

T 60
0,5

Asfalt till BS typ
halt, vikt-%

A 135 
1*3

^Speciell kornkurva* se fig. 5.
Beläggningsmassorna framställdes i ABV-Vägförbättringars 
asfaltverk vid Ulriksdal» BS framställdes i Nya Asfalts 
asfaltverk vid Vårby» Utläggning och vältning (4 tons 
vibrationsvält) utfördes av Gatukontorets beläggningsbyrå»

Tabell 4» Resultat från undersökningar av beläggningsmasso: 
och material från beläggningar utförda hösten 19<

Be läggningstyp
80 HAb 8 

med 
BS 12-16

t 80 Ab 161 
med 

t i ärinbr.

Sträcka nr 4 5
Bindemedel typ

halt; vikt-%
A 135
6*8

A 120/T 60 
4,7

Stenmaterial

BS

flisighet
sprödhet
styrkegrad
flisighet
sprödhet
styrkegrad

1*31
42
1

1,38
46
1

Hålvolym voI-% 4,1 5,2

Speciell kornkurva, se fig» 5»
Skrymdensiteten bestämdes enligt radiometrisk metod* Denna 
metod kalibrerades mot paraffinmetoden i samband med prov
tagningen*



Tabell 5. Karakteristika hos fordonet

FÖRSTA SÄSONGEN

Axeltryck: framaxel 550 kp
bakaxel 810 kp

Däck: Trelleborg T-251, 6,4-15/6

Dubbar: Secomet 144 st per däck i 6 linjer

Dubbarnas utstickande längd: nya däck 1,8-2,1 mm
vid byte av däck 1,8-1,9 inm

ANDRA SÄSONGEN

Axeltryck: framaxel 720 kp
bakaxel 1000 kp

Däck: Goodyear A-S dubb, 6,40-15/6

Dubbar: Secomet 132 st per däck i 4 linjer

Dubbarnas utstickande längd: nya däck 1,7-2,0 mm
vid byte av däck 0,8-1,9 mm

Däcken till samtliga hjul byttes normalt efter 12 000 - 18 000 
varvs körning kring provbanan.



Tabell 6» SPS-värden från Brcmmabanan

50 000 fordonspassager 100 000 fordonspassager

Beläggning SPS Beläggning SPS

Topeka 40 Topeka med BS 37
Topeka med BS 40 Topeka 41
HAb 12 t med tjärinbr0 48 HAb 12 t med tjärinbr. 50
Äb 16̂  med tjärinbr. 55 - -
HAb 12 t 55 HAb 12 t 57
Ab 12 t med tjärinbr. 63 Ab 12 t med tjärinbr. 66
HAb 8 t med BS 64 - -
Ab 12 t 81 Ab 12 t 81

^Speciell kcrnkurva* se fig. 5o

Tabell 7. SPS-varden mätta på 
i provvägsmaskinen

plattor från Brommabanan och körd

50 000 varv 100 000 varv

Beläggning SPS Beläggning SPS

Topeka med BS 76 Topeka med BS 58
HAb 8 t med BS 94 Topeka 76
Topeka 96 HAb 8 t med BS 78
Ab 16^ med tjärinbr. 110 Ab 16^ rued tjärinbr. 82
HAb 12 t med tjärinbr. 110 HAb 12 t med tjärinbr. 93
HAb 12 t 119 HAb 12 t 94
Ab 12 t med tjärinbr. 135 Ab 12 t med tjärinbr. 112
Ab 12 t 177 Ab 12 t 157

"̂Speciell kornkurva5 se fig« 5o



39 m

Fig* 1. Skiss över provbanan.

(Sträcka | Beläggningstyp k-värde?i
j.______ ’| kp/cm 1
l 1 '1 80 Topeka 20,4
i 2 i1 80 HAb 12 t 18,5 1

3 | 80 HAb 12 t med tjärinbr. 16,4 j
i 4 ' ! 80 HAb 12 t med BS 12,2 •

r5 60 Ab 12 t med BS 23,3 j
6 60 Ab 12 t med tjärinbr. n , 7 1

1 7 ' 60 Ab 12 t 15,1 1
8 1

L
80 Topeka med BS

.. U:U
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Fig. 2. Avsedda siktkurvor till beläggningar av typ Topeka med och utan BS 
samt Ab 12 t och HAb 12 t med och utan BS.
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O  Håldiameter för sail , mm

□  Fri maskvidd för siktar, mm

Fig. 3. Stenmaterialens sammansättning (medelkurvor) enligt extraktion av 
beläggningsmassor till Topeka, HAb 12 t och Ab 12 t (sträckorna 
1, 2, 3, 6, 7).



