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Förord 

Denna undersökning ingår i projektet ”Slagphalt” (55016) finansierat av Vinnova och ingår i SIO-

programmet "Metalliska material", Projektet hanteras via Jernkontoret (stålindustrins bransch-

organisation). Projektledare för hela projektet är Lotta Lind. 

Från VTI:s sida har Leif Viman ansvarat för slitageprovningen och Mats Gustafsson för partikel-

mätningar i VTI:s provvägsmaskin (PVM). Tillverkning av provplattor och service och körning av 

PVM har hanterats av Tomas Halldin, VTI. 

 

Linköping, oktober 2015 
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Projektledare 
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Kvalitetsgranskning 

Extern peer review har genomförts 16 september 2015 av projektgruppen i projektet Slagphalt. Leif 

Viman har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus. Forskningschef Björn Kalman har därefter 

granskat och godkänt publikationen för publicering 22 september 2015. De slutsatser och 

rekommendationer som uttrycks är författarens/författarnas egna och speglar inte nödvändigtvis 

myndigheten VTI:s uppfattning. 

 

 

Quality review 

External peer review was performed 16 September 2015 by the project group in project Slagphalt. Leif 

Viman has made alterations to the final manuscript of the report. The research director Björn Kalman 

examined and approved the report for publication on 22 September 2015. The conclusions and 

recommendations expressed are the author’s/authors’ and do not necessarily reflect VTI’s opinion as 

an authority. 
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Sammanfattning 

Slaggasfalt, delrapport C – Slitage och bildning av inandningsbara partiklar (PM10) 

av Leif Viman (VTI) och Mats Gustafsson (VTI) 

 

Det finns ett stort intresse inom stålindustrin att ytterligare öka användningen av slagg genom att 

ständigt söka nya applikationsmöjligheter.  

Syftet med detta delprojekt har varit att undersöka om användning av slaggasfalt i tätbebyggda och 

tättrafikerade områden kan minska damningsproblematiken vintertid. Provning av partikelbildning och 

slitageegenskaper har utförts i VTI:s provvägsmaskin på en ABS8-beläggning med slagg från Ovako 

Bar. Även ett tidigare försök i provvägsmaskinen utförd på en ABS11-beläggning med samma 

slaggmaterial ingår i redovisningen i denna rapport. 

Slitagemätningarna i PVM uppvisar en oklar bild, sannolikt beroende på att slaggen som använts 

innehåller stålrester. Detta resulterade i en ojämn beläggningsyta med utstickande stålbitar som i sin 

tur medförde att dubbarna krupit ut ur däcket när de träffat dessa stålbitar och därmed gett ökat slitage 

av beläggningen. Slitagemätningar i PVM är en metod som inte helt liknar slitageförhållanden i fält 

eftersom att däcken går i en ständig cirkelrörelse runt banan. Man har inte observerat fenomenet med 

utstickande stålbitar så utpräglat i fält som i PVM. Vid tester med vanlig asfalt minskar dubbutsticket 

under slitagetestet, det är därför mycket svårt att jämföra resultatet från slitagemätningen på denna 

slaggasfalt med resultat från tidigare körningar på andra beläggningar. På grund av den oklara 

slitagebilden kunde det övergripande syftet med undersökningarna inte riktigt uppnås. 

Slitageegenskaper testade enligt Prall har dock visat på mycket hög/god nötningsresistens.  

Testerna i provvägsmaskinen har, trots ovan beskrivna problem, visat att partikelbildningen från 

slaggasfalt, mätt som PM10, ligger på samma nivå som den från asfalt tillverkad av naturliga ballast-

material, testade med samma typ av dubbdäck. Partikelmassan domineras av partiklar vid två moder, 3 

och 6 µm, medan antalet partiklar domineras av mycket små partiklar runt 20 nm. Den testade ABS8 

med slagg uppvisar en betydligt lägre antalskoncentration av mycket små partiklar runt 20 nm än 

andra testade asfaltsbeläggningar och tidigare testade ABS11 med slagg, vilket är ett intressant men 

svårförklarat resultat. Grundämnesanalysen av PM10 visar på en fördelning mycket likartad den 

provade slaggbeläggningen från 2013. Ca, Fe och Si är de primära elementen i fraktionerna mellan 1–

10 µm, följda av Al, Mn, Cr och K. Elektronmikroskopi visar att PM10 morfologiskt är kantiga, 

korniga och flakiga och uppvisar typiska drag för såväl mineral- som metallfragment. Partiklar ner till 

ett par hundra nanometer observerades. 
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Summary 

Slag asphalt, interim report C – Wear and formation of respirable particles (PM10) 

by Leif Viman (VTI) and Mats Gustafsson (VTI) 

There is considerable interest in the steel industry to further increase the use of slag by constantly 

seeking new application opportunities. 

The purpose of the project was to investigate whether the use of slag asphalt in urban and high traffic 

areas can reduce dust problems during the winter. Test of particle formation and wear characteristics 

have been performed in the Road Simulator at VTI on a SMA8 pavement with slag from Ovako Bar. 
Although an earlier test in the road simulator on an SMA11 pavement with the same slag materials are 

included in this report.  

