
Va
u.
k
i

De
s

v
2

&
C
A
5

v
a
r

Dk
Se

n

Å
s
f

s
h

d
S
i
s
e

o
k
t

 



Nr 274 0 1984
ISSN 0347-6030

274

 

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) - 581 01 Linköping
Swedish Road and Traffic Research Institute ° S-581 01 Linköping ° Sweden

Stenmaterial till enkel
ytbehandling

_ Små provytor utförda på väg E4 vid
Stavsjö 1979.

av Christer Backman, Peet Höbeda,

Torbjörn Jacobson och Bo Simonsson



  

 
 

Klintland Grafiska, Linköping 1984



FÖRORD

Kraven på stenmaterial bl a till ytbehandlingar har

skärpts i Vägverkets anvisningar BYA 84. Bl a har in-

förts krav på slipvärde (en utveckling av det sliptal

enligt VTI:s metod som behandlas i denna rapport). Det

bakomliggande erfarenhetsmaterialet härstammar bl

från undersökningen av provytorna vid Stavsjö.

Undersökningen har gjorts på uppdrag av vägverket,

centralförvaltningen, TUb. Kontaktmännen från vägverket

har varit P-A Andersson och Håkan Thorén. Provytorna

har utförts av personal från vägförvaltningen i Söder-

manlands län. Christer Backman har lett det praktiska

utförandet av provytorna, samt stått för kontroller

och förberedande rapportering.

Stenmaterialfrågor har handlagts av Peet Höbeda och

Torbjörn Jacobsson. Yttexturmätningar med laserprofi-

lometer har handlagts av Ulf Sandberg.

Peet Höbeda
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STENMATERIAL TILL ENKEL YTBEHANDLING

- Små provytor utförda på väg E4 vid Stavsjö 1979

Av Christer Backman, Peet Höbeda, Torbjörn Jacobsson

och Bo Simonsson
Statens Väg- och Trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

REFERAT

Provytor med nio stenmaterial av olika kvalitet i enkel

ytbehandling har studerats med avseende på funktions-

egenskaper vid hög trafikintensitet under en tvâårs-

period. Även partikelformen har varierats för två av

stenmaterialen. Förändringen av texturdjup har upp-

mätts och använts som mått på nedslitningen. Sambanw

den mellan nedslitning och stenmaterialegenskaper

(sprödhetstal och sliptal) har studerats.
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The influence of aggregate quality on the wear resistan-
ce of single surface dressings - a test surface investi-
gation on road E4 near Stavsjö 1979.

By Christer Backman, Peet Höbeda, Torbjörn Jacobson
and Bo Simonsson
Swedish Road and Traffic Research Institute
S-581 01 LINKÖPING
SWEDEN

ABSTRACT

Test surfacings in the form of a single surface dressing

with nine aggregates of differing quality have been

studied under a period of two years under heavy traf-

fic. The flakiness of two of the aggregates was varied,

too. The surfacetexture depth change has been monitored

and used as a measure of the wear resistance. The rela-

tionships between the wear resistance and the results

from aggregate testings (Swedish abrasion and impact

values) have been studied.
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STENMATERIAL TILL ENKEL YTBEHANDLING

- Små provytor utförda på väg E4 vid Stavsjö 1979

Av Christer Backman, Peet Höbeda, Torbjörn Jacobson
och Bo Simonsson
Statens Väg- och Trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Provytor av dimensionen lx2 m har lagts med olika sten-

material av frakt. 11.2-16.0 mm som enkel ytbehandling

på E4 nära Stavsjö (9400 fordon ÅDT). Provytorna har

orienterats med långsidan längs yttre hjulspåret. Avsik-

ten med undersökningen har varit att studera livsläng-

den hos ytbehandling med stenmaterial som har olika

egenskaper (sliptal och Sprödhetstal), men också att

få en uppfattning om relevansen hos laboratoriemetoder.

Två av stenmaterialen undersöktes dessutom vid tre

olika flisighetstal.

Provytorna har följts upp under 1979-1981 främst genom

yttexturmätningar med laserprofilometer och genom sand-

fläcksmetoden. Förstnämnda metod, som ger det lägsta

profildjupet, bedöms ge mest rättvisande resultat.

Bedömning har också skett med hjälp av expertpanel.

Efter drygt två års trafik har prov av stenmaterialen

upptagits från provytorna för laboratorieanalyser.

Stenmaterialen har slitits till allt flisigare partik-

lar i vägen genom dubbdäckstrafiken. Ett samband före-

ligger mellan sliptalet och flisighetstalet efter ned-

slitningen. Samband finns även mellan förändringen av

yttexturen genom vägslitaget och stenmaterialens slip-

tal. Något samband med sprödhetstalet föreligger där-

emot inte, eftersom fragmenten i regel sitter fast

VTI RAPPORT 274



IV

efter nedkrossning och fortsätter att fungera under

trafik.

Undersökningen av samma stenmaterial vid olika par-

tikelform visar, att yttexturen bibehålls bättre ju

mindre flisighetstalet är. En ytbehandling med lång

livslängd kan således erhållas genom användning av

stenmaterial med lågt sliptal, men till viss del även

genom förbättring av partikelformen.

Enligt expertpanelens bedömning är de sämsta sten-

materialen (med sliptal >lSO, enligt ursprunglig metod

som för närvarande är under revision) oacceptabla

efter två års trafik. God överensstämmelse finns

mellan bedömningen och resultat från yttexturmät-

ningen.

En litteraturstudie har gjorts av tidigare erfaren-

heter av stenmaterial i ytbehandlingar och redovisas

som bilaga 1.
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The influence of aggregate quality on the wear resistan-
ce of single surface dressings - a test surface investi-
gation on road E4 near Stavsjö 1979.

By Christer Backman, Peet Höbeda, Torbjörn Jacobson
and Bo Simonsson
Swedish Road and Traffic Research Institute
3-581 01 LINKÖPING
SWEDEN

SUMMARY

Test surfacings of the size lx2 m with different aggre-

gastes in a single surface dressing (11.2-16.0 mm size)

have been laid on road E4 near Stavsjö. The average

daily traffic has been 9400 vehicles. The test surfa-

cings were oriented with their longest dimension in

the outer wheel path. The aim of the investigation has

been to investigate_ the service life of a single sur-

face dressing with aggregates of differing quality

(Swedish abrasion and impact value) and to study the

relevance of aggregate testing methods. Also two aggre-

gates have been studied with three different flakiness

index values.

The test surfacings have been monitored 1979-81, prima-

rily through surface texture measurements with the aid

of a laser profilometer and sand patch measurements.

The first method that gives lower values is considered

to be the most reliable one. An expert panel has also

been judging the test surfacings. Samples of the aggre-

gates have been taken from the test surfings after 2

years under traffic.

The aggregate particles have been worn flakier by traf-

fic, equipped with studed tyres. A relationship exists

between the aggregate abrasion value and the flakiness

index of the worn aggregates. A relationship also exists

between the surface macrotexture change and the aggre-
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gate abrasion value. However, there is no relationship

with the aggregate impact value, obviously because of

the aggregate particles crushed by traffic stresses

mostly adhere to the surface and go on functioning.

The study of the same aggregate with different flaki-

ness show that the surface macrotexture depth is re-

tained the more "cubical" the particle shape is. A

single surface dressing with a long service life can

be obtained by choosing an aggregate with a low abraion

value and, to a certain extent, also with a good par-

ticle shape.

According to the judgement of the expert panel aggre-

gates with a Swedish abrasion value >150 (the method

is under revision) are worn out after two years in

service. This is in agreement with the results from

the surface macrotexture measurements.

A literature study has been made of experiences of

aggregates in surface dressings (Enclosure 1).
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Photos

1. Marking of the test surfacing locations.

2. Removal of the newly laid double surface dressing

at the test surfacing location, with the aid of a

plastic Clothing.

3. Covering the road surface around the location of

the test surfacings.

4. Application of binder and the removal of the cove-

ring around the test surfacings.

5. Application of aggregate from bags.

6. Compaction of the test surfacings.

7. Measuring the surface macrotexture with the sand-
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the test surfacings).
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Åkeshov test road (1940) as function of Sw.

impact value. Extremely flaky aggregates or

test surfasings in street crossings show

poor agreement.

The Sw.

flakiness value (f).

impact value (s) as function of

The aggregate

behaviour has been classified in the

Åkeshov test road.

The change of Sw. aggregate flakiness value

as a function of traffic in the Tyresö

test road.

a) Little worn porphyry-rich gravel and b)

worn down amphibolite in test surfacings.

Worn down particles of a) mica-rich gneiss

and b) diorite. The crushed particles are

well embedded.

Crushed particles of quartzite. The

particle fragments have been partly removed

by traffic.

Results of subjective Classification of the

road surface texture as a function of a)

impact values.Sw. abrasion and b)

Figure 2 and 3 The VTI mobile laser profilometer. The

stationary variety has been used on the

test surfacings.
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1. INLEDNING

Enkel ytbehandling utförs vanligen för underhåll av

befintliga bituminösa beläggningar. En ytbehandling

består av ett bituminöst bindemedelsskikt med invältat

stenmaterial, pågrus.

Under beläggningssäsongen 1982 utfördes 10,6 miljoner

m2 enkel ytbehandling. Enkel ytbehandling som slitlager

utfördes även på det högtrafikerade vägnätet. En hög

trafikmängd och en stor andel dubbade fordon medför,

att den tekniska livslängden blir beroende av stenmate-

rialets egenskaper.

De flesta av pågrusets materialegenskaper inverkar på

ett eller annat sätt på ytbehandlingens kvalitet. Av

stor betydelse är materialets nötningsbeständighet och

hållfasthet. Andra faktorer, såsom gradering, partikel-

form, -storlek, renhet samt bindemedlets vidhäftning

mot stenmaterialet inverkar också på funktionen i en

ytbehandling.

Vilka kriterier som ska användas vid val av stenmau

terial har varit föremål för ett antal undersökningar

(jfr bilaga 1). Dessa undersökningar har år 1984 resul-

terat i nya fordringar på stenmaterial för ytbehandling

i Vägverkets Byggnadstekniska Anvisningar (BYA). Dessa

anvisningar ställer bl a krav på stenmaterials partikel-

form (flisighetstal och stänglighet), slaghållfasthet

(sprödhetstal) och nötningsbeständighet (sliptal).

Den ökade andelen enkla ytbehandlingar på högtrafi-

kerade vägar samt ökade stenmaterialkostnader har aktua-

liserat frågor om trafikanpassade kvalitetskrav. Vissa

vägar fordrar tätare åtgärdsintervall än vad som är
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nödvändigt för underhåll av slitlagret. I dessa fall

kan det bli billigare att använda t ex ett mindre slit-

starkt material trots dess kortare livslängd.

Denna undersökning med enkel ytbehandling av små prov-

ytor och olika stenmaterialkvaliteter är ett försök

att utvärdera olika stenmaterials nötningsbeständighet

och hållfasthetsegenskaper. Undersökningen skall även

belysa kornformens betydelse för en enkel ytbehandling.

Rapporten beskriver de valda stenmaterialen, utförandet

av provytorna samt resultatet av tre års uppföljning.

2 PLANERING

2.1 Val av stenmaterial

Pågrus framställs genom förädling av antingen natur-

grus eller sprängsten som krossas och sorteras. Kros-

sat åsmaterial förekommer ofta i ytbehandlingar.

Stenmaterial från nio olika materialtäkter utvaldes.

Material från tre av dessa täkter bestod av krossat

åsmaterial. Det eftersträvades att få med material med

stora variationer i sprödhetstal och sliptal, vilka

dessutom används eller har använts för beläggningsända-

mål. I möjligaste mån medtogs även stenmaterial som

tidigare testats i VTI:s provvägsmaskin och på väg E4

i Gävle (VTI Rapport 125 resp Meddelande 59).

De valda materialtäkternas geografiska läge framgår av

figur 1. En förtecking och petrografisk beskrivning av

'provmaterialen redovisas i bilaga 2.
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Figur 1. Materialtäkternas geografiska läge.
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2.2 Olika avnötningsförlopp

 

Vid den ömsesidiga påverkan mellan stenmaterial och

däcksdubbar nöts/bryts stenmaterial ned. Man får skilja

mellan abrasiv nötning, som är en ytlig process varvid

mikroskopiska mineralfragment avspaltas (jfr tidigare

studier i spepelektronmikroskop, VTI Rapport 26) och

nedkrossningr En renodlad abrasiv nötning skulle resul-

tera i att partiklarna i vägytan blir allt flisigare

genom trafikpåverkan. Däckdubbens slagkraft kan även

vara så stor att krossning uppkommer, varvid partikeln

spricker upp till två eller flera delar, företrädesvis

efter befintliga svagheter som mikrosprickor, svaga

korngränser och Spaltplan. Nedkrossning kan redan upp-

komma vid vältningen, något som studerats ganska ingåen-

de vid utländska undersökningar (bilaga 2).

De Spruckna partiklarna sitter ofta kvar i bindemedlet

och bidrager därmed fortfarande till ytans makrotextur.

Båda dessa former av slitage försöker man simulera med

nötningsprov och med nedkrossningsprov (t ex genom

bestämning av sliptal och sprödhetstal). Vissa sten-

material kan även vara vittringskänsliga, varför man

utomlands även använder sig av vittringsförsök.

Slitaget varierar beroende på stenmaterialens petro-

grafiska sammansättning. Förenklat kan sägas att slip-

talet ger ett mått på inverkan av mineralhårdhets-

faktorer och sprödhetstalet på strukturfaktorer, t ex

inverkan av korngränser, Spaltplan och mikrosprickor

mm.

En petrografisk beskrivning av de valda stenmaterialen

presenteras i bilaga 2. För denna beskrivning har
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tunnslip av bergartSproven granskats i polarisations-

mikroskop (i regel har tidigare utförda analyser utnytt-

jats). Grusmaterialen har endast delats in i sina berg-

artskomponenter genom okulär granskning av ca 1 kg

material.