I »61.

Fig. 4. Stenmaterialens sammansättning (medelkurvor) enligt extraktion av 
basmassorna till Topeka, HAb 12 t och Ab 12 t med BS (sträckorna 
4, 5, 8).
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Fig. 5. Avsedda siktkurvor till beläggningar av typ HAb 8 t med BS (basmassa) 
och Ab 16 med speciell kornkurva.

STATENS BfcPtfOOUf T' SfcäANÄMl?



Pa
ss

er
an

de
 

m
ön

qd
 

, 
v

ik
tp

ro
ce

n
t

Fig. 6. Stenmaterialens sammansättning (medelkurvor) enligt extraktion av 
beläggningsmassor till HAb 8 t med BS (basmassa) och Åb 16 med 
speciell kornkurva (sträckorna 4 och 5).
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Figur 7. Profilometrar för bestämning av beläggningsslitage.
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I

Fig. 8. Slitageprofil upptagen med skrivande profilometer. De fyllda pilarna 
visar dubbspåren och den öppna visar en "rygg" mellan dubbspåren.
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• Ab 12 t

Ab 16 med T 60 
(50 000 varv)
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HAb 12 t
HAb 12 t med T 60 * * ^Ab 8 t med BS(50 000 varv)

Topeka «

• Topeka med BS

'T—-"T ■■r    "r

50
Medelslitage provbanan
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Fig. 9. Jämförelse av SPS-värden för provbanan och provvägsmaskinen 
efter 100 000 varv (provplattor från provbanan).
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Fig. 10. Jämförelse av SPS-värden för provbanan och prowägsmaskinep 
efter 50 000 varv (provplattor från provbanan).
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MÄTNING AV VÄGSLITAGE 
Sammanfattning
I avsikt att studera vägslitage vid körning med dubbade däck» har 
AB Isotopteknik under vintern 1968-1969 studerat slitaget på en 
särskilt iordningställd provbana på Bromma Flygfält. Mätningarna 
har gjorts med hjälp av under vägbeläggningen placerade punktformiga 
radioaktiva preparat och s.k. transmissionsmätning. Provbanan var 
belagd med åtta olika beläggningstyper och under var och en av dessa 
hade tio preparat placerats» diagonalt under det ena av de färväntade 
spåren. Vägslitaget åstadkoms av en aed dubbade däck försedd auto
pi lot styrd bil. Vägslitaget uppmättes mestadels efter var 25.000:e 
axelpassago. Resultaten av mätningarna redovisas i tabell 1,



Metodik

Variationer i materialtjocklekar kan ofta mätas medelst s.k. trensmissions- 
sätning, dvs. genom att på ena sidan av materialet placera ett lämpligt 
radioaktivt preparat och på andra sida*, en detektor med vilken den från 
preparatet utsända strålningen som tränger igenom materialet registreras. 
Variationerna i den registrerade strålni-gen kan i allmänhet relativt enkelt 
omräknas till variationer i materialtjocklek.

För mätning av vägslitage» dvs. variationer i asfalttjocklek, är den 
radioaktiva iridiumisotopen 192Ir lämplig, med för de aktuella matningarna 
lämplig h&lveringstid (7^,^ d) och. y-energi (i huvudsak ca 0,3-0,5 MeV).

I provbanan på Bromma Flygplats, vid vilken slitagemätningarna utfördes, 
borrades hål i 1+5° vinkel mot ytan på så sätt att hålets botten kon att 
ligga 10 cm under ytan. Ca 10 cm asfalt mellan detektor och strålkälla 
behövdes för att man skulle hamna på en någorlunda rätlinjig del av 
absorptionskurvan för 192Ir-strålning i asfalt. I hålen nedsänktes plast
rör i vilkas botten placerats en liten platina-iridiumkula innehållande 
ca 10 yCi 192Ir. Rören var fyllda med sand och i överändan tillslutna med 
gummipropp. Sedan rören nedsänkts förseglades hålen med asfalttjära så att 
en del av gummiproppen var synlig i vägytan för att preparatet skulle 
kunna lokaliseras vid mätningarna. Genom att hålen borrades i sned vinkel 
mot vägbanan kunde man undvika att ändra egenskaperna hos asfaltskiktet 
rakt ovanför det radioaktiva preparatet.

Provbanan var belagd med åtta typer av asfalt lagda efter varandra i kör- 
riktningen i en oval vägslinga (figur 1). Under var ocn en av provbelägg
ningarna placerades tio 19?Ir~preparat diagonalt undet det ena av de för
väntade spåren (figur l). Av dessa tio preparat var det som placerats 
närmast vägkanten avsett att användas ser. referens- eller standardpreparat 
emedan något slitage inte var att vänta där.