Wear measurements in PVM presents an unclear picture, probably because of the slag used contained 

more steel residues than normal slag, resulting in a very uneven surface with protruding sharp steel 

pieces after some wear of the surface, which in turn led to increased stud protrusion during 

measurement and the increased wear of the pavement surface. In tests with conventional asphalt stud 

protrusion is reduced under wear test. It is therefore very difficult to compare the wear measurement 

on this slag asphalt with results from previous runs on other types of asphalt wearing courses. Because 

of the unclear development of wear the overriding aim of the investigations could not really be 

achieved. Wear properties of the SMA8 with slag tested according to the ‘Prall’-method (EN 12697-

16) show very high/good abrasion resistance. 

The tests in the road simulator has also shown that particle formation from SMA8 slag asphalt, 

measured as PM10, is at the same level as previously tested SMA11 with slag and at similar level than 

most asphalt wearing courses made from natural aggregates. The particle mass is dominated by 

particles at two modes, 3 and 6 µm, while the number concentration is dominated by ultrafines at 

about 20 nm. SMA8 with slag give rise to a much lower number concentration of ultrafines at about 

20 nm than the previously tested asphalt pavements and previously tested SMA11 with slag. Element 

analysis of PM10 shows a distribution very similar to that of the previously tested slag pavement in 

2013. Ca, Fe and Si are principal elements in the size fraction 1–10 µm, followed by Al, Mn, Cr and 

K. Scanning electron microscopy reveals that PM10 particles have angular, grainy and flaky shapes as 

well as some needle shaped and exhibit typical features of mineral and metallic fragments. Particles 

down to a couple of 100 nm were observed in the SEM pictures. 
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1. Bakgrund 

Inom stålindustrin framställs stålprodukter för olika ändamål. Oavsett vilka råvaror eller vilken 

processteknik man använder eller vilka stålkvaliteter som framställs produceras alltid någon form av 

slagg. Av mängden producerad slagg i Sverige används över 80 % i olika applikationer. En av de 

applikationer där slagg ofta används är konstruktioner, t.ex. vägkonstruktioner där många olika slagger 

uppvisar goda egenskaper både som bundna och obundna material.  

Slagg från järn- och ståltillverkning i ljusbågsugn (LB-slagg) är välkänd för att ha många egenskaper, 

som gör den mycket användbar som ballast i asfalt. Slaggens alkaliska egenskaper tillsammans med de 

sura egenskaperna hos bitumen ger bättre vidhäftning mellan ballast och bindemedel, vilket bl.a. ger 

slaggasfalten bättre stabilitet och skjuvhållfasthet än traditionell asfalt. Slaggasfalt har dessutom, tack 

vare sin porositet, bättre friktion och är bullerdämpande. Slaggasfalt har alltså potential att resultera i 

längre livslängd hos vägar och därmed lägre underhållskostnader, egenskaper som undersöks vidare i 

detta projekt. 

I Sverige är användningen trots detta hittills mycket begränsad, även om ett antal provsträckor med 

LB-slaggasfalt har lagts och följts upp under upp till 6 år. Dessa har visat på mycket goda egenskaper i 

fråga om stabilitet, styvhet, beständighet och bullerreduktion. [Ref 1 och 2]. 

Kunskaperna om hur beständig slaggasfalt är mot slitage och partikelbildning vid användning av 

dubbdäck är däremot obefintlig. Jernkontoret (JK), stålindustrins branschorganisation, har därför 

genomfört ett projekt för att bygga upp kunskaper inom detta område, där VTI studerade både 

slitageegenskaper och partikelbildning på ett antal slagger. 

Med resultaten från det projektet söktes och beviljades Jernkontorets teknikområde, TO55, medel från 

Vinnova för fortsättning på forskningen om slaggasfaltens egenskaper och JK projekt 55016, 

SLAGPHALT startade 2014-10-01. 

Resultaten från projektet redovisas i följande tre rapporter, där denna rapport utgör delrapport (C), där 

även redovisning av resultatet från den tidigare körningen på en ABS11 beläggning i PVM ingår: 

A. sten- och Pralltester 

B. beständighet och stabilitet hos bindlager (ABb16-beläggning) 

C. slitagetest i VTIs provvägsmaskin (ABS8 och ABS11-beläggningar). 

Syftet med denna del av projektet är att undersöka om användning av slaggasfalt i tättbebyggda och 

tättrafikerade områden kan minska damningsproblematiken vintertid. 

Slaggen som ingår i detta försök har levererats av Ovako Bar i Smedjebacken. Denna slagg är en 

REACH-registrerad produkt. [Ref 3]. Vid dessa försök har endast denna slagg ingått främst beroende 

på att tester i provvägsmaskinen är kostnadskrävande och att det varit hög beläggning på denna 

utrustning. För partikelmätningar vore det önskvärt att prova fler slaggprodukter, men ur slitage-

hänseende kan andra provningsmetoder användas t.ex. Prall. Se delrapport A enligt ovan. I arbetet 

med REACH-registrering ingår även tester av påverkan från inandningsbara partiklar. De korttids ”in 

vivo tester” på råttor med partiklar från finmald masugnsslagg som slutförts har inte påvisat några 

problem som kan härledas till slaggen. Nu pågår långtids ”in vivo tester” parallellt med in vitro tester 

(på icke levande material) med partiklar från alla fem typslagger och från två bergkrossmaterial 

[Ref 3]. 
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2. Metodik 

2.1. Beläggning 

Tillverkning av provplattor till PVM utförs med hjälp av vält av typen ”gångbanevält” (Figur 1). 

