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Effekt av rillning på rullbanors friktionsegenskaper och behov av kemisk

halkbekämpning

av AnitaIhs

Statens väg- och transportinstitut (VTI)

581 95 LINKÖPING

Sammanfattning
Rillning är en typ av yttexturering som ursprungligen togs fram för att förbättra en

beläggnings vattenavledningsförmåga och därmed minska risken för

vattenplaning. Många undersökningar har genomförts för att finna den optimala

rillningsgeometrin vad gäller detta. I USA började man rilla flygfält i slutet på 60-

talet och det är nu en vedertagen metod för att förbättra vattenavledningsförmågan

på både asfalt och betong. I Sverige rillades det första flygfältet i mitten på 70-

talet (Arlanda).

Rillningen har också i vissa fall en positiv effekt på en beläggnings

friktionsegenskaper vintertid då risk för halka föreligger. Japanska studier har

visat att på en vägyta täckt med ett tunt lager av snö/is kan ett friktionstal som är

två till tre gånger större erhållas om ytan är rillad än om det är en ordinär vägyta.

Några omfattande studier av detta verkar dock inte ha gjorts i övrigt. Inte heller

har det undersökts hur rillningen påverkar behovet av kemisk halkbekämpning

jämfört med icke rillade ytor.

Att åstadkomma en yttextur som minimerar behovet av kemisk

halkbekämpning är viktigt, inte minst ur miljösynpunkt. Banavisningen på flygfält

i Sverige och många andra länder har traditionellt utförts med urea. Det är sedan

länge känt att urea har en negativ inverkan på miljön och att det dessutom har en

begränsad effekt ur halkbekämpningssynpunkt, speciellt vid lite lägre

temperaturer. Under senare år har därför ett alternativt medel för banavisning,

kaliumacetat (KAc), börjat användas på en del flygfält. Nackdelen med KAc är

dock det höga priset. Dessutom har labtester visat att halkbekämpningsmedlen

kan ha en viss negativ effekt på bindemedlet i beläggningen. Detta är ett

ytterligare argument för att minimera användandet av kemiska halkbekämpnings-

medel.

För att undersöka rillningens effekt på behovet av kemisk halkbekämpning

gjordes under senare delen av vintern 1996/97 (februari-mars) en uppföljning av

de friktionsmätningar som rutinmässigt genomförs i samband med halk-

bekämpning, dels på rillad rullbana och dels på en icke rillad referensyta

(rullbana/taxibana). Fyra flygfält hade valts ut för att ingå i undersökningen. På

samtliga flygfält användes en SAAB Friction Tester (SFT) för friktions-

mätningarna. Flygfältspersonalen försågs med protokoll där åtgärd (tidpunkt och

typ), friktionsmätning (tidpunkt och friktionsvärde), luft- och yttemperatur, neder-

börd samt typ av avlagring skulle noteras. Dessutom genomfördes i maj 1997

mätning av våtfriktion samt yttextur på några olika sektioner av rullbanan, samt

på två taxibanor på F16M Malmen.

Någon slutsats om rillningens inverkan på behovet av kemisk halkbekämpning

har dock inte gått att dra utifrån det mycket begränsade material som erhållits från

flygfälten. Få tillfällen med halka har förekommit.
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Undersökningen var dessutom baserad på de friktionsmätningar som

rutinmässigt genomförs på flygfälten. Detta gjorde att det inte gick att få så

detaljerade uppgifter som underlag för utvärderingen. Det är mycket viktigt i en

sådan här undersökning med exakta uppgifter om tidpunkter för åtgärder och

friktionsmätning samt lufttemperatur, yttemperatur, nederbördsmängder och

avlagringar på ytan vid dessa tidpunkter. För att det ska vara möjligt att utvärdera

rillningens inverkan på friktionen måste också friktionsmätningar utföras på en

lämplig referensyta vid samma tidpunkt.

När det gäller flygfältspersonalens erfarenheter så är man vid två av flygfälten,

F17 Ronneby och F7 Såtenäs, enbart positiva till rillning. Rillningen har enligt

flygfältspersonalen inneburit en snabbare vattenavrinning och upptorkning av

banan, samt en minskad ureaförbrukning. Vidare så gör rillningen att en tunn

ishinna lätt sopas bort efter ureaspridning. På F4 Frösön är man däremot inte

odelat positiv till rillningen. Vid tillfällen med underkylt regn har man haft

problem med återfrysning på den rillade sektionen av rullbanan, vilket krävt
ytterligare spridning av urea.