2.3 Flisighetens betydelse

 

Stenmaterialets partikelform (uttryckt med flisighets-

tal) har betydelse för kvaliteten på en ytbehandling.

Generellt har flisigt material sämre egenskaper som

pågrus till ytbehandlingar än kubiskt. Flisiga par-

tiklar har en tendens att brytas ned under trafikbe-

lastning och ge partiklar med mindre dimensioner. Det-

ta kan leda till ökning av bindemedelsnivån, om de

mindre kornen inbäddas i bindemedlet. Flisiga partikw

lar har mindre "bygghöjd" och får sämre makrotextur än

kubiska partiklar, därför att partiklarna orienterar

sig med den flata sidan mot vägytan. Med flisigt sten-

material blir det därigenom svårare att dimensionera

bindemedelsmängden. Kubiskt stenmaterial har större

hålrum mellan stenarna och därför erhålls en ökad tole-

rans mot felaktig utspridd bindemedelsmängd. Av samma

anledning bör partiklarna i ytbehandlingen vara något

så när jämnstora, "underkorn" dränks i bindemedlet.

Sprödhetstalet påverkas även av flisighetstalet på

sådant sätt, att det ökar med flisigheten. Detta medför

svårigheter vid en bedömning om partikelformen har

någon självständig betydelse för slitaget, eftersom

bedömningen även blir en fråga om Sprödhetstalets inver-

kan ur slitagesynpunkt.
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2.4 Framtagning och förprovning av stenmaterial

Insamling av provmaterialen utfördes under våren 1979

av personal från VTI. Flertalet material hämtades i

upplag vid täkterna, varvid i första hand fraktions-

storlek 12-16 mm uttogs.

Vid VTI rensiktades samtliga provmaterial med hjälp

av bandsikt. Fraktionen 11,2-16 mm valdes som pågrus

till försöket. Efter bandsiktningen tvättades mate-

rialen noggrant. Varje material har slutligen kontroll-

siktats på laboratoriet. Resultatet från dessa siktnings-

analyser redovisas i tabell 1.

Flisighet, Sprödhet, kompaktdensitet och sliptal har

bestämts för respektive material och framgår av ta-

bell 2. Samtliga sliptal har korrigerats till kompakt-

densiteten 2,66 kg/dm3, eftersom volymsförlusten är

relevant. Av resultaten framgår nödvändigheten av

att man provar olika stenmaterialegenskaper, som spröd-

hets- reSp sliptal, genom att sambandet mellan provnings-

metoderna är dåligt (figur 2). För aktuella stenma-

terial erhålls således korrelationskoefficienten r = 0,57.
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Tabell 1. Resultat av siktningsanalyser.

 

 

Passerat material i vikt-%

Sikt i mm

 

Stenmaterial 8 11.2 14 16 19

Kvartsit
Ullerud 0.2 0.9 52.9 95.7 100.0

Porfyriskt ås-
grus, Ålatorp 0 1.7 71.8 95.7 100.0

Lokalt âsgrus
Sätertorp 0.2 2.9 57.9 96.9 100.0

Diabas
Vargön 0.2 3.1 86.7 99.7 100.0

Västsvenskt ås-
grus, Tutaryd 0.3 2.5 62.1 95.6 100.0

Glimmerrik gnejs
Töva 0.2 3.0 51.5 95.3 100.0

Amfibolit
Steninge 0.1 7.8 88.3 100.0 100.0

Granit
Bellinga 0.1 4.0 54.1 96.0 100.0

Granit
Skärlunda 0.1 0.8 59.2 95.3 100.0
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Tabell 2. Resultat av flisighetstals-, sprödhetstals-,
sliptals- och stänglighetsbestämningar.
Sliptalsprovet på fraktion 8-11,2 mm. I
övriga fall 11,2-16 mm

  

 

Material Flisig- Spröd- Kompakt- Slip- Stänglig-
Lokal hetstal hetstal densitet tal hetsindex

kg/dm3 1) (3:1)

Kvartsit,
Ullerud 1.35 48 2.65 55 _ 75

Porfyriskt
åsgrus,
Ålatorp 1.34 34 2.64 62 89

Lokalt åsgrus,
Sätertorp 1.33 41 2.68 102 86

Diabas,
Vargön 1.38 25 2.97 119 78

Västsvenskt
åsgrus,
Tutaryd 1.41 60 2.67 149 90

Glimmerrikt
gnejs, Töva 1.36 36 2.76 143 87

Amfibolit,
Steninge 1.42 58 , 3.06 196 82

Granit,
Bellinga 1.36 60 2.76 171 77

Granit,
Skärlunda 1.39 37 2.65 79 95

 

1) Sliptalet är bestämt enligt VTI:s metod och korri-
gerat med hänsyn till kompaktdensiteten.

_2) Enligt tentativ metodbeskrivning MBB 44-84.
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Figur 2. Samband mellan sliptal och sprödhetstal för
stenmaterialen i provytorna.

För att underlätta jämförelser av stenmaterialen efter-

strävades att flisighetstalet inte skulle variera allt-

för mycket, något som dock är svårt att uppnå i prak-

tiken. Det lägsta flisighetstalet har lokalt grusma-

terial från Säterstorp (f=l.33), det högsta amfibolit

Steninge (f=l.42). Dessutom varierar krossytegraden,

något som dock ej undersökts.

Två av stenmaterialen undersöktes dessutom efter bered-

ning till "kubisk" och flisig form. Stenmaterialen

från Bellinga och Skärlunda rensiktades först på kvad-

ratiska siktar enligt tidigare förfarande. Fraktionen

11.2-16 mm siktades sedan på harpgaller med hjälp av.

VTI:s bandsikt. Av de erhållna fraktionerna sammansat-

tes sedan pågruset enligt tabellen nedan.
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Tabell 3. Pr0portionering för flisighetstalen 1.10
och 1.50.

 

Viktdelar material

avskilt på harpsikt

 

sikt-

rest 6mm 8mm 10mm

För flisighets-
tal 1.10 12 88

För flisighets-
tal 1.50 4 31 30 35

 

I bilaga 3 jämförs den enligt föregående sida propor-

tionerade kornfördelningen med medelvärdet av fyra

harpsiktningar av pågruset.

2.5 Provytornas läge och omfattning

Provytorna infogades i ett större objekt med dubbel

ytbehandling på väg E4 ca 5 km norr om Stafsjö Bruk. Den

dubbla ytbehandlingen utfördes med bitumenemulsion

BE65R och fraktionerna 12-16 resp 4-8 mm.

Den stora trafikmängden på väg E4 bör medföra, att skill-

naden i de olika stenmaterialens nötningsbeständighet

snart visar sig.

I figur 3 visas en planskiss över de olika provytor-

na (13 st) samt en förteckning över provmateria-

len (9 st). Provytorna är 1 m breda och 2 m långa. I

vägens tvärled är de placerade i personbilstrafi-

kens yttre hjulspår.
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10.

11.

12.

13.

Kvartsit, Ullerud

Porfyrrüd: åsgrus, Ålatorp

Lokalt åsgrus, Sätertorp

Diabas, Vargön

Västsvenskt åsgrus, Tutaryd

Glimmerrik gnejs, Töva

Amfibolit, Steninge

Granit, Bellinga kubiskt

Granit, Bellinga normalt

Granit, Bellinga flisigt

Granit, Skärlunda flisigt

Granit, Skärlunda normalt

Granit, Skärlunda kubiskt

Planskiss över provytor.
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3 PROVYTORNAS UTFÖRANDE

Målsättningen var att utföra provytorna med samma

utrustning för de små provytorna som för den in-

tilliggande dubbla ytbehandlingen.

3.1 Förutsättningar

 

Tidpunkt och väderlek:

De små provytorna på väg E4 utfördes tisdagen den 29

maj 1979.

Vädret var torrt och soligt. Temperaturen var +23°C

och den relativa luftfuktigheten var 42%. Vinden var

syd-sydvästlig och 4 m/s.

Underlagets beskaffenhet:

Underlaget för provytorna var en maskinjustering

utförd 1978. Den utfördes med mjuk asfaltbetong med

12 mm största stenstorlek. Bindemedelshalten-i juste-

ringsmassan var 1% lägre än riktvärdet för motsva-

rande massatyp som slitlager.

Bindemedel:

Bindemedlet var en bitumenemulsion av typ BE65R.

Arbetsrecept:

Till ytbehandlingen av de små provytorna valdes enligt

ovan fraktionen 11.2-16 mm. Riktvärdet för bindeme-

delsmängden valdes till 1,9 kg/mz. I ett förförsök

bestämdes att spridarbilens hastighet skulle vara 3,4

km/h och pumpvarvtalet 180 varv/minut vid användande
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av 20 munstycken.

Asfaltspridare:

Den använda asfaltspridaren var av fabrikat Dynapac

typ HCH med hydrostatdrivning av asfaltpumpen.

Pågrusspridare:

För spridning av pågruset användes Dynapacs singel-

spridare typ HS. Spridningsbredden begränsades till

ca 1,5 m med hjälp av avstängningsluckor.

Vält:

För vältning av provytorna användes en vält av typ

CC 20 med gummiklädda valsar.

3.2 Utförandeteknik

 

Första arbetsmomentet var att markera provytornas

läge i tvärled och längsled.
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Foto 1. Utmärkning av läget för provytorna.

 
Foto 2. Borttagning av dubbel ytbehandling på plast-

duk.
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Totalt skulle det finnas plats för 13 st provytor om

vardera 2 meters längd. I början på den reserverade

provsträckan Sparades en del för kontroll av den utsprid-

da bindemedelsmängden och i slutet en del för eventuell

omläggning av någon provyta.

Den nu utmärkta sträckantäcktes med plast närmast

vägytan och ovanpå plasten med ett lager grovpapp.

Bindemedels- och pågrusspridarna kunde nu passera prov-

sträckan utan några produktionsstörningar vid utfö-

randet av den omkringliggande dubbla ytbehandlingen.

Den dubbla ytbehandlingen kunde nu "rullas ihop" och

lyftas undan för att ge plats för en enkel ytbehand-

ling utefter den markerade provsträckan (foto 2).

Underlaget sopades rent och en avtäckning utfördes av

den intilliggande ytbehandlingen (foto 3). Avtäck-

ningen var nödvändig för att inte bindemedel skulle

spridas ovanpå den redan utförda ytbehandlingen.
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Foto 3. Täckning av dubbel ytbehandling på sidorna

av blivande provytor.

 

Foto 4. Spridning av bindemedel och borttagning av

täckningar.
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Den utspridda bindemedelsmängden kontrollerades i

början på provsträckan (foto 4).Efter kontrollväg-

ningen ökades körhastigheten från 3,4 till 3,7 km/tim

för att erhålla den avsedda bindemedelsmängden.

Spridningen av bindemedel delades upp i tre omgångar.

Efter varje spridningsomgång avlägsnades täckningen

av den dubbla ytbehandlingen (foto 4).

Pâgruset till de olika provytorna förvarades i plast-

påsar. Dessa tömdes direkt i pågrusspridaren. Mäng-

den pågrus avpassades så att varje provyta fick en

längd på två meter (foto 5).

 

Foto 5. Spridning av stenmaterial från plastsäckar.
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Efter stenmaterialspridning vältades ytorna (foto 6).

Avsandning och sopning av provsträckan utfördes för

hand . Som avsandningsmaterial användes tvättad

Skärlundagranit (2-4 mm). Trafikreglering utfördes

enligt de byggnadstekniska anvisningarna.

 
Foto 6. Vältning av provytorna.

3.3 Kontroller

 

Enligt ovan utfördes under produktionen en kontroll

av den utspridda bindemedelsmängden per ytenhet. Kont-

rollen utfördes genom vägning av provplattor före
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och efter bindemedelsspridningen. Provplattorna bestod

av porösa träfiberskivor med måtten 10 x 250 x 400

mm. Genom denna kontrollvägning kunde bindemedelsspri-

daren ställas in så att den valda bindemedelsmängden

1,9 kg/m erhölls.

I samband med produktionen uttogs ett prov på bitumen-

emulsion. Analysresultatet framgår av bilaga 4. Emul-

sionen uppfyllde de krav som är ställda i BYA.

4 UPPFÖLJNING

De utförda provytorna följdes upp enligt nedanståen-

de program till och med hösten 1981.

 

1979 1980 1980 1981 1981 
vår/höstvår höst vår höst

Besiktning x x x x x
Fotografering x x x x
Texturmätning x x x - x (profilering)

x x - x x (sandmetoden)

Avgjutning x x x x x

 

Undersökningen avslutades med upptagning av stenmate-

rial från de olika ytorn hösten 1981.

4.1 Besiktning

 

Provytornas status rangordnades okulärt med hjälp av

en poängskala, där 1 var den slätaste resp 10 den

grövsta ytan. Bedömningen utfördes med avseende på

slitage och krossning av stenmaterialet. Bedömare var

vid de olika besiktningarna samma personer från VTI.

Vid den sista besiktningen, utförd hösten -81, deltog

personal från vägverket. I detta fall användes dock

en femgradig skala. Resultat redovisas i tabell 4.
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1979 1980 1981 1981
höst vår höst vår höst höst*)

l. Kvartsit,
Ullerud 8 7 7 9 8 5

2. Pofyriskt ås-
grus, Ålatorp 8 7 6 8 8 4-5

3. Lokalt åsgrus,
Sätertorp 6 5 5 6 6 4

4. Diabas,
Vargön 6 6 4 6 6 4

5. Västsvenskt
åsgrus,
Tutaryd 6 4 4 5 5 3

6. Glimmerrikt
gnejs, Töva 5 3 2 3 3 3

7. Amfibolit,
Steninge 5 2 l 2 l 1

8. Granodiorit,
Bellinga,
kubiskt 7 4 3 4 4 2-3

9. Granodiorit,
Bellinga,
normalt 4 3 2 4 3 2

10. Granodiorit,
Bellinga,
flisigt 3 2 2 3 2 1

ll. Granit,
Slärlunda,
flisigt 6 5 4 6 6 3

12. Granit,
Skärlunda,
normalt 7 6 5 7 7 4

13. Granit,
Skärlunda,
kubiskt 8 7 6 7 8 4

 

*) Bedömning enligt 5-gradig skala av expertpanel
(jfr mom 5.4). Annars lO-gradig skala.
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4.2 Fotografering och avgjutning

Fotografering av de olika provytornas yttextur utför-

des med hjälp av en fotolåda. En area, omfattande

20 x 50 cm, placerad i tvärled över provytan, foto-

graferades. Som ett komplement till foto-dokumente-

ringen utfördes även avgjutningar av provytorna. En

ram med måtten 15 x 30 cm placerades mitt i provytan

(samma läge som vid fotografering) och fylldes med

silikonmassa tillsatt härdare. Efter ca 20 minuters

härdningstid erhölls ett elastiskt segment med avtryck

av vägytan. Ovannämnda undersökningar utfördes

varje vår och höst under försökstiden.