Materialet proportioneras för att erhålla den valda beläggningstypen. I detta fall en ABS8 med 70/100 

bitumen och tidigare en ABS 11 också med 70/100 bitumen. Material <4 mm bestod av granit och 

material > 4 mm av slagg från Ovako Bar enligt följande recept för ABS8-beläggningen: 

 filler 11,3 % Granit från Skärlunda, Norrköping  

 0-4 mm 15,5 % Granit från Skärlunda, Norrköping 

 4-8 mm 73,2 % Slagg från Ovako Bar Smedjebacken 

 bindemedelshalt 6,4 % 

 fibrer 0,3 % av mängden asfaltmassa, 

Före testerna strippades beläggningen på bitumenhinnan genom inkörning i 70 km/h i 25 000 varv 

med dubbdäck av typen Gislaved Nordfrost under våta förhållanden. Normalt körs en asfalt in i 25-

50 000 varv på detta sätt. 

 

Figur 1. Tillverkning av asfaltsplattor till PVM. (Foto: Leif Viman, VTI). 

Bild 1. Påfyllning av massa i formen. Bild 2. Utjämning av massan. 

Bild 3. Vältning. Bild 4. Färdig platta. 
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2.2. VTI:s provvägsmaskin (PVM) 

PVM (Figur 2) består av en 16 meter lång cirkelrund bana som kan beläggas med valfri väg-

beläggning. Maskinen roterar kring en central vertikal axel på vilken sex hjulaxlar är monterade. På 

dessa kan olika typer av däck monteras. Fyra av axlarna är i drift och drivs av elmotorer. Vid provning 

sänks hjulen ner mot banan till önskat axeltryck ställts in och hjulen driver sedan maskinen att rotera. 

Hastigheten kan varieras steglöst upp till 70 km/h. I hastigheter över 30 km/h kan en excenterrörelse 

kopplas in vilket gör att hjulen inte kör i samma spår utan rör sig över nästan hela banbredden. 

I tester i PVM rör sig däcken i en ganska snäv cirkelformig bana, vilket medför att ett däck rör sig 

något långsammare mot underlaget i dess innerkant än i ytterkanten. Detta i sin tur medför en liten 

vridning av kontaktytan, så att dubbarna i däckkanterna skrapar lite i längsled istället för att bara slå. 

Detta medför att slitaget är större i PVM än i verkligheten. Hur mycket större beror på beläggning, 

men en god korrelation föreligger mellan tester i fält och i PVM [Ref 4]. 

 

Figur 2. VTI:s provvägsmaskin (PVM). (Foto: Mats Gustafsson, VTI). 

2.3. Slitage 

Vid renodlade slitagemätningar i PVM finns plats för 28 provplattor (50 * 70 cm). Normalt utförs 

dock alltid dubbelprov, vilket innebär 14 olika beläggningar per försök. När provning avser att även 

bestämma partikelbildningen kan inte olika beläggningar blandas vid försöket. Eftersom detta var 

fallet vid testerna i detta projekt valdes ett av slaggmaterialen ut för provning i PVM. 

Vid alla försök i PVM på VTI är ambitionen att ha så lika förutsättningar som möjligt mellan olika 

försök för att kunna jämföra resultat. Utvecklingen av däck och dubbar gör dock att man ibland 

tvingas att byta fabrikat och dubbkvalitet över åren. Under senare år används dubbdäck av typen 

Nokian Hakkapeliitta 7 för slitagetester. Varje däck körs in ca 50 mil (monterade på bil) före försöken 

för att dubben ska hamna i sitt ”normala” läge. Dubbutsticket mäts sedan vid flera tillfällen under 

försökets gång eftersom dubbutsticket har betydelse för såväl slitage som partikelbildning. Ett längre 
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dubbutstick medför generellt mer slitage och högre partikelemissioner. Eftersom utsticket ibland 

utvecklas olika under försök i PVM, troligen beroende på beläggningstyp, måste hänsyn tas till detta 

vid utvärdering av försöken. Vid tidigare försök på traditionella asfaltbeläggningar minskar dubb-

utsticket under försöken, olika fort beroende på främst beläggningstyp, men i försöket med slaggasfalt 

ökade istället dubbutsticket, troligen beroende på att hårda stålpartiklar i slaggasfalten böjer loss 

dubben från infästningen i däcken. 

Då den nya beläggningen lagts in i PVM, behöver även denna köras in för att slita bort den översta 

bitumenfilmen och överflödig mellanmassa, så att ballasten kommer fram. Detta görs genom att köra 

PVM i 70 km/h och okulärt besiktiga då beläggningen är färdiginsliten. 

2.4. Partikelbildning 

Dubbdäcksslitage av vägbeläggningar orsakar emissioner av inandningsbara partiklar (PM10) vars 

tillåtna halt i omgivningsluften är reglerad enligt en miljökvalitetsnorm. Ett sätt att minska partikel-

emissionen är att anpassa beläggningarnas egenskaper.  

För att studera slitagepartiklarna separat, utan inblandning av partiklar från avgaser och andra 

antropogena och naturliga källor, krävs att partiklarna kan genereras och provtas i en miljö där andra 

källor är minimerade. Detta kunde åstadkommas genom att mätinstrumenten placerades i den slutna 

hallen runt VTI:s provvägsmaskin (PVM), som vanligtvis använts för att studera slitage av olika typer 

av vägbeläggningar och däck (Se Figur 2). 