Slutsatsen av ovanstående blir att bästa möjligheten att utreda rillningens effekt

på rullbanors friktion, samt behov av kemisk halkbekämpning, är att genomföra

arrangerade försök på ett antal olika provytor. En kortfattad beskrivning av hur

dessa kan läggas upp ges i rapporten.
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The effect of grooving on the skid resistance properties and demand for

chemical de-icing of runways

by Anita Ihs

Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)

SE-581 95 LINKÖPING

Summary
Grooving is a kind of surface texturing that was originally developed to improve

the water run-off of the pavement surface, thereby reducing the risk of

hydroplaning. Many studies have been carried out in order to find the optimal

grooving geometry for this purpose. In the US, the grooving of runways began in

the end of the 60-ies and it is now an adopted method for improving water run-off

on both asphalt and concrete pavements. In Sweden the first runways were

grooved in the middle of the 70-ies.

Grooving has also, in some cases, a positive effect on a pavements skid

resistance properties wintertime when there is a risk of slipperiness. Studies

carried out in Japan have shown that on a road covered with a thin layer of

snow/ice a friction value that is two to three times higher can be obtained if the

surface is grooved compared to an ordinary surface. No extensive studies in this

matter seem to have been executed otherwise. Neither have there been any studies

of how grooving affects the need for chemical de-icing compared to non-grooved

surfaces.

It is important to produce a surface texture that minimises the demand for

chemical de-icing, not least from an environmental point of view. The runway de-

icing in Sweden and many other countries has traditionally been performed with

urea. It has been known for a long time that urea has a negative effect on the

environment and that it also has a limited de-icing effect, especially at lower

temperatures. In recent years, an alternative material for runway de-icing,

potassium acetate (KAc), has begun to come into use at some airfields. The

drawback with KAc is however its high price. Furthermore, laboratory tests have

shown that the de-icer can have a negative effect on the binding agent in asphalt

concrete. These are further arguments for minimising the use of chemical de-icers.

To investigate the effect of grooving on the need for chemical de-icing, the

skid resistance measurements, routinely performed in connection with de-icing,

were followed-up during the later part of the winter 1996/97 (February-March) on

both grooved runways and on non-grooved reference surfaces (runway/taxiway).

Four airfields were selected to be included in the study. On all airfields a SAAB

Friction Tester (SFT) was used for the skid resistance measurements. Airfield

personnel were provided with protocols where actions (point of time and type),

skid resistance measurements (point of time and friction value), air and surface

temperature, precipitation and surface conditions should be noted down.

Furthermore, in May 1997, the wet friction and the surface texture was measured

on a few different sections of a runway and on two taxiways at one of the
airfields, F16M Malmen.

No conclusions about the effect of grooving on the need for chemical de-icing

could however be drawn from the very limited material obtained from the

airfields. Very few occasions with slipperiness had occurred. The investigation

was also based on the skid resistance measurements that are routinely done at the
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airfields. Due to this it wasn,t possible to obtain very detailed information as a

basis for the evaluation. It is very important in this kind of study to have exact

information about the point of time for actions and skid resistance measurements,

together with air temperature, surface temperature, amount of precipitation and

surface conditions. To be able to evaluate the effect of grooving on skid

resistance, skid resistance measurements also have to be done on an appropriate

reference surface at the same time.

The experience of the personnel from grooved runways at two of the airfields,

F7 Såtenäs and F17 Ronneby, is solely positive. The grooves have, according to

the personnel, involved a faster water run-off and drying up of the runway,

together with a reduced urea consumption. Furthermore, the grooves makes a thin

layer of ice easy to sweep off after a spreading of urea.

At the airfield F4 Frösön one is however not undividedly positive to grooving.

At occasions with freezing rain there has been problems with re-freezing on the

grooved section of the runway. This has required an additional spreading of urea.