Avsikten med fotografering och avgjutning är i första

hand att dokumentera provytornas yttextur och att genom

erhållna resultat underlätta utvärdering av textur-

förändringar för respektive provyta.

Av resursbrist har dock någon utvärdering av fotogra-

fier eller avgjutningar inte utförts. Bilderna från

den första fotograferingen (oslitna stenmaterial)

blev dessutom av dålig kvalitet.

4.3 Mätningar av vägytans makrotextur

För texturmätning användes två olika mätmetoder,

sandfläcksmetoden reSpektive profilering med laserpro-

filometer.

§2E§§l§§5§§ê§9§§9

Sandfläcksmetoden (foto 9) innebär, att en känd volym

standardiserad fin sand packas och nedarbetas i ytan

med en utstrykare tills en cirkulär sandfläck erhålls

i nivå med stentopparna. Diametern på sandfläcken
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mäts och arean beräknas. Volymen sand, dividerad med

arean, ger medeltexturdjupet. Vid mättillfället måste

ytan vara helt torr. För mätningarna valdes en sand-

volym av 50 ml och en utstrykare vars fot är 5 cm 1

diameter. Två till tre mätningar per provsträcka

utfördes och resultatet redovisas i tabell 5.

 

Foto 7. Texturmätning enligt sandfläcksmetoden.
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Tabell 5. Medelvärden från sandfläcksmätningar.

Provyta 1979 1980 1981

Sommar Vår Vår Höst
mm mm mm mm

. Kvartsit, Ullerud 4,12 2,21 1,84 1,37

. Porfyriskt åsgrus,
Ålatorp 3,64 1,97 1,56 1,21

3. Lokalt åsgrus,
Sätertorp 3,97 1,52 0,83 0,73

. Diabas, Vargön 3,57 1,57 0,92 0,82

. Västsvenskt åsgrus,
Tutaryd 3,50 1,24 0,69 0,60

6. Glimmerrikt gnejs,
Töva 3,47 1,21 0,55 0,50

7. Amfibolit,
Steninge 3,25 0,71 0,40 0,34

8. Granodiorit,
Bellinga, kubiskt 3,97 1,24 0,53 0,46

9. Granodiorit,
Bellinga, normalt 3,55 1,02 0,47 0,41

10. Granodiorit,

Bellinga, flisigt 2,95 0,97 0,42 0,37

11. Granit, Skärlunda,
flisigt 4,36 1,49 0,67 0,62

12. Granit, Skärlunda,
normalt 3,85 1,59 0,99 0,78

13. Granit, Skärlunda,
kubiskt 3,53 1,62 1,02 0,82

 

Mätning av vägytans makrotextur med laserprofilometer

För mätning av provytornas texturdjup användes

även en kontaktlös profilometer (jfr bilaga 7). Denna

apparat ( foto 8a och 8b) består av en elektrooptisk

givarenhet monterad på en 1 m lång trebent balk. På

balken kan givarenheten köras. Dessutom finns en låda

med diverse elektronik för Signalbehandling. Givaren-

heten utsänder en smal laserstråle vertikalt mot

vägytan.
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 Foto 8a och b. Laserprofilometer i arbete (ej på prov-
ytorna).
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En ca 1 mm2 stor ljusfläck fås på vägytan. Med ett

linssystem vars optiska axel bildar 30° vinkel mot

ljusstrålen avbildas ljuspunkten på en ljuskänslig

detektor. Ljuspunktens läge står därvid i samband

med den mätta vägytans höjdläge. Via elektronik

kan ljuspunktens vertikala läge på vägytan faststäl-

las. Vägytans profilkurva fås direkt på en skrivare.

Det är möjligt att ur profilkurvan beräkna ett medel-

texturdjup för vägytan. Datainsamling sker på band

som senare används för datorbehandling av mätvärdena.

Varje mätning utfördes i 10 st profillinjer per prov-

sträcka, placerade med jämna mellanrum i tvärled

över provytan. Resultatet framgår av tabell 6.

   

Tabell 6. Medelvärden av texturmätningar utförda
med laserprofilometer.

Provyta 1979 1980 1981
Höst Vår Höst
mm mm mm

1. Kvartsit, Ullerud 1.33 1.17 0.81

2. Porfyrrikt åsgrus, Ålatorp 1.43 1.20 0.89

3. Lokalt åsgrus, Sätertorp 1.32 0.97 0.55

4. Diabas, Vargön 1.41 1.11 0.74

5. Västsvenskt åsgrus, Tutaryd 1.24 0.86 0.42

6. Glimmerrik gnejs, Töva 1.42 0.67 0.38

7. Amfibolit, Steninge 1.30 0.56 0.29

8. Granodiorit, Bellinga,
kubiskt 1.53 0.89 0.43

9. Granodiorit, Bellinga,
normalt 1.30 0.69 0.31

10. Granodiorit, Bellinga,
flisigt 1.05 0.61 0.30

11. Granit, Skärlunda, flisigt 1.36 1.02 0.57

12. Granit, skärlunda, normalt 1.42 1.18 0.68

13. Granit, Skärlunda, kubiskt 1.55 1.33 0.82

 

VTI RAPPORT 274



26

4.4
Upptagning

av stenmateria
l

Efter det att fältmätning
sprogrammet

avslutats för

provsträckor
nas del hösten 1981 och provytornas

till-

stånd bedömts av expertpanel
(tabell 4) upptogs sten-

material från provytorna.
Avsikten är främst att

bestämma stenmateria
lets gradering och kornform (fli-

sighet och stänglighet
) och jämföra dessa med tidi-

gare utförda provningar
på de oslitna stenmateria

len

(se kapitel 2.4).

Upptagning av stenmaterial
från provytorna utfördes

genom att vägytan försiktigt
upphettades

. Bindemedlet

mjukades då upp och losstagning
av stenmaterial

blev

möjlig med hjälp av spade.

Stenmaterial
et tvättades på VTI:s laboratorium

rent

från bindemedel
innan materialpro

vningen gjordes med

avseende på korngraderin
gskurva, flisighetsta

l och

stänglighet.
Resultat framgår av tabell 7.

 

Foto 9. Upptagning
av stenmateria

l.
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Tabell 7. Resultat av korngraderings-, sprödhetstals-,
flisighetstals- och stänglighetsbestämning
på upptaget material.

Provyta Korngradering Fraktion, 11.2-16.0 mm
Passande material i vikt-96 Flisig- Spröd- Stäng-

Sikt, mm hets- hets- lighet
tal tal vikt-96

2.0 8.0 11.2 16.0 (3:1)

1. Kvartsit,
Ullerud 9, 2 22, 4 38 , 0 98 , 9 1,44 55 83

2. Porfyrrikt
âsgrus,
Ålatcrp 9,0 21,8 35,6 96,6 1,41 42 88

3. Lokalt
åsgrus,
Sätertorp 11, 3 27 , 2 54 ,1 99 , 9 1, 55 66 88

4. Diabas,
Vargön 8,6 16,1 34,4 99,5 1,49 43 83

5. Västsvenskt
åsgrus,
Tutaryd 13,3 35,0 67,5 99,5 1,68 78 71

6. Glimmerrik
gnejs, Töva 11,9 27,5 57,9 99,8 1,87 61 47

7. Amfibolit,
Steninge 13,5 43,1 79,6 100,0 2,12 79 49

8. Granodio-
rit, Bellinga,
kubiskt 11, 2 24 ,0 52,1 99 ,8 1, 65 66 73

9. Granodio-
rit, Bellinga,
n0rma1t 14,7 39,1 70,1 99,7 1,87 85 61

10. Granodio-
rit, Bellinga,
flisigt 18,6 49,3 81,2 100,0 1,98 81 45

11. Granit,
Skärlunda,
flisigt 7,6 14,6 36,5 99,9 1,55 52 90

12. Granit,
Skärlunda,
n0rma1t 7,1 12,2 28,0 99,2 1,45 45 97

13. Granit,
Skärlunda,
kubiskt 4,9 9,4 19,4 99,6 1,35 44 99
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I samband med upptagningen av stenmaterial från prov-

ytorna för laboratorieundersökningar uttogs även

borrkärnor med en diameter av 150 mm. Syftet var att

på laboratoriet okulärt bedöma provytornas kvalitet

efter 2,5 års trafik. Faktorer som avsågs att bedömas

var stenarnas nednötning och nedkrossning, stensläpp

pga bristande vidhäftning, provytornas jämnhet m m.

Resultatet redovisas i bilaga 5.

4.5 Trafikräkning

 

Trafikflödet på E4:an i närheten av de aktuella prov-

ytorna var enligt VV:s mätningar under åren 1979-81 i

medeltal 9400 ÅDT. Enligt samma mätningar var dygns-

trafiken under vintern (november-april) ca 7000 fordon

och för sommaren (juni-augusti) ca 12500 fordon. Vid

två tillfällen, mars 1980 respektive februari 1981,

utfördes även dubbdäcksfrekvensunderökning av VTI.

Samtidigt bedömdes också andelen tunga fordon av den

totala trafiken. Mätningarna gjordes okulärt genom

att bedömaren lyssnade på däcksljudet och noterade

antalet passerande fordon och hjulaxlar meddubbade

däck. Det totala antalet passerande fordon, hjulaxlar

och typ av fordon registrerades samtidigt, dels med

hjälp av trafikräkningsslang, dels okulärt.

Varje mätning omfattade två mätperioder å en timme,

en på förmiddagen och en på eftermiddagen. Resultatet

redovisas i bilaga 6.

5 RESULTAT

5.1 Texturdjup och förändringen av texturdjup

Det är mycket svårt att direkt mäta slitaget på ytbe-

handlingar och tidigare försök att använda sig av
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fasta fixpunkter och mäta slitaget med nålprofilograf

har gett dåliga resultat. I Frankrike har man i prov-

vägssammanhang använt sig av en fotogrametrisk metod

(Toureng och Lefranc 1972). Texturdjupet är dock

lättare att mäta och utgör en parameter som väl

karaktäriserar beläggningens funktion, bl a friktio-

nens hastighetsberoende på våt vägbana (Jacobs 1983).

Texturdjupet hos ytbehandlingar påverkas av faktorer

som nedpressning och orientering av partiklarna, spe-

ciellt den första tiden efter utläggning. Jacobs

(1983) redovisar en 12-årig uppföljning av engelska

provsträckor, bl a ytbehandlingar. Texturdjupet (sand-

fläcksmätningar) minskar snabbt under det första

året men även i allt mindre omfattning under följande

år. Minskningen är beroende av underlagets beskaffen-

het (hårdhet). Inverkan av nedpressning och orientering

av stenmaterial bör ha varit något så när konstant

för de olika stenmaterialen i proverna. Stensläpp

har inte förekommit i någon större omfattning enligt

okulär granskning.

Endast sandfläcksmätning har gjorts på de nylagda

ytorna i maj 1979, den första laserprofileringen har

gjorts först i oktober samma år. Våren 1980 utfördes

mätningar enligt båda metoderna, likaså våren och

hösten 1981. Resultaten framgår av tabellerna 5 och 6.

Nylagda ytbehandlingar har 3-4 mmzs texturdjup enligt

sandfläcksmetoden, men värdena minskar snabbt och

nästa vår har de ungefärligen halverats. Våren 1981

har texturdjupet ytterligare minskat, dock i mindre

omfattning. En viss texturdjupsminskning konstateras

även enligt mätningen gjord samma höst.

Värdena för texturdjup från laserprofilering visar
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en likartad tendens som sandfläcksmätningarna. De är

dock vid samtidiga mätningar genomgående lägre än vär-

dena enligt sandfläcksmetoden, något som även konsta-

terats av TRRL vid jämförande mätningar, bl a på ytbe-

handlingar. Att mätvärdena är olika beror på olika

mätprinciper. En omräkningsformel presenteras (C00per

1974). Den bilburna laserprofilometern har dock varit

av annan konstruktion än VTI:s profilometer. De slit-

starkaste stenmaterialen i provytorna, kvartsit och

porfyrrikt grus, ger särskilt olika texturdjup enligt

båda metoderna. Sandfläcksmetoden ger betydligt högre

värden, men skillnaden minskar för de mer slitna sten-

materialen. Förändringar av stenmaterialets gradering

pga nedkrossning m m torde särskilt påverka resultatet

från sandfläcksmätningen. Enligt okulär, subjektiv

bedömning överdrivs skillnaderna mellan stenmaterialen

genom sandfläcksmätningen.

Värdena från de två metoderna har relaterats i fi-

gur 4. Eftersom de första mätningarna år 1979 gjorts

vid olika tider, faller punktsvärmen med dessa mätvär-

den inte efter sambandslinjen. Spridningen är också

störst för de slitstarkaste stenmaterialen. Eftersom

laserprofilometern är det instrument, som verkar ge de

mest korrekta värdena och sannolikt också kommer att

användas mest i framtiden, behandlas i fortsättningen

endast mätvärden erhållna med denna.

Sätts texturdjupet i oktober 1979 i relation till fli-

sighetstalet hos oslitna stenmaterial, erhålls ett

visst samband (r = 0,79), något som indikerar flisig-

hetstalets betydelse i detta sammanhang.