Halter och storleksfördelningar hos genererade partiklar (PM10) studeras med hjälp av diverse 

mätinstrument. Halt och partiklarnas storleksfördelning från ca 10 nm till 10 µm mäts och PM10 har 

även provtagits med kaskadimpaktor för storleksupplöst grundämnesanalys med PIXE (partikel-

inducerad röntgenemission) Denna analys ger noggrann grundämnessammansättning av element från 

aluminium och tyngre. Filterprover togs även med SFU (stack filter unit) på nuclepore-filter för 

svepelektronmikroskopi (LEO Gemini). Prover togs ur filtren på båda stegen (grov och fin) i en SFU. 

Den grövre delen utgörs av partiklar mellan 2,5–10 µm, medan den fina delen är mindre än 2,5 µm. 

Proverna monterades och belades med platina före analys. Två översiktsbilder togs från varje fraktion 

och ett antal partiklar valdes ut för detaljbilder ur varje översikt. 

Vid tester med dubbdäck i PVM uppstår även en fraktion mycket små partiklar, s.k. ultrafina partiklar 

(< 100 nm). Partiklarna är inte bortslitet stenmaterial, som dominerar PM10, utan har en mer komplex 

och flyktig sammansättning. Källan och bildningsprocessen är i dagsläget okända, men knutna till 

däckens dubbar. Även effekter på denna partikelfraktion studerades i experimentet. 

Förutom partikelparametrar mäts även temperaturer i däck, beläggning och luft, relativ luftfuktighet 

och dubbutstick vid försöken. Dessa data redovisas i diagrammet i Appendix B. 

Vid försöket användes VTI:s standardmetod för partikelmätning på beläggning, enligt: 

1. städning och spolning av hall 

2. torkning och kylning till ca -5–0°C. 

3. test 30 km/h i 1,5 timmar utan excenterrörelse 

4. hastighetshöjning till 50 km/h, som körs i 1,5 timmar med excenterrörelse 

5. hastighetshöjning till 70 km/h, som körs i 2 timmar med excenterrörelse 

6. avstängning och ventilering. 

Beläggningen provades med dubbdäck av typen Nokian Hakkapeliitta 7. 
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Som referensbeläggningar till slaggbeläggningen (ABS8) användes dels den tidigare provade slagg-

beläggningen (ABS11) och dels ett antal i provvägsmaskinen tidigare testade asfaltsbeläggningar av 

typerna ABS11 och ABS16. Dessa försök har utförts med samma däcktyp som slaggbeläggningarna 

(Nokian Hakkapeliitta 7) och jämförs även avseende grundämnessammansättning hos PM10 (Tabell 1). 

Tabell 1. Slaggbeläggning ABS8/ABS11 och beläggningar som använts som referenser för 

grundämnessammansättningen. 

Beteckning Ballast  Ursprung Kulkvarn 

ABS8/ABS11 Slagg Ovako Bar 8,7 

ABS11 Granit Hovgården 6 

ABS11 Syenit Eurosand 9,3 

ABS11 Diabas Billingen 13,3 
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3. Resultat och diskussion 

3.1. Slitagemätningar 

Utvärdering av slitagemätningarna har försvårats av att dubbutsticket har varierat när man jämför olika 

försök i provvägsmaskinen. Detta fenomen har inte noterats vid tidigare försök i VTI:s provvägs-

maskin på asfaltbeläggningar med bergkrossmaterial och samma typ av däck. I Figur 3 nedan visas 

mätningen av dubbutstick efter olika antal varv vid olika försök i PVM. Man ser här att dubben slits 

fortast på ABT-beläggningar, något långsammare på ABS - beläggning och ännu långsammare på 

betongbeläggning. På de aktuella slaggbeläggningarna däremot, ökar dubbutsticket med antal varv. Då 

slitagetesten avslutats kunde konstateras att stålpartiklar i dessa beläggningar slitits betydligt mindre 

än slaggpartiklarna och sticker upp markant ur beläggningsytan (Figur 4–5). De utstickande stål-

partiklarna bedöms vara orsaken till att dubbarna krupit ut och därmed ökat slitaget av beläggningen 

som helhet. Man har inte noterat detta med utstickande stålbitar så markant på vägar där slaggasfalt 

använts. Troligen beroende på att PVM är en tuffare slitagemetod genom att däcken går i en ständig 

cirkelrörelse runt banan. Det noterades också att däckens gummi slitits hårt och att en del dubbar trillat 

ur eller slagits av (Figur 6–7), vilket kan härledas till den råa och knöliga yta som uppstått under testet.  

Av resultaten framgår att slitaget för slaggasfalten väl följer slitage på ”normala” beläggningstyper 

upp till ca 50 000 varv, men har sedan plötsligt utvecklats snabbare för slaggasfalten. Detta har inte 

noterats vid de vägobjekt där slagg från samma leverantör testats, utan förklaringen ligger förmodligen 

i dubbutstickets beteende vid körningen på slaggasfalt i PVM. För en bedömning av slitageegenskap-

erna på denna slaggasfalt bör kompletterande mätningar utföras.  

Vi bedömer att slitagemätningarna inte gett en rättvis bild av slitaget för dessa slaggasfaltförsök vid 

jämförelse med andra beläggningar som testats i PVM, pga. det avvikande dubbutsticket. Provvägs-

maskinens roterande rörelse kan vara en bidragande orsak till detta fenomen och behöver utredas 

vidare. Prallförsök som utförts på detta slaggmaterial samt ett antal andra slaggmaterial i detta projekt, 

visar mycket god nötningsresistens [Ref 5]. 