The conclusion from the above is that the best possibility for evaluating the

effect of grooving on the skid resistance of runways and the demand for chemical

de-icing is by performing arranged tests on a number of different test surfaces. A

short description of how these can be arranged is given in this report.

IV VTI notat 40-1998



1 Bakgrund
Rillning är en typ av yttexturering som ursprungligen togs fram för att förbättra en

beläggnings vattenavledningsförmåga och därmed minska risken för

vattenplaning. Många undersökningar har genomförts för att finna den optimala

rillningsgeometrin vad gäller detta. I USA började man rilla flygfält i slutet på 60-

talet och det är nu en vedertagen metod för att förbättra vattenavledningsförmågan

på både asfalt och betong. I Sverige rillades det första flygfältet i mitten på 70-

talet (Arlanda).

Rillningen har också i vissa fall en positiv effekt på en beläggnings

friktionsegenskaper vintertid då risk för halka föreligger. Japanska studier har

visat att på en vägyta täckt med ett tunt lager av snö/is kan ett friktionstal som är

två till tre gånger större erhållas om ytan är rillad än om det är en ordinär vägyta.

Några omfattande studier av detta verkar dock inte ha gjorts i övrigt. Inte heller

har det undersökts hur rillningen påverkar behovet av kemisk halkbekämpning

jämfört med icke rillade ytor.

Att åstadkomma en yttextur som minimerar behovet av kemisk

halkbekämpning är viktigt inte minst ur miljösynpunkt. Banavisningen på flygfält

i Sverige och många andra länder har traditionellt utförts med urea. Det är sedan

länge känt att urea har en negativ inverkan på miljön och att det dessutom har en

begränsad effekt ur halkbekämpningssynpunkt, speciellt vid lite lägre

temperaturer. Under senare år har därför ett alternativt medel för banavisning,

kaliumacetat (KAc), börjat användas på en del flygfält. Nackdelen med KAc är

dock det höga priset. Dessutom har labtester visat att halkbekämpningsmedlen

kan ha en viss negativ effekt på bindemedlet i beläggningen. Detta är ett

ytterligare argument för att minimera användandet av kemiska halkbekämpnings-

medel.

Projektet är att betrakta som en inledande studie med syfte att utreda effekten

av rillning på rullbanors behov av kemisk halkbekämpning, vilken sedan ska ligga

till grund för fortsatt uppföljning under ett större antal vintrar. Även de rillade

ytornas förmåga att avleda vatten är tänkta att studeras i en fortsatt uppföljning.

Tanken, i förlängningen, är att komma fram till den optimala ytan på en rullbana

både vad gäller behovet av kemisk halkbekämpning och vattenavlednings-

förmågan. Även parametrar som beläggningens behov av rengöring (rillor blir

gärna igensatta av smutspartiklar), slitstyrka, etc. bör beaktas.

2 Metod
För att undersöka rillningens effekt på behovet av kemisk halkbekämpning

gjordes en uppföljning under senare delen av vintern 1996/97 (februari-mars) av

de friktionsmätningar som rutinmässigt genomförs i samband med halk-

bekämpning, dels på rillad rullbana och dels på en icke rillad referensyta

(rullbana/taxibana). Fyra flygfält hade valts ut för att ingå i undersökningen. På

samtliga flygfält användes en SAAB Friction Tester (SFT) för friktions-
mätningarna. Flygfältspersonalen försågs med protokoll där åtgärd (tidpunkt och

typ), friktionsmätning (tidpunkt och friktionsvärde), luft- och yttemperatur, neder-

börd samt typ av avlagring (enligt Luftfartsverkets blankett SNOWTAM för

Rapport om förhållanden på färdområdet) skulle noteras. Protokollen var något

olika utformade för de olika flygfälten.
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Dessutom genomfördes i maj 1997 mätning av våtfriktion samt yttextur på

några olika sektioner av rullbanan samt två taxibanor på F16M Malmen.

3 Beskrivning av studieobjekten samt flygfälts-
personalens erfarenheter av riIlningen

De fyra flygfält som utvaldes som studieobjekt var F16M Malmen, F4 Frösön,

F17 Ronneby och F7 Såtenäs. Alla fyra flygfälten har rullbanor som helt eller

delvis rillats under något av desenare åren (1992 - 1996). Rillorna är i samtliga

fall sågade och har samma geometri, dvs. 4><4mm med ett c-c avstånd mellan

rillorna på ca 40 mm.