Bedöms slitstyrkan under trafik hos stenmaterialen med

"normala" flisighetstal, erhålls de högsta textur-
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djupen med kvartsit och porfyrrikt grus, som båda har

låga sliptal och innehåller hög halt av det hårda

mineralet kvarts (tabell 6). Diabas har även givit

gott resultat och tydligen kompenseras frånvaron av

kvarts genom den mycket goda hållfastheten. Dessa tre

stenmaterial, provade i asfaltbetong, har för övrigt

vid tidigare försök i provvägsmaskin givit de bästa

resultaten (Rosengren och Höbeda 1976). De sämsta

resultaten har i provytorna erhållits med stenmaterial

som har höga sliptal, amfibolit, glimmerrik gnejs och

granodiorit. De två förstnämnda har även provats i

provvägsmaskin och haft mycket dålig slitstyrka i

asfaltbetong.

Vid beräkningen av texturdjupsförändring (tabell 8)

har bortsetts från den stora orientering och nedpress-

ning av partiklarna som skett under den första somma-

ren. Mätningarna omfattar därför tiden oktober 1979

till oktober 1981 (tabell 6). Texturdjupen skiljer sig

förhållandevis litet i början för stenmaterialen

och partikelformen spelar störst roll. "Kubiska" sten-

material har de högsta, och i varje fall ett av de

två flisiga, det klart lägsta värdet. Skillnaderna

blir dock större med tiden, p 9 a att nötningen spelar

en allt större roll och partikelformens betydelse

minskar (figur 5). Sambandet mellan flisighetstal hos

ursprungliga stenmaterial och texturdjup efter somma-

rens trafik framgår av figur 6.
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Tabell 8. Texturdjups- och flisighetsförändringar
hos stenmaterialen efter 2,5 års trafik.

Provsträcka Fli- Texturdjups-
sig- förändring
hets- Laser- Sand-
för- pro- metod
ändr- fil
ring

mm mm

1. Kvartsit, Ullerud 0,09 0,52 2,75

2. Porfyrrikt åsgrus, Ålatorp 0,07 0,54 2,43

3. Lokalt åsgrus, Sätertorp 0,22 0,77 3,24

4. Diabas, Vargön 0,11 0,67 2,75

5. Västsvenskt åsgrus, Tutaryd 0,27 0,82 2,90

6. Glimmerrik gnejs, Töva 0,51 1,04 2,97

7. Amfibolit, Steninge 0,70 1,01 2,91

8. Granodiorit, Bellinga,
kubiskt 0,55 1,10 3,51

9. Granodiorit, Bellinga,
normalt 0,51 0,99 3,14

10. Granodiorit, Bellinga,
flisigt 0,50 0,75 2,58

11. Granit, Skärlunda, flisigt 0,13 0,79 3,74

12. Granit, Skärlunda, normalt 0,06 0,74 3,07

13. Granit, Skärlunda, kubiskt 0,25 0,73 2,71

5.2 Samband mellan texturdjup, förändringen

 

av texturdjup och resultat från stenmaterial-

provningar

 

Resultaten från stenmaterialprovningarna (tabell 2)

har relaterats till texturdjup och texturdjupsföränd-

ring hos provytor med "normala" flisighetstal, dvs mate-

rial som ej harpsiktats. Ett gott samband (r = 0,92)

konstateras mellan sliptalet och texturdjupet hos prov-

ytorna enligt den sista mätningen gjord hösten 1981

(figur 7). Samma sak gäller relationen mellan sliptal
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och texturdjupsförändring (r = 0,89), se figur 8. Sam-

band konstateras däremot inte med sprödhetstalet

(r = 0,44), se figur 9. Detta tyder på att ytbehand-

lingarna huvudsakligen slitits genom en långsam nöt-

ningsprocess och inte främst genom nedkrossning av

partiklar och därmed förlust av större partikelfrag-

ment. Även förändringen av flisighetstalet (tabell 8)

står i relation till sliptalet (figur 10).

Vid andra undersökningar av ytbehandlingssten har sam-

band mellan flisighetstalsförändring och vägslitage

konstaterats (Frostman 1971). Vid fransk undersökning

har även samband mellan nötningsförsök och vägslitage

konstaterats, däremot ej med hållfasthetsprovning

(Tourenq 1972), jfr bilaga 1.

Nedkrossning förekommer dock enligt okulär granskning

(jfr även bilaga 5) av stenmaterialen i provytorna,

men fragmenten sitter ofta kvar i bindemedlet som pres-

sats in i sprickorna (jfr mom 5.3). Nedkrossning av

partiklar kan ske redan vid vältningen, något som

dock inte specialstuderats. Enligt studier av fotogra-

fier, tagna vid olika tider, verkar dock den största

krossningen ha skett av trafiken.

Tidigare undersökningar, gjorda både i Sverige (Rosengren

och Höbeda 1976) och Norge (Ryan 1978) av slitstyrkan

hos asfaltbetong har visat, att produktvärdet av sliptal

och sprödhetstal står i bäst samband med slitaget av

dubbade personbilsdäck. Dessa resultat kan dock inte

bekräftas genom denna undersökning. Texturdjupsför-

ändringen ger nämligen sämre samband med produktvärdet

(r = 0,84) än enbart sliptalet (r = 0,89).

Nötningsmotståndet hos stenmaterial är inte enbart av

betydelse vid trafik av dubbade däck. Reznak (1974)
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visar t ex vid ungerska förhållanden ett samband mel-

lan texturdjupet hos "hot rolled aSphalt" (BS-belägg-

ning) och stenmaterialets nötningsmotstånd enligt

brittisk sliptalsmetod.

5.3 Undersökning av från provytor losstaget

stenmaterial

 

Det har tidigare observerats, att stenmaterialet i

beläggningsytan tenderar att bli allt flisigare genom

nötningen av dubbdäcken (jfr bilaga 1). Flisighets-

talet hos stenmaterialen i provytorna har också ökat

med tiden (tabeller 2, 7 och 8). Ett samband (r = 0,93)

konstateras mellan sliptalet och flisighetstalet hos

från vägen upptagna stenmaterial med "normal" urSprung-

lig partikelform (figur 10). Även förändringen av

flisighetstalet, förorsakad av vägslitaget, ger ett

samband med sliptalet (r = 0,90), se figur ll. Föränd-

ringen av texturdjup, satt i relation till flisighets-

talet, ger ett samband med r = 0,89 (figur 12).

Stängligheten (eller stänglighetsindex) hos partiklar-

na, dvs den vikt-% som har axelförhållandet längd/tjock-

lek bättre än 3, har satts i relation till flisighets-

talet (figur 13). Ett samband föreligger, vilket dock

endast visar, att stängligheten enligt nuvarande defi-

nition starkt påverkas av flisighetstalet. Tunnslits

partiklarna ökar också stängligheten trots att par-

tiklarna inte blir mer långsträckta (stängliga).

Stängligheten hos urSprungliga stenmaterial med rela-

tivt likartade flisighetstal visar ringa spridning

(figur 13).

Ändringen av stänglighet genom trafikslitage har

även beräknats. Det visar sig, att stenmaterial med

låga sliptal förändrats föga; ibland har t o m
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stängligheten förbättrats, sannolikt genom nedkross-

ning. För stenmaterial med sliptal >140 har dock

stängligheten, men också flisighetstalet, ökat genom

nedslitningen till flata partiklar (jfr figur 14).

Inget samband finns mellan stänglighet och sprödhets-

tal (r = 0,42).

En annan metod att mäta partiklars långsträckthet

utan påverkan av flisighetstalet är att bestämma

förhållandet mellan partiklarnas längd och bredd.

Nedkrossningen genom trafik av de upptagna provmate-

rialen har studerats genom siktning på 11,2 och 8,0 mm

maskvidder. Korrigering har skett för halten underkorn

av motsvarande storlek i ursprungsproven enligt ta-

bell l. Något samband mellan nedkrossning och textur-

djupsförändring finns inte, r = 0.39 resp 0.44 för

material passande 8.0 resp 11.0 mm maskvidder (figur 15).

Det måste dock observeras, att en tunnslitning av par-

tiklarna gör, att dessa allt lättare passerar en kvad-

ratisk maskvidd med diagonalen. Av denna anledning

framkommer ett uppenbarligen ologiskt samband mellan

sliptal och nedkrossning (r = 0,87 och 0,80) vid mate-

rial passerande 11,2 respektive 8,0 mm maskvidder,

jämför figur 16 och 17. Sättes passerande halter i

relation till sprödhetstalet erhålls sambandmed

r = 0,81 och r = 0,84 för fraktionerna 11,2 respek-

tive 8,0 mm (figur 18 och 19). Sprödhetstalet har

också bestämts för slitna stenmaterial som tagits

från provytorna. Värdena har ökat i varierande grad

i jämförelse med ursprungsvärdena (jfr tabell 2 och

7), dvs hållfastheten nedsätts p 9 a tunnslitningen

av partiklar.

Resultaten tyder på att stenmaterialen trots nedkross-

ningen huvudsakligen suttit kvar i vägytan och därmed
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fortsatt att fungera i beläggningen. Krossningen yttrar

sig främst som en nedsättning av fraktionsstorleken.

Eppensteiner (1978) har observerat samma sak i öster-

rikiska beläggningar och kallat detta för "post failure"-

funktion.

Ett bestämt antal slitna partiklar från provytorna

har vägts och den genomsnittliga minskningen av par-

tikelvikten beräknats med kännedom om vikten hos

oslitet stenmaterial. Korrigering har skett till samma

kompaktdensitet, 2,66 g/cm3. Resultatet framgår av

tabell 9. Viktförlusten hos partiklarna i vägen

utgör ett slags "praktiskt sliptal" och står vid mate-

rial med "normal" partikelform i samband med sliptalet.

Kvartsiten avviker dock starkt, något som antagligen

beror på att detta stenmaterial påverkats mer genom

krossning och avspaltning av större fragment än

nötning (figur 20, jfr bilaga 5). Anmärkningsvärt

är också den stora Viktförlusten för de två "kubiska"

materialen, något som sannolikt beror på att i dessa

fall partiklarna i vägytan har uppåtstickande, spet-

siga och lättavnötta kanter. Flisigt material har i

stället många flata ytor som orienteras parallellt

med vägytan och som tydligen tål dubbpåkänningen

bättre.
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5.4 Bedömning av expertpanel

 

Vid den sista besiktningen, gjord i oktober 1981 med

experter från vägverket, klassificerades provytornas

tillstånd enligt en skala 1-5 (tabell 4). Kvartsit och

porfyrrikt grus, dvs stenmaterial med de lägsta slip-

talen, har fått högsta poäng. Lägsta poäng har av

expertpanelen givits amfibolit och gnejs, men även

andra stenmaterial med höga sliptal har bedömts vara

dåliga. Överensstämmelsen är således god med resul-

taten från texturdjupsmätningarna.

Det kan konstateras, att samtliga stenmaterial med slip-

tal >150 har klassificerats sämre än 3, dvs deras

livslängd bedöms, vid rådande trafikförhållanden,

vara nära slutet efter drygt 2 år i vägen. Motsvaran-

de värdering kan ej göras för sprödhetstalet som

tydligen spelar en mer underordnad roll i sammanhanget.

Texturdjupet enligt laserprofilometer är för de enligt

bedömningen bästa stenmaterialen >0,70 mm och för

de sämsta <0,50 mm. Enligt Zipkes (1978) bör enligt

schweiziska erfarenheter en vägbeläggning ha textur-

djupet O,6-1,00 mm (enligt sandfläcksmetoden) om tra-

fiken är snabb. Jacobs (1983) redovisar efter 12 års

trafik texturdjup enligt samma metod på O,8-1,8 mm hos

ytbehandlingar på engelsk provväg. Medelstorlekarna

hos de använda stenmaterialen anges till 12 och 19 mm.

Något dubbdäcksslitage har dock inte förekommit (jfr

bilaga 1).

6 SLUTSATSER

Mätning av texturdjup och dess förändring med tiden

har möjliggjort karakterisering av ytbehandlingarnas

tillstånd. Laserprofilometer har gett lägre värden

än sandfläcksmetoden. Sistnämnda metod används
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internationellt för mätningar av texturdjup, men den

förstnämnda bedöms ge mer korrekta resultat. Resul-

taten från texturdjupsmätning står i överensstämmelse

med bedömning av expertpanel.

Livslängden hos ytbehandlingar bestäms vid god vid-

häftning i första hand av stenmaterialets nötnings-

motstånd och partikelform. Stenmaterial med sliptal

>150 har vid rådande trafikförhållanden enligt bedöm-

ning av expertpanel haft en livslängd på ungefärli-

gen två år. Hållfastheten (sprödhetstalet) är av

sekundär betydelse i sammanhanget, eftersom de krossa-

de partikelfragmenten ofta sitter kvar i vägytan och

fortsätter att fungera under trafik. Förutsättningen

är dock en god vidhäftning.

Stenmaterialen har blivit allt flisigare genom dubbav-

nötningen. Ett dåligt nötningsmotstånd hos ett sten-

material, som resulterar i snabbt slitage, kan i varje

fall delvis kompenseras genom en mer "kubisk" partikel-

form som från början ger större texturdjup. "Kubiska"

partiklar slits dock förhållandevis mer i vägytan

än flisiga.

Stängligheten hos stenmaterialen har förändrats i

takt med flisighetstalet. Vid bestämning av axelför-

hållandet längd/tjocklek utövar flisighetstalet ett

dominerande inflytande.
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TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR AV MEKANISKA EGENSKAPER HOS

YTBEHANDLINGSSTEN - EN LITTERATURSTUDIE

l VÄLTNINGSFÖRSÖK (Texten tagen i något

förkortad form från VTI Internrapport 210)

Ett flertal undersökningar har gjorts av nedkrossningen

vid vältning. Stenmaterialgraderingar, välttyper m m

motsvarar inte alltid de som används f n i Sverige.