 

Figur 3. Jämförelse av dubbutstick vid körningar i PVM på olika typer av material. 
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Figur 4. Stålbitar som sticker upp ur beläggningen (ABS11). (Foto: Mats Gustafsson, VTI). 

 

 

Figur 5. Stålbitar som sticker upp ur hjulspåret i beläggningen (ABS8). Foto: Tomas Halldin, VTI). 
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Figur 6. Dubbar som lossnat vid körning på slaggasfalten (ABS11). (Foto: Tomas Halldin, VTI). 

 

 

Figur 7. Dubbar som lossnat vid körning på slaggasfalten (ABS8). (Foto: Tomas Halldin, VTI). 

Eftersom slitagemätningarna vid försöken i provvägsmaskinen inte gett en rättvis bild av slitaget, 

beroende på det avvikande dubbutsticket, redovisas inga resultat från slitagemätningarna i denna 

rapport. De Prallförsök som utfördes i delrapport A visar dock att många slagger har en god 

nötningsresistens. Även kulkvarnsvärdet på dessa slagger finns redovisade i denna rapport [Ref 5].  
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3.2. Partikelbildning och egenskaper 

Då partikelmätningarna utfördes före slitagemätningarna och innan beläggningen hunnit utveckla den 

råa yta med uppstickande metallaggregat som ökade dubbutsticket, bedöms resultaten från dessa vara 

trovärdiga och redovisas därför i sin helhet nedan. 

3.2.1. Partikelhalt (PM10) 

Halterna av PM10 i PVM-hallen stiger med ökande hastighet i likhet med stenbeläggningar. Nivåerna 

är i nivå med den ABS11 med slagg, som testades 2013 och jämförbara med andra testade 

beläggningar av nordisk typ. De beläggningar i Figur 8, som ger de högsta koncentrationerna är att 

betrakta som specialbeläggningar, med samma stenmaterial i hela storleksfördelningen, framtagna för 

att producera partiklar med specifik mineralogi för toxikologiska studier. Det är därför osäkert om 

dessa är fullt representativa för en ”normal” ABS11-beläggning med dessa stenmaterial. En normal 

beläggning har en slitstark ballast och ortens sten (oftast ett mindre slitstarkt lokalt material) i mindre 

fraktioner. Av Figur 8 kan man alltså dra slutsatsen att bildningen av PM10 från slagg är medelhög 

jämfört med stenbeläggningar testade med samma däckstyp. 

 

 

Figur 8. PM10-halter under försöket (i tre steg ökande hastighet) med ABS 8 slaggasfalt i PVM, 

jämfört med ABS11 slaggasfalt som provades 2013 och några andra ABS11-beläggningar med 

stenmaterial i ballasten. Observera att beläggningarna som genererar de två översta kurvorna är 

specialbeläggningar (se text ovan) och att flera beläggningar provats med äldre däckmodell (Nokian 

Hakkapeliitta 4 benämnd Hakka 4). 
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3.2.2. Partikelstorleksfördelningar, massa och antal 

I Figur 9 visas massfördelningar av partiklar från 0,5–18 µm. Det är i detta intervall som massan i 

PM10 i huvudsak finns. Då massan ökar med kubiken på radien är alltså grova partiklar helt 

dominerande i massfördelningen. Det branta avtagandet vid grövre partiklar är en effekt av den 

avskiljare för PM10 som används vid insuget. Massfördelningen för PM10 från ABS8 med slagg är, 

liksom för flera andra beläggningar, bimodal med toppar vid ca 3 och 6 µm. Den skiljer sig något från 

den för ABS11 med slagg genom att den grova moden är lite grövre och har något högre halter. 

Halterna ökar med stigande hastighet och massfördelningen är i mycket lik referensbeläggningarnas. 

Skillnaden vid 30 km/h är liten, men ökar vid 50 och 70 km/h, då syeniten och diabasen ökar mer i 

koncentration än slaggen och graniten. 

Antalsfördelningarna hos partiklarna (Figur 10) domineras helt av partiklar mellan 10–100 nm, så 

kallade ultrafina partiklar. Dessa är sannolikt inte mekaniskt bortslitna utan har troligen ursprung i 

processer relaterade till friktionsvärme, som t.ex. evaporation och kondensation av oljor från däck, 

gnistbildning mellan dubbar och stenmaterial etc. Tidigare studier av asfalt med stenballast visar att 

utan dubbar bildas mycket lite av dessa partiklar, men att dubbarna åstadkommer en tydlig antalstopp 

mellan 10–40 nm. Till skillnad från den tidigare testade ABS11 med slagg, uppvisar ABS8 med slagg 

påtagligt lägre koncentration och antalsmoden har ett maximum runt knappt 20 nm istället för runt 

40 nm för ABS11 med slagg. 