3.1 F16M Malmen

Bana H 01-19 samt taxibana 1:

Båda ban'andarna på rullbana 01-19, ca 100 m, har betongbelåggning. I den södra

'anden rillades betongen 1996, i likhet med anslutande taxibana 1, också den i

betong. Betongen i den norra banånden är kvastad för att åstadkomma en grövre

textur med bättre friktion. På resten av rullbanan ligger en asfaltbelåggning.

Erfarenheter:

Anledningen till att betongytorna rillades var att man haft problem med låg

våtfriktion på dessa ytor. I detta avseende har också rillningen haft avsedd

verkan. Eftersom rillningen gjordes så sent som sommaren 1996 har man ingen

erfarenhet av hur den fungerar vintertid.

3.2 F4 Frösön

Bana H 12-30:

Rullbanan har en asfaltbeläggning, 100MABTS 12, från 1989. Rillning

genomfördes 1995 på sektion 0/600-1/100. 1996 gjordes en försegling.

Erfarenheter:

De erfarenheter som gjorts hittills är att en snabbare effekt av urea erhålls på den

rillade delen, men att banan snabbt kan frysa på igen medan den icke rillade ytan

förblir våt. Störst har problemen varit vid kraftigt underkylt regn. Det har då

krävts extra spridning av urea på den rillade delen. Vidare så har isen varit svår att
sopa bort på den rillade delen.

3.3 F17 Ronneby

Bana H 01-19:

Rullbanan har en asfaltbeläggning, 80DELU12, från 1989. 1992 rillades sektionen

0/075-0/850 och resten av banan rillades 1994.

8 VTI notat 40-1998



Erfarenheter:

Erfarenheterna av rillningen är enbart positiva och har enligt flygfältspersonalen

inneburit en kraftig minskning av ureaförbrukningen. Personalen var innan

rillningen genomfördes missnöjd med beläggningen vad gäller vattenavledning

och upptorkning trots att beläggningen är av dränerande typ. Även effekten av

urea ansågs dålig, vilket förklarades med att urean deponerades nere i

beläggningens porer och att vatten kunde ansamlas ovanpå och därmed frysa.

Med rillningen har en snabb vattenavledning och upptorkning av banan

erhållits. Personalen skulle dock föredra en tät asfaltbelägning som rillats.

3.4 F7 Såtenäs

Bana H 11-29:

Rullbanan har en tät asfaltbeläggning, 80MABT12, från 1988. 1993 rillades

sektionerna 0/040-0/840 och 1/330-2/000.

Erfarenheter:

Sedan rillningen genomfördes har vattenavledningen förbättrats och ureaför-

brukningen minskat. Personalens erfarenhet är att den icke-rillade delen av banan

måste borstas mer för att avlägsna is. På de rillade partierna kan en ishinna lätt

sopas bort efter endast en spridning av urea.

4 Uppföljning av friktionsmätningar vintern
1996/97

4.1 F16M Malmen

Uppföljning har skett från slutet av januari till och med mars. En sammanställning

redovisas i bilaga 1.

23/1: Underkylt regn, lufttemperatur kl 06.50, 2 °C.

Vid mätning kl 06:00 är friktionen på båda betongytorna i banändama mycket

låg: på den rillade ytan ca 0,1 och på den kvastade ytan ca 0,06. På övriga

rullbanan ligger friktionsvärdet på ca 0,3. Vid mätning efter spridning av urea

(kl 08.00) har friktionen ökat till ca 0,3 på båda betongytorna och till ca 0,8 på

övriga rullbanan. En snabbare effekt av urean har alltså erhållits på den asfalterade

ytan än på den rillade, respektive kvastade , betongytan.

24/1: Snöfall, lufttemperatur kl 06.50, -3.7 OC. Urea spreds kvällen innan i

förebyggande syfte.