Den först kända undersökningen verkar ha gjorts i

USA av Goldbeck m fl (1934) i en provvägsmaskin som

hade en diameter på 4,2 m. Nio olika stenmaterial av

gradering 6-25 mm utlades i 25 mm tjocka lager och

utsattes för totalt 200 överfarter av slätvalsvält

med icke angiven tyngd. Det är således inte ytbehand-

lingar som studerats. En granit och kalksten krossades

minst, två andra graniter och masugnsslagg mest. Ett

rätlinjigt samband konstaterades mellan minskningen

av lagertjocklek och nedkrossning, utvärderad som

bildning av material <0,6 mm. Nedkrossningen stod dock

icke i relation till studerade laboratorieförsök,

(Devalnötning och "Page Impact Test"), båda metoder

som ej mer används. Vid det senare försöket provas

slaghållfastheten för cylindriska provkroppar.

Rothgery (1936) har gjort likartade vältningsförsök

i provvägsmaskin vid Michigan State College, varvid

"slätvalsvälten", som bestod av sex rullar på samma

axel, belastades med 1,4 MPa. Sammanlagt utfördes 500

vältturer. Författaren har jämfört nedbrytningen

under välten med resultaten från Los Angelesförsök

och funnit en tämligen god överensstämmelse. Rela-

tionen med Devalförsöket var däremot dålig och den

förstnämnda, då tämligen nyutvecklade metoden rekommen-
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deras för stenmaterialprovningar.

Shelburne (1939) har utfört vältningsförsök i Indiana

på ytbehandlingssten med några olika graderingar. Ned-

krossningen under slätvalsvältar med sex och tio

tons vikt jämfördes. Provmaterialen bestod av sex

krossade kalkstenar, fyra krossade respektive okrossade

naturgrus och masugnsslagg. Provmängderna var ca 15 kg

och varje stenmaterial utlades i ett enda partikellager

på två olika underlag, nämligen cement- och asfaltbe-

tong. Inverkan av antalet vältöverfarter bedömdes

genom successiva provtagningar. Nedbrytningen definie-

rades genom Ökningen av provens specifika yta, ett

nedkrossningsmått som i mycket hög grad är avhängigt

av finmaterialhalten.

Nedkrossningen var i genomsnitt 2,3 gånger större på

det styva än på det flexibla underlaget för de snävt

graderade provmaterialen. För de välgraderade proven

minskade dock denna skillnad till i genomsnitt 1,25

gånger. Spridningen av analysvärden verkade dessutom

bli mindre på styvt än på flexibelt underlag.

Den lättare välten gav en nedkrossning som var 55-80 %

av den tyngres. Underlaget påverkade även inverkan av

antalet överfarter, på styvt underlag ökade kross-

ningen således successivt med antalet överfarter (i

regel gjordes nio vältturer), på flexibelt underlag

underhölls däremot ofta maximal nedbrytning efter

ett fåtal överfarter. Jämfördes vidare samma natur-

grus i okrossad och krossad form, erhölls i genomsnitt

1,3 gånger större nedbrytning i det senare fallet. De

rundade partiklarna är således starkare.

Krossningen under vält jämfördes med den som uppkom

VTI RAPPORT 274



Bilaga 1
Sida 3(28)

vid provning enligt Los Angelesmetoden. Det framkom

att sju turer av lO-tons välten gav upphov till approxi-

mativt samma nedkrossning som 100 varv i provningsap-

paraten. I det senare fallet erhölls dock mer finmate-

rial. Vid normerade 500 varv var krossningen i Los.

Angelesmaskinen betydligt större. Vidare gjordes

vältningsförsök med bituminiserade stenmaterial.

Det visade sig att bindemedlet inte utövade någon

skyddande effekt på ytbehandlingsstenen. En påtaglig

nedkrossning konstaterades redan vid blandningen av

stenmaterial och bindemedel, i stort sett motsvarande

verkan av tre överfarter av lO-tons vält på styvt

underlag.

Knight (1946) redovisar i korthet vältningsförsök,

utförda med några olika stenmaterial av fraktion

13,5-19,0 mm, som provades både i ostabiliserad och

bitumenstabiliserad form. Underlaget utgjordes av

bärlagergrus och en lO-tons slätvalsvält kom till

användning. Det visade sig att nedkrossningen överens-

stämde med den vid tryckhållfasthetsprovning av stenma-

terialet i laboratorium. De ostabiliserade och stabi-

liserade materialen klassificerades även i samma ord-

ningsföljd. Det framkommer dock inte av uppsatsen om

bindemedlet har minskat nedkrossningen.

Vältningsförsök har även gjorts av Shergold (1954)

vid Road Research Laboratory på ytbehandlingssten,

framställda av sex olika bergarter. Förutom grade-

ringen varierades även halten flisiga partiklar.

Slätvalsvältar av 2,5 och 8 tons tyngd studerades.

Nedkrossningen utvärderades som s k "index of crushing"

varmed menas den procentuella minskningen av medelkorn-

storleken för partiklarna efter vältning. Finmaterial-
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bildningen har däremot inte undersökts.

Det visade sig att nedkrossningens storleksordning var

avhängig av vältens tyngd. Ytbehandlingssten, som

var rik på flisiga partiklar eller också var ojämnkor-

nig, krossades mer än normenligt material. Den största

nedbrytningen skedde vid den första vältturen, speciellt

för svaga stenmaterial. Förbituminisering kunde minska

nedbrytningen något, däremot ändrades inte den rela-

tiva ordningsföljden mellan stenmaterialen. Slutligen

konstaterades även att nedkrossningen under vält

stod i tämligen god relation till resultat från norme-

rat brittiskt tryckförsök ("Aggregate Crushing Value"

enligt BS 812).

Vältningsförsök av samma typ har även gjorts av

Somayajulu (1971) i Indien. Provmaterialen bestod av

diabas och naturgrus ("quarz grave1") i tre olika prov-

graderingar. Proven utlades i tämligen små kvantiteter,

till att börja med direkt på ett underlag bestående

av packad laterit men på grund av svårigheter vid prov-

tagningen användes senare en tjärfilt som mellanlägg.

En 8 tons slätvalsvält användes.

Erhållna värden blev tämligen osäkra, något som kan

bero på det eftergivliga och sannolikt variabla under-

laget. Diabasmaterialet var dock genomgående starkare

än naturgruset. Krossningen för samma provmaterial

minskade något när tjärfilt användes. Inverkan av

antalet överfarter framkom inte tydligt vid dessa

försök, nedkrossningen verkade stundom t o m kunna

minska något med ökande antal vältturer. Denna effekt

framkom speciellt för välgraderade prov, något som

kan tyda på materialseparation.
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Krossningen under vält jämfördes med den i Los Angeles-

apparat. Liksom tidigare vid Shelburnes undersökningar

framkom en tämligen god överensstämmelse mellan

nedbrytningen efter 8 vältturer och krossning med

100 varv i Los Angelesapparaten. Vid vältningen tende-

rade dock främst de grova partiklarna att krossas

medan Los Angelesmaskinen producerade förhållandevis

mer finmaterial. Normerade 500 varv gav alltför stor

nedkrossning.

Nedkrossningen av tre kalkstenar och ett naturgrus

(även det kalkstensrikt) vid olika vältningsbetingel-

ser har studerats av Augenbach m fl (1966). De snävt

graderade proven utlades dels som ett enda partikella-

ger på betongunderlag, dels i provgrav. I det senare

fallet delades proven i tre lager med hjälp av plast-

folier, den sammanlagda lagertjockleken var ca 20 cm.

Nedkrossningen utvärderades dels genom ökningen av

finmaterialhalt (<0,074 mm), dels genom beräkning av

s k "index of crushing" (se tidigare beskrivning av

Shergolds försök). Proven vältades i regel i torrt

tillstånd. Vid ett tillfälle undersöktes dock även

fuktiga prov, varvid ett av kalkstensmaterialen er-

höll ökad nedbrytning i jämförelse med torrt mate-

rial. De andra proven påverkades dock icke av fuktig-

het.

Den största nedkrossningen skedde vid den första

vältturen, varvid i regel ca 70 % av finmaterialet

bildades. Partikelomlagringarna är störst i begynnel-

seskedet då hålrummet är högst. Ökningen av skrymden-

sitet och nedkrossningen verkar följasåt tämligen

väl. Enligt Sowers och Kennedy (1954) erhålls den

högsta skrymdensiteten vid ett visst packningsarbete

med minsta möjliga antal belastningar, i bästa fall
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blott en enda. Enligt Brand och Floss (1965) växer

vidare skrymdensiteten med logaritmen av antalet vält-

turer eller vid laboratorieinstampning också med anta-

let stötar av fallvikten.

Enligt Augenbach m fl (1966) uppkom ringa ytterligare

nedkrossning efter det att 6-8 vältturer utförts.

Nedkrossningen blev större med snävare och därmed

hålrumsrikare gradering. Samma stenmaterial gav trots

olika gradering upphov till i stort sett lika mycket

finmaterial. Den totala finmaterialhalten blev dock

tämligen låg vid samtliga försök. Finmaterialbild-

ningen stod inte i rätlinjig relation till nedbryt-

ningen av grova partiklar.

Trots omsorgsfull provberedning och provtagning kunde

separationseffekter inte helt undvikas vid de välgra-

derade provmaterialen, som provades i tre lager. Det

konstaterades att den största nedkrossningen skedde i

det översta lagret. Det bildade finmaterialet kan

söka sig nedåt i lagret och anrikas i botten.

Det visade sig att samtliga välttyper, som är dåligt

definierade, gav i huvudsak upphov till likartad ned-

krossning, även om författarna anser att gummihjuls-

välten var "mildast". Den ringa skillnaden mellan

olika välttyper står i motsatsförhâllande till de

relativt stora skillnaderna i nedbrytning som konsta-

terades vid olika typer av packningsförsök i labora-

torium (se nedan). Vid vältning av svaga stenmaterial

rekommenderar författarna att packningen påbörjas

med en lätt vält för att få de enskilda partiklarna

till stabila lägen. Den slutgiltiga packningen utfö-

res sedan med hjälp av en tyngre vält.

VTI RAPPORT 2 7 4



Bilaga 1
Sida 7(28)

Nedkrossningen vid vältningsförsöken jämfördes

med den vid olika laboratorieprovningar. Los Angeles-

och pulserande belastningsförsök, instampning i

"Kneading Compactor" samt Proctorförsök (AASHO mod)

utfördes. Krossningen vid Los Angelesförsöket över-

ensstämde tämligen väl med den vid vältnings-

försöken. Andra provade metoder var mindre väl

lämpade för bedömning av nedkrossningen.

Kindberg och Sturesson (1983) har studerat krossningen

av ytbehandlingssten vid användning av statisk stål-

valsvält, vibrerande vält med gummibelagd vals och

gummihjulsvält. Betydligt mindre krossning konstate-

rades i de två senare fallen. För statisk stålvalsvält

verkar dessutom krossningen öka med antalet vältöver-

farter.

2 UNDERSÖKNING AV DUBBSLITAGE PÅ YTBEHANDLINGS-

STEN I PROVVÄGSMASKIN

Strax efter det att den svenska sliptalsmetoden utveck-

lats gjordes en undersökning av ytbehandlingssten med

olika petrografisk sammansättning i VTI:s provvägs-

maskin (Höbeda 1971). Epoxilim användes som bindeme-

del för att förhindra stensläpp p 9 a den vridande

påkänningen. En rätlinjig korrelation erhölls mellan

slitaget av dubbade personbilsdäck och sliptalet,

däremot icke med sprödhetstalet. Någon krossning av

partiklarna i provytorna kunde inte konstateras.

3 UNDERSÖKNINGAR AV PROVVÄGAR.

Undersökningar av ytbehandlingssten utfördes i slutet
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av 1930-talet för att studera relationen mellan prov-

ningsresultat och stenmaterialens lämplighet i prakti-

ken. Försök har gjorts med pågrus (enkel ytbehandling)

på Åkeshovsprovvägen i Stockholm (Hjelmér och Matern

1943). Ett trettiotal olika stenmaterial transportera-

des till provvägen från olika delar av Sverige. Frak-

tionsstorleken var dock mycket varierande, från 3-7

till 10-17 mm, något som försvårar jämförelser.

Många av stenmaterialen var dessutom extremt flisiga,

vilket återspeglar dåtidens bristfälliga krossningsteknik.

Provvägen följdes upp genom okulär bedömning av

provytornas tillstånd samt försiktig lossbränning

och losskrapning av stenprov. Krossningen som uppstått

på vägen bestämdes därefter genom siktning på samma

sätt som vid sprödhetstalsanalys. Förändringen av

flisighetstalet hos stenmaterialen genom nedkross-

ningen i vägen studerades. Grønhaug (1964) har bear-

betat resultaten från Åkeshovsprovvägen och visar att

om en del av proven utesluts p 9 a läge i gatukors

eller alltför liten stenstorlek erhålls ett rätlinjigt

samband mellan sprödhetstal och nedkrossning i vägen

(figur 1:1). Nedkrossningen beror såväl på stenmateria-

lets petrografiska sammansättning som flisighetstalet.

Det konstaterades vidare att flisighetstalet hos sten-

materialen minskade under trafik, tydligen krossades

flisiga partiklar till mer kubiska (figur 1:3).

Med ledning av flisighets- och sprödhetstal samt

bedömd lämplighet i vägen konstruerades figur 1:2.

Sprödhetstalet 50 och flisighetstalet 1,40 ansågs

skilja de lämpliga stenmaterialen från de mindre

lämpliga. Vissa av de senare hade sannolikt fått en

annan bedömning om de undersökts vid mer jämförbara

fraktioner och flisighetstal.
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Nedkrossningen av pågrus på Åkeshovsprov-
vägen efter 3 år som funktion av sprödhets-
tal. Materialen i trekanterna är antingen
extremt flisiga eller har legat i gatukors
(bearbetning av Grønhaug 1964).
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Samband mellan sprödhets- Och flisighetstal
och bedömd lämplighet i provväg vid
Åkeshov (Hjelmer och Matern 1943).
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En undersökning av ytbehandlingssten gjordes i samar-

bete mellan AB Nynäs Petroleum och Stockholms stads

gatukontor på Tyresövägen (Frostman 1972). Stenmate-

rialet lossbrändes med jämna mellanrum och flisighets-

talets förändring under trafik studerades liksom

tidigare gjorts vid Åkeshovsprovvägen. Det framkom

att stenmaterialet till skillnad från vad som var fal-

let vid tidigare provväg blev allt flisigare genom

trafikslitaget (figur 1:3). Kvartsit hade dock ett

ganska oregelbundet förlopp, sannolikt beroende på

viss nedkroSsning av det sprickiga, men mycket hårda,

materialet. Slitaget av dubbarna är tydligen helt

annorlunda än den tidigare påkänningen av hästhovar,

järnhjul och massivgummidäck.