Inandningsbara slitagepartiklar (PM10) från de provade slaggbeläggningarna skiljer sig samman-

fattningsvis inte nämnvärt från andra testade asfaltsbeläggningar med stenballast. Den påtagligt lägre 

bildningen av ultrafina partiklar då ABS 8 med slagg provas är ett intressant men svårförklarat 

resultat. Det bör påpekas att även om ultrafina partiklar bildas vid slitage mellan dubbdäck och 

vägbeläggning, är emissionerna avsevärt mindre än från fordonsavgaser, varför betydelsen för halterna 

av dessa partiklar i väg- och gatumiljö kan vara liten. I nuläget finns dock inga studier som vidare 

undersökt detta i verklig trafik. 
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Figur 9. Massfördelning hos partiklar från slaggasfalt jämfört med tre beläggningar med sten i 

ballasten. 
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Figur 10. Antalsfördelning hos partiklar från slaggasfalt jämfört med tre beläggningar med sten i 

ballasten. 
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3.2.3. Partiklarnas elementsammansättning 

Analys av de 12 stegen i kaskadimpaktorn visar att de primära grundämnena i fraktionen som 

dominerar massan (1–10 µm) är kalcium, järn och kisel (Figur 11). Sett över hela det analyserade 

storleksintervallet har svavel fjärde högsta koncentrationen. Aluminium och mangan följs av krom och 

kalium och i lägre halter molybden, fosfor, titan och klor. Övriga ämnen förekommer i mycket låga 

halter. Som synes i Figur 12 har samtliga primära element koncentrationsmax i det grövre intervallet 

mellan 1–10 µm, vilket överensstämmer med massfördelningen. Detta gäller även de ämnen som 

förekommer i låga halter (Figur 13). De flesta av dessa har halter under detektionsgränsen i de finare 

fraktionerna under 1 µm, men nickel och zink har i princip lika höga halter i de fina fraktionerna som i 

de grövre och i nivå med mangan, kalium och titan.  

Det finns inga tydliga skillnader i elementsammansättning som kan förklara att massfördelningen har 

två toppar, vilket antyder att dessa inte orsakas av källor med olika grundämnessammansättning, som 

t.ex. stenmaterial och slagg. 

 

Figur 11. Summerade koncentrationer av grundämnen i PM10 från slaggbeläggningen ABS 8 

sorterade från högst till lägst. 

En jämförelse av den relativa fördelningen av grundämnen i de olika stegen med den slaggbeläggning 

som provades 2013 (ABS 11 med slagg) visar på en mycket likartad fördelning (Figur 14). Enda 

tydliga tillskottet är att molybden utgör 5–10 % av de finare fraktionerna i provet från den aktuella 

beläggningen (ABS 8 med slagg).  
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Figur 12. Primära grundämnen i PM10 från slitage av slaggbeläggning. 

 

Figur 13. Sekundära grundämnen i PM10 från slitage av slaggbeläggning. 
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Figur 14. Relativa fördelningen av grundämnen i olika partikelstorlekar inom PM10 från den testade 

beläggningen i föreliggande projekt och resultaten från tidigare testad slaggbeläggning 2013. 

En korrelationsmatris mellan ämnenas koncentrationsfördelning i de olika stegen som framgår av 

Tabell 2, visar på mycket hög korrelation mellan Al, Si, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Nb och W. Dessa 

grundämnen kan alla härledas till stenmaterial och/eller slagg i beläggningen. Går man in på 

decimaler, återfinns de absolut högsta korrelationerna mellan järn, mangan och krom (R2 ca 0,999). 

Niob (Nb) kan tyckas vara en udda fågel, men ämnet är ofta förenat med Fe och/eller Mn och O i så 

kallad järncolumbit och förekommer tillsammans med granit. 
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Tabell 2. Korrelationsmatris för grundämnessammansättningen. Gröna rutor indikerar korrelation 

över 0.8. 

 

 

Ca 98 % av partikelmassan finns över 0.9 µm. I de finare fraktionerna förekommer ämnena i låga 

halter och dessa är i många fall under detekteringsgränsen för PIXE. I Figur 15 har därför de finare 

fraktionerna uteslutits för att lättare jämföra sammansättningen av PM10 från andra beläggningar. I 

figuren framgår att för både ABS 11 (testad 2013) och ABS 8 gäller att de grövre fraktionerna 

domineras av Ca (ca 30 %), Fe (ca 30 %), Si (ca 15–20%) och Al (8–10 %). Mn och Cr utgör ca 5 

respektive 2 % av massan. 

I Figur 16–Figur 18 kan den relativa sammansättningen av de grövre fraktionerna i PM10 från slagg 

jämföras med sammansättningen i några andra provade beläggningar med stenballast. PM10 från slagg 

domineras av järn och kalcium på bekostnad av kisel som dominerar beläggningarna med stenballast. 

Kalium, som är en viktig beståndsdel i PM10 från syenit och granit, saknas nästan helt i PM10 från 

slagg. De högre andelarna av aluminium, mangan och krom utmärker också PM10 från slagg. 