Slitagemätaingar utfördes i allmänhet efter var 25»00Ö:e axelpassage. Mät
ningarna gjordes med en till ett räkneverk kopplad 3" seintillations- 
detektor vilken orienterades rakt ovanför respektive preparat med hjälp av 
den tidigare nämnda gumiproppen. För att detektorn vid samtliga mät
ningar skulle befinna sig på samma medeiavständ från den ibland mycket 
grova beläggningsytan, vilade den på en trefot vars fotter utgjordes av 
hårdmetallstift,

Vid varje matkampanj uppmättes intensiteten hos den från respektive 
preparat transmitterade strålningen. Genom att relatera de övriga nio 
preparaten i en provbeläggning till referenspreparatet i samma beläggning 
och därefter jämföra mätresultaten med mot svarande resultat från före
gående mätkampanj, kunde slitaget bestarnas med hjälp ev en kalibrerings- 
kurva som upprättats medelst tranemissionsmätning på asfaltskivor av be
stämda tjocklekar (figur 2).

Mätningar utfördes den 16.12.1968 samt den 10.2, 5.3, 27,3 och 28,U.1969. 
Mätningarna den 16,12 gjordes innan körningarna påbörjades dvs. vid 
slitaget ~0,

Resultat och kommentarer

Resultaten av slitagemätningarna redovisas i tabell 1. Resultaten tedde 
sig. i början egendomliga eftersom negativt slitage, dvs. en ökning av 
asfalttjockleken syntes föreligga vid vissa matställen» Orsaken till detta



var till en början svår att finna, men under mätningarnas gång framgick det 
allt tydligare att preparaten var bristfälligt förankrade i beläggningen.
Då ju överdelen av rören var förbundna med vägbanans yta kunde de av bil- 
hjulen rubbas ur sitt ursprungliga läge, dvs. t.ex. tryckas ned ytterligare 
i hålen och på sätt ge upphov till en skenbar ökning av vägbeläggaingeas 
tjocklek.

Som utgångspunkt vid den slutliga bearbetningen av resultaten har tagits 
det faktum att något negativt slitage inte kan förekomma. Däremot har 
samtliga mätningar som givit ett större negativt slitage än vad summan av 
0 för två med varandra jämförda mätkampanjer tillåter, slopats som varande 
felaktiga, (c » standardavvikelsen i dan relativt referenspreparatet fram- 
räknade ändringen i asfalttjocklek. 5 Värdet på 0 för resp» mätkempanj 
redovisas i tabell 1, Eftersom preparaten anses ha legat ganska löst i 
hålen har perioden 16.12-10.2 räknats s m  inkörningsperiod, och med hopp 
om att preparaten därefter legat något stabilare har de egentliga slitage
beräkningarna börjat den 10,2. Samtliga mätresultat från de därpå följande 
mätkanpaajerna har således jämförts med de från den 10.2.

Då fordonet med vilket slitaget åstadkoms höll sig väl i samma spår under 
hela undersökningen kem endast ca 6 av preparaten inom resp, mätsträcka 
att ligga under detta. Av denna anledning har i beräkningarna samtliga 
utanför spåret belägna preparat använts scm referenspreparat med en 
något större säkerhet i beräkningarna som följd,

Stockholm den 19 augusti i960 

AKTIEBOLAGET ISOTOPTEKHIK

Hans Mattsson Tom Wellm&r

IT 219/9020
HM/TW/jf
19.8.1969
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TABELL 
1. 

Bilaga

Bana Preparat

Nivåändring 
rel» stand*
10 * 2 

a = i 0,27 om
Slitage
10.2-5*3

Nivåändring 
rel, stand,

5,3
o * 1 0,33 m

Slitage 
5.3-27.3 tot.

Nivåändring 
rel, stand.

27.3 
c 55 t 0,33 mm

Slitage
27.3-28.1* tot.

Nivåändring 
rel. stand.