I samband med undersökningarna i provvägsmaskin (jfr

mom 2) av epoxiklistrad ytbehandlingssten utfördes

motsvarande provytor på E4 utanför Härnösand. Det

visade sig svårt att mäta vägslitaget genom profile-

ring och stor spridning av mätvärdena erhölls. Ten-

densen var dock likartad den i provvägsmaskinen (Höbeda

1979).
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Figur 1:3. Flisighetstalets förändring som funktion
av trafikmängden för ytbehandlingssten,
Tyresöprcvvägen. Genomsnittsvärde för
Åkeshovsprovvägen inritad (enligt Frostman
1971).
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Vid analys av undersökningar gjorda utomlands måste

ihågkommas att dubbdäckstrafik sällan förekommit.

Så kan dock vara fallet i Frankrike, särskilt i bergiga

områden. Undersökningen härstammar också från 70-

talet. Ofta har man främst intresserat sig för frik-

tionsegenskaper, ibland med syntetiska specialmate-

rial.

Shelburne (1940) har i USA undersökt nedkrossningen

av ytbehandlingssten vid utläggning och under trafik.

Man bestämde ökningen av den speciella ytan, ett

mått som i hög grad påverkas av finmaterialet. Nedkross-

ningen vid vältning var ungefärligen lika stor som

under drygt ett års trafik (figur 1:4). Det är frågan

om ett genomsnittsvärde erhållet från 12 olika vägar.
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Figur 1:4, Nedkrossning av ytbehandlingssten vid
vältning och under trafik (Shelburne
1940).

 

Lee (1953) har i Storbritannien studerat nedkrossningen

av stenmaterial i enkel ytbehandling både vid vältning

och under trafik. Han konstaterar att också rundat
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naturgrus och porös hyttsten kan användas om bindeme-

delskvoten anpassas. Den bör minskas om stenmaterialet

är svagt och krossas. Ibland kan ytbehandlingen ge

god funktion trots nedkrossning, förutsättningen är

dock att partiklarna endast spricker upp och sitter

kvar, men ej pulvriseras. Denna skillnad i nedbrytning

framkommer ej väl genom de vanliga provningsmetoderna

för stenmaterials hållfasthet. Polerings- och nötnings-

motståndet anses vara av stor betydelse.

Vidhäftande finmaterial ökar bindemedlets viskositet

och förhindrar god täckning (Kari m fl 1962). Detta

gäller speciellt om finmaterialet innehåller lera. I

Kalifornien har utvecklats en provningsmetod, "Cleaniness

value". Den är närbesläktad med sandekvivalent-

bestämningen, men den görs på grövre stenmaterial.

Nedkrossningen av stenmaterial är speciellt skadlig

under kall väderlek, efersom bindemedlets funktion då

är försämrad. Man anser att nedkrossningen är mindre

för fina än grova fraktioner. Vid dåligt stenmaterial

erhålls bäst resultat med ytbehandling, utförd i

flera lager.

TRRL har undersökt 13 olika stenmaterial i enkel ytbe-

handling (å-tums sten) på "trunk road " A.40 under

9 års tid (Wilson 1966). Trafikmängden var i början

av förSöket 7000 och i slutet 11000 fordon per års-

medeldygn. Främst studerades provsträckornas friktion

och yttextur. Samband konstaterades mellan sidofriktio-

nen, mätt två år efter utläggning, och stenmaterialets

poleringsvärde enligt BS 812 (figur 1:5). Texturdjupet

(enligt sandfläcksmetoden) stod efter 9 år i samband

med brittiskt "sliptal" (BS 812) däremot ej med resul-

tat av hållfasthetsprovning (figur 1:6).
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Polished stone value

Samband mellan stenmaterialets polerings-
Värde (BS 812) och sidofriktionen på
ytbehandlingssten (Wilson 1966).
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Hoskings (1967) redovisar 4 års studier av olika sten-

material, bl a i ytbehandlingar med å-tums sten, på

"trunk road" A.30, Blackbushe. Den kommersiella trafi-

ken var 2500 fordon per årsmedeldygn. Man har studerat

främst friktionsegenskaper och makrotexturdjup. Sam-

band med friktionsvärdet (sidkraft) vid ca 50 km has-

tighet och stenmaterialets poleringsvärde erhölls.

Ett stenmaterial (vittringsangripen diabas från Spring

Grove) med dåligt brittiskt "sliptal" avviker dock

(figur 1:7). Så gör inte ett annat stenmaterial (grå-

vacka) med lika dåligt sliptal. Det förstnämnda sten-

materialet sönderföll också genom vittring i vägen.
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Figur 1:7. Samband mellan poleringsvärde (BS 812)
och sidofriktion efter 4 års trafik i
ytbehandlingsprovväg (Hoskings 1967).

 

Syntetiska stenmaterial med dåliga hållfasthetsvärden,

masugnsslagg och kalcinerad bauxit, gav båda gott resul-

tat på vägen. Godmakrotextur har erhållits med sten-

material som har både god hållfasthet och gott nötnings-

motstånd (Aggregate Crushing Value <20 och Aggregate
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Abrasion Value <10 föreslås, provningar enligt BS 812).

Det konstaterades även att ytbehandlingar med tjära

som bindemedel bibehöll texturdjupet bättre än sådana

med asfalt som bindemedel. Nedtryckningen av stenmate-

rialet i underlaget påverkar ytbehandlingens kvalitet

(varmed avses främst friktionsegenskaper).

Kari m fl (1962) hävdar att nedkrossning sker främst

under varma perioder när bindemedlets viskositet är

låg. Finmaterialet som bildas ökar viskositeten och

minskar bindemedlets vätförmåga. Enligt Marais (1971)

minskar hålrummet mellan stenarna (och därmed också

texturdjupet) vid nedkrossning. Förväntad nedkrossning

som relation till nednötning anges för olika sten-

materialhållfastheter och trafikmängder (tabell 1:1).

Provningsvärdet 10 % FACT enligt BS 812 anger hur

många tons belastning som behövs för att bilda 10 %

finmaterial (<2.4 mm).

Tabell 1:1. Förväntat slitage för stenmaterial av
olika hållfasthet vid olika trafik (Marais

  

  

    

 

1971).

Dearadation agg wear
(in. x 10 )

101 FACT

(tons) Traffic (vpd/lane)

> 2000 500 - 2000 < 500

15 - 20 25 23 21

21 - 25 22 20 18

26 - 30 19 18 17

31 - 35 17 16 15

36 - ho 1h 13 13

  

 

   

Jacobs (1983) har följt upp engelskprovväg med bl a

ytbehandlingar under 12 års tid. Makrotexturdjupet har

mätts genom sandfläcksmetoden och friktionsmätningar

har gjorts. Underlagets hårdhet var av storbetydelse
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för texturdjupet. Friktionens hastighetsberoende stod

i viss korrelation till makrotexturdjupet och stenmate-

rialets poleringsvärde relaterade till friktions-

koefficienten vid 50 km/tim.

Brossel (1972) har undersökt nedkrossningen av sten-

material i provytor i Frankrike. Han hävdar att håll-

fastheten enligt Los Angelestal ej stämmer lika bra

överens med nedbrytningen i vägen som nedkrossningen

under försök med rullande last (troligen menar han

försök i den s k Vialitmaskinen, i princip ett vält-

ningsförsök i laboratorieskala, Brossel 1963). Yttex-

turen hos ytbehandlingen beror på bindemedlet, används

asfaltlösning som är "mjuk" under lång tid orienterar

sig stenarna bättre än när snabbare "hårdnande"

asfaltemulsion används. Epoxibindemedel ger en mycket

skrovlig yta.

Bense (1976) behandlar specialytbehandlingar, utförda

enligt ny teknik i form av "heltäckningsmattor" som

rullas ut och klistras på underlaget. Ett 20-tal olika

stenmaterial har undersökts i provytor med 24700 fordon

per årsmedeldygn, därav 20 % tung trafik. Dubbfrekven-

sen på vintern uppskattades till 5-30 %. Nedkrossningen

som funktion av trafikmängd framgår av figur 1:7.

Korrelationen med resultat av fallhammarförsök (impact

test BS 812) är ej bättre än r=0,4. Det konstaterades

att den största nedkrossningen av svaga stenmaterial

skedde på ett ganska tidigt stadium (<500 000 fordons-

passager).
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Granulats fracturés (9b)
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Trafic global (millions de véhicules)

Figur 1:7. Procenten krossade stenar som funktion av
trafik vid fransk provväg med specialyt-
behandlingar (Bense 1976).

 

Balplain och Sauterey (1976) har undersökt inverkan

av partikelform hos ytbehandlingssten 10-14 mm.

Bredd/tjockleksförhållandet bestämdes, "god" parti-

kelform = 1,23, "normal" = 1,51 och dålig = 1,84 (tal-

värdena är ej helt identiska med svenskt flisighets-

tal beroende på att man tydligen ej har haft rensiktade

analysfraktioner.) Friktionsmätningar och sandfläcks-

mätningar gjordes. Friktionens hastighetsberoende är

efter två är mest gynnsam med "kubiska" stenmateria.

Friktionen, mätt vid 40 km/tim är likartad för samt-

liga provsträckor. Yttexturen har avtagit mest för

flisiga partiklar. Trafikmängden har varit 8800 fordon

per årsmedeldygn.

VTI RAPPORT 2 7 4



Bilaga 1
Sida 20(28)

Vaniscote och Le Duff (1982) beskriver också undersök-

ningar av partikelformens inverkan. Vikt-% partiklar

med flisighet >l,58 varierades enligt tabell 1:2, där

också bindemedelshalt, stenhalt och halten lös över-

skottssten anges. Makrotexturdjupet avtog mest för

det flisiga och minst för det "kubiska" stenmaterialet.

Friktionen vid hög hastighet var även lägst vid

flisiga partiklar, någon skillnad konstaterades dock

inte mellan "normala" och "kubiska" partiklar (figur 1:8).

Man anser att överdrivet "kubiska" stenmaterial inte

behöver eftersträvas eftersom både bindemedelshalten

och stenhalten då måste ökas (jfr även tabell 1:2

där PC anger volymen sten som går åt för att täcka

l m2 vägyta.

En provvägsundersökning av ytbehandlingssten, både

naturliga och syntetiska sådana, har gjorts i Frankrike

(Tourenq 1972). Epoxibindemedel användes. Trafiken

var ca 10 000 fordon per årsmedeldygn - därav 25 %

tung tafik. Dubbfrekvens är ej angiven. Slitaget

utvärderades enligt fotogrammetrisk metod. Av natur-

materialen gav kvartsit det bästa och kalksten det

sämsta resultatet. Ingen korrelation konstaterades

med resultaten från Los Angeles- och fallhammarför-

sök, däremot med nötningsförsök (Microdeval).
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1 fransk ytbehandlings-
provväg (Vaniscote och Le Duff 1982).

 

 

   

 

 

 

  

Dosages réalisés I
Rejet

Forma CA' PC" Lian! Granulats Um'
% I/m' Ing/m' I/m'

Dosages Bonne 4 11 1.40 12.0 2.2
durectwes Moyenno 14 9 1.40 12.0 2.4

Plate*r 59 7 1.45 12.8 3.7

Dosages Plate 59 7 0.80 8.2 1.4

adaptés Moyenna 14 9 1.00 9.5 0.7
Bonne 4 11 1.15 10.8 0.8

   

' C.A. Coemcient d'aplatissement : pourcentage en poids des granulats d'un lot
ayant une grosseur supérieure å 1.58 fois Ieur épaisseur.

P.C. Pouvoir couvrant : volume apparent de granulats, exprimé en litres, nö-

cessaire p0ur couvrir uno unité de Surface en une couche monogranulaire.

Partikelform:

Bonne = god

Moyenne =

Plate =

CA

PC

Liant =

Granulats =

Rejet =

flisig

bindemedel

medelmåttig

volym stenmterial

stenmaterial

franskt flisighetstal

löst stenmaterial

Dosage directive respektive adapte =

föreskrifter Och i provvägen
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trafik vid olika hastighet som funktion
av yttextur vid stenmaterial med olika
partikelform (Vaniscote och Le Duff 1982).

Franska erfarenheter om ytbehandlingar sammanfattas i

en specialskrift (Tourenq m fl 1975). Partikelformen

är viktig och alltför flisigtmaterial kan avlägsnas

genom harpsiktning. Stenarna skall vara helkrossade,

vid grusmaterial uppnås detta om i krossen ingående

partiklar är 4-6 ggr större än producerad fraktion.

Tvättning skall ske. Friktionen vid 100 km/tim avtar

med fraktionsstorleken hos ytbehandlingsstenen (fi-

gur 1:9). Nötningsmotståndet hos stenmaterialet är

viktigare än hållfastheten (provningsmetoder Microde-

val respektive Los Angeles). Speciellt polerings-

beständiga material kan vara lättavnötta. Användningen

av konstmaterial med hög friktion och gott nötnings-

motstånd, avsedda för krävande förhållanden, behandlas.

Epoxibindemedel används.