 

Al Si P S Cl K Ca Ti V Cr Mn Fe Ni Cu Zn Nb Mo L W L Pb L

Al 1 0.99 -0.64 0.19 0.03 0.97 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 -0.81 0.88 0.04 0.99 -0.86 0.99 0.88

Si 0.99 1 -0.68 -0.02 -0.48 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 -0.62 0.69 0.21 0.99 -0.53 0.99 0.86

P -0.64 -0.68 1 0.19 0.18 -0.68 -0.68 -0.67 -0.46 -0.68 -0.69 -0.69 0.36 -0.33 -0.38 0.41 0.76 -0.43 -0.35

S 0.19 -0.02 0.19 1 0.09 0.07 0.07 0.11 0.58 0.09 0.07 0.07 -0.03 0.08 -0.23 0.54 0.11 0.46 0.05

Cl 0.03 -0.48 0.18 0.09 1 -0.40 -0.44 -0.40 0.08 -0.43 -0.44 -0.43 0.39 -0.09 0.17 -0.29 0.28 0.09 -0.44

K 0.97 0.98 -0.68 0.07 -0.40 1 0.99 0.99 0.97 0.99 0.98 0.99 -0.56 0.72 0.25 0.93 -0.54 0.96 0.73

Ca 0.99 0.99 -0.68 0.07 -0.44 0.99 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -0.64 0.70 0.21 0.98 -0.54 0.98 0.87

Ti 0.99 0.99 -0.67 0.11 -0.40 0.99 1.00 1 1.00 1.00 1.00 1.00 -0.61 0.72 0.22 0.97 -0.52 0.97 0.84

V 0.99 0.99 -0.46 0.58 0.08 0.97 1.00 1.00 1 1.00 0.99 1.00 -0.78 0.87 -0.12 0.99 -0.71 0.99 0.81

Cr 0.99 0.99 -0.68 0.09 -0.43 0.99 1.00 1.00 1.00 1 1.00 1.00 -0.63 0.70 0.21 0.98 -0.54 0.98 0.86

Mn 0.99 0.99 -0.69 0.07 -0.44 0.98 1.00 1.00 0.99 1.00 1 1.00 -0.64 0.70 0.20 0.98 -0.55 0.98 0.86

Fe 0.99 0.99 -0.69 0.07 -0.43 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 -0.64 0.70 0.21 0.98 -0.55 0.98 0.86

Ni -0.81 -0.62 0.36 -0.03 0.39 -0.56 -0.64 -0.61 -0.78 -0.63 -0.64 -0.64 1 -0.26 0.41 -0.83 0.22 -0.76 -0.90

Cu 0.88 0.69 -0.33 0.08 -0.09 0.72 0.70 0.72 0.87 0.70 0.70 0.70 -0.26 1 0.28 0.72 0.21 0.83 0.63

Zn 0.04 0.21 -0.38 -0.23 0.17 0.25 0.21 0.22 -0.12 0.21 0.20 0.21 0.41 0.28 1 -0.40 -0.27 -0.07 0.53

Nb 0.99 0.99 0.41 0.54 -0.29 0.93 0.98 0.97 0.99 0.98 0.98 0.98 -0.83 0.72 -0.40 1 -0.72 1.00 0.86

Mo L -0.86 -0.53 0.76 0.11 0.28 -0.54 -0.54 -0.52 -0.71 -0.54 -0.55 -0.55 0.22 0.21 -0.27 -0.72 1 -0.78 -0.54

W L 0.99 0.99 -0.43 0.46 0.09 0.96 0.98 0.97 0.99 0.98 0.98 0.98 -0.76 0.83 -0.07 1.00 -0.78 1 0.82

Pb L 0.88 0.86 -0.35 0.05 -0.44 0.73 0.87 0.84 0.81 0.86 0.86 0.86 -0.90 0.63 0.53 0.86 -0.54 0.82 1
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Figur 15. Relativa fördelningen av grundämnen i grovfraktionen inom PM10 från den testade 

beläggningen i föreliggande projekt och resultaten från tidigare testad slaggbeläggning 2013. 
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Figur 16. Relativa fördelningen av grundämnen i grovfraktionen inom PM10 från ABS16 med syenit 

som ballast. 

 

Figur 17. Relativa fördelningen av grundämnen i grovfraktionen inom PM10 från ABS16 med diabas 

som ballast. 
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Figur 18. Relativa fördelningen av grundämnen i grovfraktionen inom PM10 från ABS16 med granit 

som ballast. 

 

Sammantaget är elementsammansättningen det som tydligast skiljer PM10 från de provade 

slaggbeläggningarna från PM10 från beläggningar med stenballast genom att kalcium och järn 

dominerar innehållet i de grövre fraktionerna och genom lägre kiselandel. Mangan och krom 

förekommer också i högre andelar (5 resp. 2 %) än i PM10 från de beläggningar som tas upp i 

jämförelsen. Halterna i PM10 kan jämföras med halterna i den slagg som ingått i beläggningarna och i 

det grus och filler av granit som använts i konstruktionen (se Tabell 3). Bitumen är den enda av 

asfaltens beståndsdelar som saknas i analysen. Specifik analys av däckgummi och dubbar som använts 

i detta test är inte heller utförda. En osäkerhet i jämförelserna finns i att inte samma analyser använts 

för grundämnesanalys i PM10 och de ingående materialen. 
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Tabell 3. Procentuellt innehåll av analyserade grundämnen från slagg, grus och filler som använts i 

den testade beläggningen jämfört med procentuellt innehåll i PM10. 