Kl 06.00 uppmättes friktionen på den rillade betongen till ca 0,8 och på den

kvastade betongen till ca 0,4. På övriga rullbanan låg friktionen på ca 0,2. Urea

spreds och friktionen mättes igen vid åttatiden. Friktionen på den asfalterade ytan

ökade till ca 0,3 - 0,4 , på vissa partier upp till 0,6. Friktionen mättes även på två

taxibanor med betongbeläggning, varav den ena rillad. På den rillade taxibana

spreds urea i samband med spridning på rullbanan. På den icke-rillade taxibana

spreds ingen urea. Uppmätta friktionsvärden var på den rillade banan ca 0,8 och

på den icke-rillade banan 0,5. Urea spreds ytterligare en gång på rullbanan.
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Friktionen hade dock ej ändrats vid påföljande mätning vid niotiden. Vid

upprepad mätning av friktionen vid halvelvatiden var friktionsvärdena på den

rillade betongytan ca 0,8 , på asfaltytan ca 0,6 och på den kvastade betongen ca

0,85. Friktionen på den asfalterade ytan varierar kraftigt vilket kan förklaras av att

bana är fuktig med fläckar av is och vid sista mätningen fuktig med slask.

25/1: Ingen nederbörd, lufttemperatur kl 07.50, -8 0C. Avlagringen på hela

rullbanan anges som fuktig + is. Friktionsmätningar genomförs efter sopning av

banan vid sextiden. Den uppmätta friktionen är hög på både den rillade och den

kvastade betongen, ca 0,9 , men lägre på den asfalterade ytan, ca 0,4. Vid

friktionsmätning efter spridning av urea har friktionen inte ändrats på någon del

av banan. Avlagringen på hela rullbanan anges dock som fuktig + slask vid denna

mätning.

6/2: Ingen nederbörd, lufttemperatur kl 06.50, 2 0C. Friktionsmätning utfördes

kl 06.30. Avlagringen angavs som rimfrost på betongytorna och som fuktig på

övriga rullbanan. Den uppmätta friktionen på den rillade betongen var ca 0,35 , på

den kvastade betongen ca 0,5 och på den asfalterade ytan ca 0,7. Friktionen

uppmättes även på taxibana med rillad respektive icke rillad betongbeläggning.

Avlagringen angavs som rimfrost på båda taxibanoma. Samma friktionsvärden

erhölls på båda banorna, ca 0,4.

13/2: Avläst nederbörd kl 07.00 var <0,l mm och kl 19.00, 9,5 mm. Nederbörden

var i form av blöt snö. Både luft- och yttemperaturen låg kring 0 0C hela dagen.

Första friktionsmätningen genomförs vid elvatiden efter plogning och sopning.

Avlagringen anges som blöt snö på hela rullbanan. Friktionsvärdet ligger kring

0,8 på asfalten men sjunker på vissa partier ned till 0,5 - 0,6. På den rillade

betongen ligger friktionsvärdet på 0,6 - 0,7 och på den kvastade betongen på

0,5 - 0,6. Vid fjortontiden har friktionsvärdena sjunkit till ca 0,2 - 0,3 på hela

rullbana. Avlagringen anges som blöt snö + is. Urea sprids på rullbanan och

friktionen som uppmäts direkt efter är i stort sett oförändrad. Avlagringen anges

som slask. Friktionen mäts med ca en halvtimmes mellanrum och har efter en och

en halv timme ökat till ca 0,65 (varierar mellan 0,5 och 0,7) på den asfalterade

ytan och till ca 0,55 på betongytorna. Vid sjuttontiden mäts friktionen efter

plogning och sopning. Avlagringen anges som slask + is på hela rullbanan. På den

asfalterade ytan ligger friktionsvärdet omkring 0,4 , omkring 0,3 på den rillade

betongen och på ca 0,1 på den kvastade betongen.

Vid detta mättillfälle med nederbörd i form av blöt snö och både luft- och

yttemperatur kring 0 °C, har samma, eller något sämre, friktion uppmätts på

betongytorna än på den asfalterade ytan. Effekten av urea var också i stort sett den

samma, möjligen något långsammare på betongytorna. Någon större skillnad

mellan rillad och kvastad betong kunde inte heller noteras utom vid den sista

mätningen. Friktionsvärdet var då ca 0.2 enheter lägre på den kvastade

betongen.