28,5*
0 56 ± 0,52 e

1 1* 0,99 0,72 1,71 <*• a » ( ) mm 3,98 1*,97
5 1,35 0,37 1 , 7  2 o,6i 0,98 2,33 5,92 7,276 1,1*5 o,i*6 1,91 0,51* 1,00 2»*1» 5 3,72 U,72 6,17
7 — • — . . . — ...
0 7,9x 0,1*3 8,31 ofoo 0,1*3 8,31* 6 , T 9 7,22 15,13
9 0,50 0,53 1,11 0 ,72 1*25 1 , 8 3 2,06 3 , 3 1 3,89

2 5 0,07 0,75 0,82 «» ( ) «*• 2 ,x i 2 ,21*
6 + 2,71 2 ,1*0 + 0,23 c - jC 3,H* 0,1*3 6,57 9,71 7,00
7 0,13 1,1*8 l,oi 0,91* 2 ,1*2 2,55 3,16 6,l8 6,31
8 + 2,23 ~ 0,22 + 2,1*5 0,02 Qfl*0 + 1,83 1,22 1,62 + 0,6l
9 0,32 -  3,»11 0,2? 0,02 0,09 0,23 0,86 0,77 1,09
10 - - - - ~ - - •

-*■> 5 e * <m» mm mm mm «K

6 0,36 1*,77 5,13 -  0 , 21* 1*,53 1*,89 1*,01 8,51* 8,90
7 ♦ 1,29 0,1*3 + 0,82 0,71 l,ll* + 0,11 1,81 2,95 1,70
S + 1,77 1,0H * 0,73 0,31 1,35 -*• 0,1*2 1,62 2,97 1,20
9 0,77 1,03 1,80 0,69 1,72 2,1*9 1,65 3,37 !*,ll*

10 + 0,72 1,12 0,1*0 - - ( ) - 1,15 0,1*3

k 5 0,01 0,20 1,01 0,1*7 0,67 1,51 1,18 1,35 2,696 - - * * - —
7 + 1,53 o,09 + 1,1*1* _ ( ) 2 .67 1,1**
8 1,06 1,07 2,93 - Ö ,28 0,79 2,65 3,61* V*3 6,29
9 — . . - - -

( ) * fdrwodligert f'Jlakfc’.gt aätresul4 at pg u  svårigheter
De fe?'tra i slifc.agokolir.nvn är c et total, slitaget röt
Oriwl-Ag.- Tfrt' *. .r .vt eAaoaat«.•

att hitta p-epar-rtet.



'TI. 
Rapport. 

Nr 
3.

H *
j—.
OJ
0Q

TABELL 
1. 

forts

Bana Preparat

Nivåändring 
rel. stand. 

10,2 
a * ± 0,27 san

Slitage
10.2-5.3

Nivåändring 
rel, stand,

5.3
a ~ t 0,33 ram

Slitage 
5.3-27.3 tot.

Nivåändring 
rel. stand.

27.3 
o * ± 0,33 rara

Slitage
27.3-28.4 tot.

Nivåändring 
rel. stsund.

28,4 
0 * ± 0,52  rara

5 4 — - «* — —
5 - »> * — — — - ... -
b 3,53 1,95 5,40 1,77 3,72 7,25 0,39 4,11 7,64
7 2,98 1,18 4,i6 0,90 2,08 5,06 - -
8 2,98 2,50 5,48 0,05 2,55 5,53 0,24 2,79 5,77
9 0,46 0,07 0,53 0,06 0,13 0,59 - - -

6 4 - - _ - - - -
5 * — — - — - - — —
6 2,51 - 0,31 2,20 1,23 0#Q2 3,43 1,13 2,05 4,56
7 + 1,35 0,26 + 1,09 1,15 1,41 0,0 6 0,97 2,33 1,03
0 + 0,0 6 - 0-,ll + 0,17 2,05 1,94 1,33 0,57 2,51 2,45
9 - - - - - « - - -

10 - - - - - - - - -

7 4 _ - „ . w*
5 1,13 0,82 1,95 1,29 2,11 3,24 2,21 4,32 5,45
6 1,50 0,96 2,46 0,82 1,73 3,28 1,21 2,99 4,49
7 0,63 0,07 0,70 1,03 1,10 1,73 0,40 1,50 2,13
a l,l4 0,46 i,6o 2,35 2,81 3,95 1,07 3,88 5,02
9 0,37 - 0,32 0,05 1,14 0,32 1,19 1,44 2,26 2,63

a 0,55 0,58 1,13 - 0,02 0,56 1,11 - 0,l4 0,42 0,97
5 - — — - -
6 2,36 0,65 3,01 0,7 6 l,4i 3,77 0,21 1,62 3,98
7 0,69 0,94 1,63 0,45 1,39 2,03 1,63 3,02 3,71
8
9

1,49 0,64 2,13 0,80 1,44 2,93 2,00 3,44 4,93



Seheaafcisk skiss över provbanan på 
Bromma flygplats»

FIGUR 1, 
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Koiibreringskurva för 3‘ detektor. _ Z igur 2
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