Metall Slagg 

8-11 mm 

Slagg 

4-8 mm 

Grus  

Ekerö-Löten 0-4 mm 

Filler 

Skärlunda 

PM10 

Ca 33.37 33.08 2.10 1.52 31.10 

Mg 6.98 7.55 2.39 0.57  

Si 9.34 9.38 71.13 77.29 19.25 

Al 2.20 2.36 8.25 8.99 8.01 

Fe 38.46 37.90 8.63 2.85 31.97 

Mn 7.25 7.32 0.13 0.07 5.15 

P 0.16 0.16 0.02 0.08  

Cr 1.06 1.07 0.02  2.09 

Ti 0.49 0.48 0.69 0.22 0.59 

V 0.14 0.15   0.26 

Na   1.92 2.37  

K   3.86 5.72 0.91 

Ni   0.04   

Cu     0.06 

Zn 0.03 0.03 0.11 0.11 0.08 

C 0.36 0.39 0.33 0.18  

S 0.16 0.14 0.38 0.02 0.48 

Cl     0.02 

W L     0.04 

 

Om procentandelarna i beläggningens beståndsdelar plottas mot andelarna i PM10 är det tydligt att 

slaggen korrelerar väl med innehållet i PM10 medan korrelationen till innehållet i grus och filler är 

betydligt lägre (Figur 19). Detta tyder på att PM10 till största delen härrör ur beläggningens ballast, 

som i detta fall är slagg, vilket är att vänta då detta är det huvudsakliga innehållet i beläggningen. 

Detta är dock det första tillfället där sammansättningen hos andra fraktioner i en beläggning 

analyserats och jämförts med innehållet i PM10 och styrker alltså antagandet att mindre de 

fraktionernas bidrag till PM10 är litet.  
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Figur 19 Procentuella innehåller av olika grundämnen i beläggningsmaterialen plottade mot 

innehållet i PM10 från ABS 11 med slagg. 

3.2.4. Elektronmikroskopi av PM10  

I Figur 20 och Figur 21 visas ett exempel på en översiktsbild i lägre förstoring respektive detaljbilder i 

högre förstoring från översikten. Siffrorna i översikterna hänvisar till positionerna för efterföljande 

bilder.  

Generellt är partiklarna kantiga, korniga eller flakiga fragment. Övervägande antalet uppvisar typiska 

morfologiska drag av mineralfragment med mussliga brottytor (liknande insidan av ett musselskal) 

och skarpa kanter. Ett stort antal partiklar bedöms vara metalliska fragment, med mer flakiga, rundade 

former. En spekulation är att dessa partiklar kan kopplas till Fe/Mn/Cr i grundämnesanalysen ovan, 

men då mikroskopets elementanalys inte fungerade vid analystillfället kan detta antagande i nuläget 

inte styrkas. Storleksmässigt återfinns fasta partiklar ner till ett par 100 nm i dessa prover. De ultrafina 

partiklar som återges i storleksfördelningarna i Figur 10 har inte eftersökts specifikt, men kan inte 

tydligt ses i bilderna. Detta kan bero på att de är flyktiga och har kondenserat antingen innan analysen 

eller under beläggningen med platina, eller att de finns på de grövre partiklarnas yta. Så små partiklar 

som 10–20 nm kan vara svåra att se även med SEM. 
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Figur 20. SEM-översikt 1, grova partiklar 2,5–10 µm. 
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Figur 21. Detaljer i SEM-översikt 1.(Se föregående figur för förklaring av siffrorna). 
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4. Slutsatser 

 Lågt slitage för slaggasfalten upp till ca 50 000 varv i PVM, problematik kring uppstickande 

stålbitar i beläggningen som påverkat däckens dubbutstick försvårar sedan bedömningen av 

slitageegenskaperna och behöver utredas vidare. Det övergripande syftet med studien kunde 

pga. detta inte riktigt uppnås. 

 Partikelmätningarna utfördes före slitagetesterna då beläggningarna ännu inte utvecklat den 

råa yta som ökade dubbens utstick kraftigt och bedöms därför som trovärdiga för de två 

testade slaggbeläggningarna. 

 Bildningen av PM10 från ABS8 med slagg är, liksom för den tidigare provade ABS11 med 

slagg, förhållandevis låg och jämförbar med de mest lågemitterande ABS11-beläggningar som 

provats för PM10-bildning i PVM med samma typ av dubbdäck. 

 PM10 har en masstorleksfördelning som är mycket lik andra beläggningars med toppar runt 3 

och 6 µm. Den grövre moden vid 6 µm är mer påtagligt dominerande i jämförelse med ABS11 

med slagg och jämförbara asfaltsbeläggningar. 

 Antalsfördelningen av ultrafina partiklar för ABS8 med slagg har betydligt lägre koncentration 

än den tidigare ABS11 och antalstoppen består mest av partiklar runt 20 nm, till skillnad från 

ca 40 nm för den tidigare testade slaggbeläggningen. Denna var i sin tur mer lik andra provade 

asfaltsbeläggningar i såväl koncentration som storlekstopp. 

 Den storleksuppdelade grundämnesanalysen av PM10 från de båda slaggbeläggningarna 

uppvisar mycket lika sammansättningar. Ca, Fe och Si är de primära elementen i fraktionerna 

mellan 1–10 µm, följda av Al, Mn, Cr och K. I lägre halter följer Mo, P, Ti och Cl. S och Ni 

har ingen tydlig topp i de grövre fraktionerna och förekommer i relativt högre halter i de finare 

fraktionerna. Jämfört med PM10 från ABS-beläggningar med stenballast som granit och 

kvartsit är halterna av Si betydligt lägre, medan Fe, Ca, Al, Mn och Cr är högre. 

 SEM-analyserna visar att PM10 morfologiskt är kantiga, korniga och flakiga och uppvisar 

typiska drag för såväl mineral- som metallfragment. Partiklar ner till ett par hundra nanometer 

observerades.  
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