Provvägsförsök har gjorts med olika stenmaterial

vid Saintes varvid främst friktionsegenskaper bedömts

efter två års stark trafik. Kvartsit har gett särskilt

gott resultat, rhyolit, "ofit", syntetisk korund och

gnejs bra resultat medan basalt och diorit varit sämre.
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Ytbehandling, gjord med porös lättballast, som ger

hög friktion omnämns. Provytor har lagts men någon

utvärdering redovisas ej.
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Figur 1:9. Inverkan av fraktionsstorlek hos ytbe-

 

handlingssten på friktionsvärde vid 40
och 100 km/tim, direkt efter utläggning
(övre kurva) och efter två års trafik
(Tourenq m fl 1982).
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Ett system för komponering av ytbehandling har utveck-

lats i Sydafrika där man utgår från den minsta parti-

keldimensionen (ALD) i stället för fraktionsstorleken,

hålrummet i utlagt lager m m (Marais 1981). Man har

bl a undersökt nedkrossningen genom att studera

förändringen av ALD (figur 1:10). Det framgår att

ALD minskat efter 5 års trafik men det finns ingen

korrelation med stenmaterialets hållfasthet (10% FACT

enligt BS812) utan även andra faktorer som nötnings-

motstånd m m anses inverka.

  

LEGEND

.th-(LW WHITE 001.0th

. 0% FACT 230m .. 00% FACT Will

:mumwmn man
i . P . 0% FACT 226 I" . 0% FACT H4 i"
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l 0% 'KT 259W 0% FACT 222 IN I

' ' /

//4 >' /'

i / /.. /Gh /

'i ° / /°
: 5///o'/'o //
._ /{§, / /
5 4 ' / / / /
'i' / w* / /

r 3 //z///
: ,/,/ t/

3 <2 / // //. s* // / /of / // /
i. / /// /

oQ // /
. 4%/ //v §2,

//

6 7 § i i i 2 5 i
u Fm WATDNm)

Figur 1:10. Minskning av genomsnittlig minsta par-
tikeldiameter (ALD) efter 5 års trafik
vid olika stenmaterialhållfasthet (Marais
1981).
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Speciella syntetiska material

Syntetiska stenmaterial kan användas antingen för

att erhålla en yta med hög friktion (som även bör

vara slitstark) eller också beroende på att lämpliga

naturmaterial saknas. Tourenq (1972) beskriver således

fältprovning i Frankrike av slagg, korund, kalcinerad

bauxit, keramiska material, stålbitar m m. Bäst resul-

tat har erhållits med kalcinerad bauxit. Användningen

av detta material förordas även av Southern (1982)

vid svåra trafikförhållanden t ex vid trafikljus,

infarter till huvudvägar, tvära kurvor m m. Paré

(1975) beskriver undersökning av expanderande skiffer-

och lerkulor i provytor, inga långtidserfarenheter ges

dock.
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FÖRTECKNING ÖVER PROVMATERIALEN OCH PETROGRAFISKA

BESKRIVNINGAR

Förteckning över provmaterialen

 

1. Kvartsit

2. Porfyriskt
åsgrus

3. Lokalt åsgrus

4. Diabas

5. Västsvenskt

åsgrus

6. Glimmerrik

gnejs

7. Amfibolit

9. Granit

10. Granit
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Livarbo, Ullerud, Dalsland (Råssjö

kross). 400 kg fraktion 12-18 mm
hämtat 1979-04-20 (bergkross).

Ålatorp, Lenhovda, Småland. 300 kg

11,2-16 mm hämtat 1979-04-17. Mate-

rialet fältsiktades på platsen (kros-
sat åsgrus).

Sätertorp, Strängnäs, Södermanland.
500 kg 8-16 mm hämtat 1979-05 (kros-

sat åsgrus).

Vargön, Västergötland. 350 kg 10-16 mm

hämtat 1979-04-20 (bergkross).

Tutaryd, Småland. 300 kg 11,2-16 mm
hämtat 1979-04-18. Materialet har
fältsiktats på platsen (krossat ås-
grus).

Töva, Sundsvall (Råssjö kross). 500 kg
16-32 mm inskickat till VTI i maj 1979.

Materialet krossat vid VTI i stor
respektive liten lab.käkkross (berg-
kross). P g a lågt flisighetstal
harpsiktades ca 1/3 av materialet.
Material >10 mm avskildes därefter
från övrigt prov, varvid materialet
erhöll 1,36 i flisighet.

Steninge, Halland. 500 kg 8-16 mm
inskickat till VTI i april 1979 (berg-
kross).

Bellinga, Skåne. 800 kg 12-16 mm
hämtat 1979-04-18 (bergkross).

Skärlunda, Norrköping, Östergötland.
800 kg 12-16 mm taget ur VTI:s förråd
av referensmaterial (bergkross)
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PETROGRAFISK BESKRIVNING AV STENMATERIALEN

1 Kvartsit, Ullerud

Enligt okulär granskning gråvit bergart som innehål-
ler inslag av vit, spröd kvarts. Vid mikroskOpisk
granskning framgår att kvartsiten deformerats starkt

genom spänningar i berggrunden under sin geologiska

historia. En uppkrossning, som följts av hOpläkning,
har skett efter kornfogarna av de primära, några

tiondels mm stora kvartskornen som ofta har rundade
former. Denna deformation ökar bergartsmaterialets

seghet. Tunna filmer av ofta parallellorienterad ljus
glimmer kan ha utvalsats mellan kvartskornen. Glimmer-
halten är dock mycket låg (<1 %).

Då kvartskornen är finkorniga, deformerade och väl

sammanfogade har stenmaterialet relativt lågt spröd-
hetstal och mycket lågt sliptal. Glimmerfilmerna ver-
kar icke påverka de mekaniska egenskaperna i större
omfattning.

2 Porfyriskt åsgrus, Ålatorp

Antal Partikel-%
partiklar

Porfyr 127 50

Porfyriska graniter (medel-
korniga) 90 35,4

Vittrat 5 2,0

Gnejs, granit fin-medel-

kornig 11 4,3

Kvartsit 14 5,5

Grönsten 7 2,8
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3 Lokalt åsgrus, Sätertorp

Antal Partikel-%
partiklar

Gnejs, granit (grov-
-medelkornig) 199 79,0

Kvartsit 20 7,9

Kvarts 10 4,0

Glimmerrik gnejs 9 3,5

Skiffrar (medel-hård) 11 4,4

Vittrat 3 1,2

4 Diabas, Vargön

 

Mörk, finkornig bergart med hög kompaktdensitet. Den
har vid mikroskopisk granskning s k ofitisk struktur,
varmed menas att fältspatlister "armerar" och genom-
borrar andra mineral, främst pyroxen, vilket ger
mycket god seghet. Kornstorleken varierar men i de
flesta fall är fältspatlisterna några tiondels mm
stora. Enstaka grovkornigare partiklar förekommer.
Strökorn av mörk glimmer, järnmalm m m kan observeras.
Mineralen är föga omvandlade till sekundära omvand-
lingsprodukter.

Den gynnsamma strukturen gör att bergartsmaterialet

får mycket lågt sprödhetstal. Frånvaron av det hårda
mineralet kvarts gör dock att sliptalet icke blir
lågt.

 

5 Västsvenskt åsgrus, Tutarvd

Antal Partikel-%

partiklar

Gnejs 209 82,9

Kvartsit 9 3,6

Sandsten 9 3,6

Glimmerrik gnejs (skiffer) 9 3,6

Vittrat 12 4,8

Grönsten 4 1,5
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6 Glimmerrik gnejs, Töva

Enligt okulär granskning mörkgrå, fin- och medelkornig,
ibland något skiffrig bergart. Kornstorleken varierar
men ligger enligt mikroskopisk granskning i regel vid

ca 0,25-O,5 mm. Halten av mörk glimmer är i regel hög
och varierar mellan 15-25 % även om partier med låg
glimmerhalt kan förekomma. Mineralet tenderar att vara

orienterat men bildar sällan sammanhängande skikt.
Hornbländeförande bergart kan även förekomma. Struk-
turen är ofta deformerad genom spänningar i berggrun-
den, varvid glimmern kan vara söndertrasad och utval-

sad mellan andra mineral. Odeformerad glimmer, som

sannolikt bildats genom senare omkristallisation, före-

kommer också och sådana omvandlade bergartsvarianter
är ofta grovkornigare (kornstorlek 1-2 mm). Eältspat-

mineralen kan vara delvis sericitomvandlade.

Trots den höga glimmerhalten har stenmaterialet täm-

ligen lågt sprödhetstal, finkornig glimmer kan t o m

förbättra slagsegheten genom dämpande verkan. Det mju-

ka mineralet nedsätter dock sliptalet i avsevärd'grad.

7 Amfibolit, Steninge

Fin- till medelkornig, mörk bergart med hög kompaktden-

sitet. Kornstorleken varierar men är i genomsnitt ca

0,5-1 mm. Bergartsmaterialet karakteriseras vid mikro-

skopisk undersökning av enkel, svag sammanfogning av

mineralkornen. Förutom dominerande hornblände och

fältspat förekommer granat, kvarts, mörk glimmer, malm
m m. Ingen sekundär omvandling av mineralen kan kon-

stateras.

Trots den enkla kornfogningen är sprödhetstalet rela-
tivt lågt. Detta beror sannolik på den delvis fin-
korniga strukturen. Eventuellt kan även den höga hal-

ten av mörka, järnrika mineral som hornblände, pyroxen
och järnmalm ge ökad seghet.

9 Granodiorit, Bellinga

Enligt okulär granskning hornbländerik, medel- till

grovkornig granodiorit. Vissa partiklar är rostfargade

p g a oxiderande vittring.

Vid mikroskopisk granskning visar sig bergarten vara

ganska ojämnkornig och mineralen är ofta svagt samman-

fogade. De mörka mineralen hornblände, biotit och järn-

malm bildar gärna klumpformiga ansamlingar. Dessa mörka

mineral kan ha angripits av oxiderande vittring, varför

rostutfällningar mellan kornfogar är vanliga. Mineralen
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är annars litet omvandlade. Mikrosprickor är allmänna
i detta ganska spröda bergartsmaterial och de går i

lika stor omfattning mellan mineralen som genom själva
mineralkornen.

12 Granit, Skärlunda

 

Finkornig granit med deformerade mineral. Deformatio-

nen har inneburit en förminskning av kornstorleken

(mineralen har krossats men läkt samman) och förbätt-
ring av kornfogningen.

Bergarten har blivit ojämnkornig men kornstorleken är
som regel <1 mm. Mörk och ljus glimmer bildar isole-
rade, pressade smärre korn med viss parallellorien-
tering. Partier med grövre (sannolikt sekundär) ljus
glimmer förekommer.

Bergarten representerar en granit med goda mekaniska

egenskaper.
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STATENS v33. OCH mmNs-m'u-r ANALYS AV ASFALTEMULSION

Provkvalitet: .§§.§§3 . . . . . . .. Lab. nr: .11% . . . . . . . . . . ..

Provtagningsdag: J?7?79§7??.. Provtagningsort: .KOOOrOSObOäOCOkOeOI'IO .EO4 O O O O O O

I O O I O O O I O O O 0 0 O O O O O 0

Provtagningsställe:
Slang_på asfaltspridare

   

Provets temperatur vid provtagning: . . . . ...... C

Provtagare: ..F?F??F?F.???FT§§ . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tel: . . . . . . . . . ..

'1
Transportsätt: .§?T . . . . ... .. . . . . . ... . . . . . .. Ankom lab: 397979573?

Destillation enligt ASTM D 244

Bindemedelshalt: .§549.. vikt-% Lösningsmedelshalt: .3:3.. vol-%

Vattenhalt: ....?1i§.. vol-%

Egenskaper hos destillationsåterstoden:

Penetration: ...149.... 1/10 mm Kula och ring: ...?3..... 0C

Viskositet, STV 4 mm

25°c 1 . . . . .. s 50°c l .fJx§. s 40
mv . . . . .. s mv . . . . .. s

2 . . . . .. s 2 .§§l?. s

750C l . . . . .. s 40'4

mv O O O O .0 s

2 . . . . .. s

Silprov, 0,5 mm, 50°c ....3Q2QK... %

 

Efter lagring i rumstemperatur 30 dygn

Silprov, 0,5 mm,

Viskositet, STV, 4 mm,

Brytindex, fransk-sovjetisk metod, rumstemperatur

Referensgranit 0,074-O,25 mm 1 . . . . ..
mv . . . . . ..

2 . . . . ..

Stenmjöl, 0-1 mm 1 ..89..
mv .32.

2..§A.
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UNDERSÖKNING AV BORRKÄRNOR, TAGNA HÖSTEN 1981

Endast två borrkärnor per provyta har tagits, en

närmare vägren och den andra närmare vägmitt. Någon

helt representativ bild av stenmaterialen kan inte

erhållas på så sätt, men iakttagelserna är ändå av

intresse.

Partikelkrossningen har beräknats, partiklar med dels

en spricka, dels flera sprickor har särskilts men

också sammanräknats (tabell 5:1). Ytans skrovlighet

har vidare bedömts enligt en skala gående från mycket

grov till mycket slät (tabell 5:1), se även foton

5:1a och 5:1b.

Partikelkrossningen varierar ofta starkt i de två borr-

kärnorna, särskilt för kvartsit. En viss tendens

till ökad krossning för material med höga sprödhets-

tal kan skönjas, jämför t ex gnejs, Tutaryd och

granodiorit, Bellinga. Någon klar tendens till större

krossning med ökande flisighet hos ursprungsmaterialet

finns inte.

Det observeras att krossade partiklar ofta sitter kvar

i beläggningsytan, särskilt gäller detta nerslitna

partiklar där bindemedel väl fyller upp sprickorna

och därmed "håller ihop" partiklarna (foto 5:2a och

5:2b). Slitstarka, väl framslipade partiklar har

sämre bindemedelsfyllnad i sprickorna och mindre frag-

ment kan ha lossnat i anslutning till dessa (foto 5:1a

samt 5:3a och 5:3b). I det stora hela sitter dock par-

tikeldelarna kvar i vägytan och har fortsatt att funge-

ra under trafik.

Skrovlighetsbedömningen stämmer tämligen väl överens
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med resultaten från laserprofileringarna. Relateras

sliptalet hos stenmaterialen till skrovlighetsklassifice-

ringen erhålls ett Visst samband (figur 5:1a). Något

sådant erhålls däremot inte med sprödhetstalet (figur

5:1b).

Tabell 5:1. Stenkrossning och skrovlighet hos prov-
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ytorna.

Material Läge 1 spricka >1 spricka Total Z Ytans klassificering
mot partikel-% Partike1-% spruckana ang. skrovlighet

stenar

1. Ullerud VM 11 2 13 grov
kvartsit VK 18 25 33 mindre grov

2. Ålatorp VM 3 3 6 mycket grov
(porfyrrikt åsgr) VK 6 4 10 grov

3. Säterstorp VM 12 8 20 grov
lokalt âsgrus VK 8 5 13 mindre grov

4. Vargön 3 8 11 grov
diabas 8 4 12 mindre grov

5. Tutaryd i 12 7 19 mindre grov
västsv.grusmat. 11 5 16 mindre slät

6. Töva VM 11 6 17 slät
glimmerrik gnejs VK 10 12 22 mycket slät

7. Steninge VM 7 9 16 slät
amfibolit VK 9 9 18 mycket slät

8. Bellinga VM 9 11 20 mindre grov
"kubisk" VK 7 9 16 mindre grov

9. Bellinga VM 8 13 21 mindre slät
"normal" VK 10 14 24 slät

10. Bellinga VM 8 17 25 slät
"flisig" VK 6 18 24 slät

11. Skärlunda VM 3 4 7 grov
"flisig" VK 4 6 10 mindre grov

12. Skärlunda VM O 2 2 grov
"normal" VK 4 4 8 grov

J3. Skärlunda VM 4 6 10 mycket grov
I "kubisk" VK 5 5 10 grov

L
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59:0 5:1a och b

VTI RAPPORT 2 74 
Föga nedsliten porfyrpartikel iÅlatorp (2 VM). Partiklarna är delvis

grus

krossade och utplockade av trafikenoch nedsliten amfibolit Steninge (7 VK),som är föga krossad.



Foto 5:2a & b
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 krossade

dlet.

krossade

ndemedlet.

Nedsliten gnejs Töva (6 VK9), OBS!
partiklar sitter väl kvar i bindeme
Diorit Bellinga (10 VM), OBS!
partiklar sitter väl kvar i bi



Foto 5:3a och b
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Krossad partikel av kvartsit Ullerud.Partikelfragmenten har delvis blivitutplockade av trafiken. Krossad partikelav kvartsit Ullerud. Partikelfragmentenhar delvis blivit utplockade av trafiken.
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Figur 5:1. Samband mellan vägytans skrovlighet enligt

 

sprödhetstal.
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FORDONS- OCH DUBBDÄCKSFREKVENSUNDERSÖKNING

Mätning l, utförd 1980-03-19 kl 09.40-10.40 och

13.37m14.37

 

Totalt antal passerande fordon:

Personbilar : 235 st (470 st axlar)

Lastbilar och bussar = 45 st (93 st axlar)

63 st (313 st axlar)Långtradare

Därav antal dubbade fordon:

Personbilar = 165 st (330 st axlar)

Lastbilar och bussar = 8 st (16 st axlar)

Dubbdäcksfrekvens av totalt antal passerande fordon:

173Dubbade fordon = ___ 0 100 = 50,4 %

Totalt antal fordon

 

Dubbdäcksfrekvens av totalt antal passerande axlar:

346Dubbade axlar = -- - 100 = 39,5 %

 

Totalt antal axlar

Passerande fordonstyper i %:

  

Fordonstyp % Fordon % Axlar

Personbil (2 axlar) 68,5 53,6

Lastbil och buss (2-3 axlar) 13,1 10,6

Långtradare (>3 axlar) 18,4 35,8
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Mätning 2, utförd 1981-02-06 kl 09.15-10.15 och

13.40-14.40

 

Totalt antal passerande fordon:

Personbilar = 331 st (662 st axlar)

Lastbilar och bussar = 44 st (98 st axlar)

53 st (260 st axlar)Långtradare

Därav antaldubbade fordon:

Personbilar = 272 st (544 st axlar)

Lastbilar och bussar = 9 st (21 st axlar)

Dubbdäcksfrekvens av totalt antal passerande fordon:

281Dubbade fordon _._- . 100 = 65,7 %

Totalt antal fordon 42

Dubbdäcksfrekvens av totalt antal passerande axlar:

565Dubbade axlar --. 100 = 55,4 %

Totalt antal axlar 1020

Passerande fordonstyper i %:

  

Fordonstyp % Fordon % Axlar

Personbil (2 axlar) 77,3 64,9

Lastbil och buss (2-3 axlar) 10,3 9,6

Långtradare (>3 axlar) 12,4 25,5
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BESKRIVNING AV LASERPROFILOMETER

I projektet användes VTI:s stationära laserprofilo-

meter. På följande sidor beskrivs VTI:s mobila profi-

lometer. Den stationära varianten bygger dock på samma

princip och ger som resultat samma mätvärden.

Skillnaderna är dels att den stationära varianten

sveps över vägytan medelst en elektrisk motor som

driver en vagn på en 1 m lång skena i motsats till den

mobila varianten där profilometern är monterad på en

bil som rör sig över vägytan, dels att den statio-

nära varianten har en Övre gränsfrekvens på 100 Hz.

Det senare beror på de olika kraven på snabbhet, där

svephastigheten för den stationära profilometern är

ca 0.05-O.l m/s jämfört med (minst) 10 m/s för den

mobila profilometern.

VTI:s mobila utrustning beskrivs på följande sidor

men principen för den stationära varianten är lika-

dan men instrumentering och detaljutformning är annor-

lunda.

Den stationära utrustningen framgår av foto 6:1. På

skenan finns en rörlig vagn med elektrooptisk avstånds-

givare och i bilen datorsystem för signalbearbetning

samt skrivare och bandspelare för profilregistrering.

VTI RAPPORT 274



Bilaga 7
Sida 2(10)

VTIS MOBILA MAKROTEXTURMÄTARE

Kort beskrivning

Makrotexturen beskrivs med hjälp av en registrering av

vägytans profilkurva. Profilkurvan erhålls genom att,

vid ett provfordons körning på en vägyta, mäta avstån-

det mellan vägytan och en referens som i detta fall be-

står av fordonets chassie. Se figurgzg3, Därvid förut-

sätts att referensen,ci\7ssfordonets chassie, har en

försumbar vertikal rörelse under den tid som åtgår

för mätning över den längsta aktuella våglängden (i

regel 0,5 m). Genom fjädringssystemets tröghet är

detta Villkor uppfyllt.

Den vertikala avståndsmätningen sker med hjälp av

att en laserstråle "lyser upp" en punkt på vägytan.

Denna punkt projiceras via diverse optiska komponenter

på en ljuskänslig yta som ger en elektrisk utsignal

proportionell mot läget av laserfläcken. Genom att

använda en särskild vinkel mellan laserstrålen och

det Optiska systemets axel kan den elektriska utsigna-

len göras avhängig laserfläckens vertikala läge på

vägytan. I diverse elektronisk apparatur sker sedan

en bearbetning av signalen för att linearisera denna

samt förhindra alltför stora felregistreringar då den

reflekterade laserintensiteten blir för låg p g a skugg-

ning m m. Det senare kallas "bortfall" och sker normalt

så sällan att effekten kan försummas.

Medelst ett datorsystem (se figur1 ) beräknas vissa

mått på makrotexturen; bl a görs en fourieranalys av

profilsignalen, d v 5 dess frekvensspektrum beräknas.

Därvid fås information om skrovlighetens amplitud

(texturdjup) vid olika våglängder i ytan. Som ett resul»
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tat av detta fås mått som representerar begrepp såsom

vågighet (kortvågig ojämnhet), skrovlighet och fintex-

tur.

Systemets vertikala upplösning är bättre än 0,03 mm

inom ett mätområde av 64 mm. Mäthastighet är normalt

10 m/s (36 km/h) och den horisontella mätsträckan är

oftast 80-1280 m. Våglängder i vägytan inom området

2-500 mm kan registreras.
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BANDWIDTHS:

Profilometer unit (profile signal) 0-5000 Hz

Tape recorder (60 "/s) 0-20000 Hz

Level analyzer 0-20000 Hz

Spectrum analyzer 0.8-16000 Hz

YT paper tape recorder 0-1300 Hz

Figur 1. Blockschema för den mobila profilometern samt
dess databearbetningssystem.
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Fi ur 2. Mätfordonet med sin elektrooptiska givare
baktill. I fordonet finns bl a dator för
komplett mätvärdesbearbetning.

 

Fi ur 3. Detalj av den elektrooptiska lägeSgivare.
En laserstråle strålar rakt neråt, ungefär
vid den vita markeringen på den svarta "lådan",
och ett optiskt system "tittar" på laserfläcken
i 300 vinkel mot laserstrålen (den vinklade
svarta delen längst t.v.).
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Sammanfattande mått

 

Beteckning Benämning

TM Makrotextur
(skrovlighet)

T Grovtextur

(grovkornig
skrovlighet)

T Fintextur
(finkornig
skrovlighet)

T Vågighet

VTI RAPPORT 274

Beskrivning

Profilkurvans amplitud
(rms-värde) inom våglängds-
området 2-100 mm (fr 0 m,
t o m).
Måttet beskriver det som nor-
malt uppfattas som skrovlig-
heter orsakade av små och
stora stenar i beläggningen,
eller med andra ord ojämn-
heter som lätt uppfattas
av synen och som har en ut-
sträckning av maximalt stor-
leksordningen ett person-
bilsdäcks kontaktyta

Som ovan, fast kortaste

våglängd är 10 mm i stället
för 2 mm. Endast den "grövstä
skrovligheten orsakad av
medelstora eller stora ste-

nar medräknas

Som ovan (T ), fast endast
våglängder mindre än 10 mm
medräknas. Utgör den skrov-
lighet som orsakas av små
eller mycket Små stenar,
kantighet eller djupa smala
kanaler i ytan. T och T
tillsammans utgörFTM R

Profilkurvans amplitud
(rms-värdet)'inom våglängds-
området 125-500 mm (fr 0 m,
t o m). Måttet beskriver
den kortvågiga ojämnheten,
av typ hål, omfattande sten-
släpp, "tvättbräda" på grus-
väg samt vågor orsakade av
ojämnt underlag eller varia-
tioner i stenarnas i belägg-

ningen storlek och orien-
tering
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Beteckning Benämning Beskrivning

L Makrotexturnivå En omräkning av T enligt
. . . M

(skrovlighetsniva) formeln _6
LM = 20 - log (TM/10 )

Att använda detta logarit-
miska mått i stället för
det lineära (T ) har flera
fördelar, bl a uppfattas
skalan mer i överensstämmelse
med subjektiva bedömningar

L Grovtexturnivå Motsvarande logaritmiska
mått till TR

L Fintexturnivå Motsvarande logaritmiska
mått till TF

L Vågighetsnivå Motsvarande logaritmiska
matt till TW

Respektive T- och L-mått (d v 5 TM och LM etc) är såle-

des uttryck för samma sak, fast i lineär respektive loga»

ritmisk skala.

Enheten för TM, TR, TF och Tw är m. Rent praktiskt är

emellertid mm att föredra. Enheten för LM, LR, LF och

LW är då (decibel, formellt egentligen dB relativt 10_ 6m).

Ifall ett enda mått för makrotexturen eftersträvas,

rekommenderas TM eller LM. Exempel på referensramar för

dessa mått ges i figur 4. Där visas ävenett ungefärligt

samband.
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förseglad yta

asfaltbetong eller slam-

betong (tät)

Sliten Yl,

Ovanligt skrovlig asfalt-

Yl eller YZ,

Yl 8-12mm, ålder

Dränerande asfaltbetong

(typiskt), 8-12 mm

i Spåren

l

MABST, typiskt (ej ny)

Mycket slät och polerad

Typisk asfaltbetong (tät)
på motor- eller riksväg

eller YlG (12-20mm). Ny.

år

svåra blödn.

Extremr.skrovlig Yl, Y2
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Detaljerade mått

För att åskådliggöra makrotexturen kan en profilkurva

anges, se figur 5.

Mer detaljerade kvantifieringar av makrotexturen kan

erhållas ur frekvens- eller våglängdsspektret, se

exempel i figur 6. Detta har främst användning vid

jämförelse mellan olika vägytor. Ur exemplet kan man

t ex se att en topp finns vid våglängden 16 mm. Detta

är typiskt för en beläggning med max stenstorlek 12 mm.

Mot kortare våglängder sjunker amplituden snabbt, vilket

beror på att ytan i efterhand blivit förseglad (utjäm-

nad) med ett extra bitumenlager. Allmänt kan man ur

ett våglängdsspektrum beskriva ganska detaljerat hur

ojämnheter och skrovligheter i Vägytan är uppbyggda.
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Fi ur 5. Illustration av två vägytors makrotextur
genom angivande av deras profilkurvor. Den
översta ytan är en slät asfaltbetongyta
och den andra en skrovlig ytbehandling 8-
12 mm. Observera att profilernas och fotogra-
fiernas skalor skiljer sig något.
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RYMDFREKVENS

SPATIAL FREQUENCY
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lc: dB flm A2

.-1
(rms) EH

3 1a
m 50 -' - 316
g 2%

:
-1 E*

ä 3
gg: .> 5 _ ä
5 m 45" - 178 4
g; :2: 13.1
J :J 21
9 5 D

ä :3 E:
8 9 E

40 ' ' 100

35 - - 56 2

30 h ' 31.6

25 44 1 1 1 L 1 1 144 1 i 1,4 1 1 1 1 1 471 1 4 1 i J 1 1 17.8
T T T 1 i 7' I I

500 200 100 50 20 10 5 2 mm 1

TEXTURE WAVELENGTH

TEXTURVÅGLÄNGD

Figur 6. Vâglängdsspektrum för en vägyta (tät asfaltbetong
MAB12T, senare förseglad med ett extra bindemedels-
lager).
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