14/2: Avläst nederbörd kl 07.00 var 4,8 mm och kl 19.00 1,3 mm. Nederbörden

var i form av snö. Lufttemperaturen var kl 06.50 -8.1 °C, och sjönk något under

dagen för att vid kl 15.50 vara -8,9 °C. Yttemperaturen var på morgonen -l,0 °C

och sjönk under dagen för att vid kl 15.50 vara -l,9 OC. Vid första mättillfället

kl 06.40 hade rullbanan plogats och avlagringen angavs som torr snö + is. Samma
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friktionsvärde uppmättes på hela rullbanan, ca 0,3. Plogning genomfördes två

timmar senare, samt ytterligare en timme senare. Friktionen mättes efter båda

tillfällena och de uppmätta friktionsvärdena var då fortfarande låga, ca 0,2 , över

hela rullbanan. Först efter sopning steg friktionsvärdena till ca 0,7 på den rillade

betongen och asfaltytan. Friktionsvärdena låg något lägre, ca 0,5 , på den

kvastade betongen.

18/2: Ingen nederbörd. Lufttemperatur -5.2°C och yttemperatur -7.5 OC.

Avlagringen angavs som rimfrost. Friktionsmätningar genomfördes på rillad

respektive kvastad betong på rullbanan, samt på rillad respektive icke-rillad

betong på taxibana. Samma friktionsvärden, ca 0,5 , uppmättes på samtliga ytor,

dvs. rillningen har i detta fall inte haft någon friktionshöj ande effekt.

4.2 F4Frösön+ F17 Ronneby + F7 Såtenäs
Mycket få eller inga mätresultat har erhållits. Orsaken till detta är de

halktillfällen som förekommit sedan projektet startades har varit mycket få och

ofta kortvariga. Oftast har dessutom ingen spridning av urea krävts.

5 Uppföljning av friktionsmätningar på F4 Frösön
vintern 1997/98

Från F4 Frösön har uppgifter från några tillfällen med underkylt regn under

hösten/vintern 1997 erhållits.

13/11: Sjunkande temperatur med påfrysning av fuktig bana som följd. Luft- och

yttemperatur kring 0 °C. Urea spreds och friktionen mättes efter ca 15 min. I stort

sett samma friktion, ca 0,5, erhölls på samtliga sektioner, dvs. ingen större

skillnad mellan rillad och icke-rillad yta.

7/12: Förmiddagen. Underkylt regn. Urea lades ut ca kl 11.00. Friktionen låg då

på ca 0,2 - 0,3 på samtliga sektioner. Efterhand steg friktionen på de icke-rillade

sektionerna, medan friktionen låg kvar på ca 0,2 på den rillade delen av banan.

Vid kl 12.45 mättes friktionen igen. Urean hade då trängt igenom isen överallt

utom på den norra sidan av den rillade sektionen.

Eftermiddagen. Lufttemperatur -3,2 OC. Avlagringen på samtliga tre ytor

angavs som fuktig/is. Vid kl 20.50 lades urea ut. Ungefär en timme senare mättes

friktionen. Urean hade då trängt igenom på alla sektioner utom på denrillade

delen, där friktionen uppmättes till ca 0,2.

6 Mätning av våtfriktion och yttextur på F16M
Malmen den 28/5 1997

6.1 Mätmetod våtfriktion
Mätningarna har utförts med VTI:s friktionsmätbil av typ SAAB Friction Tester

med reg.nr. JMH 491. Mätdäcket var av typ AERO 4.00-8 med ett inre lufttryck

av 0,7 MPa. Vattenfilmens tjocklek var ca 1 mm. Mätningarna genomfördes vid

hastigheten 95 km/tim på mätsträckorna l, 2 och 5 (se definition av sträckorna i

avsnitt 6.3 nedan), samt vid ca 75 kni/tim på mätsträckorna 3 och 4. Vid mätning i
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75 km/tim erhålls ett något högre friktionsvärde, maximalt 0,1 högre, än vad som

skulle erhållits om hastigheten varit 95 km/tim.

6.2 Mätmetod yttextur

För mätning av yttextur har VTI:s mobila laserprofilometer använts. För en

detaljerad beskrivning av mätutrustning och metod hänvisas till VTI notat TF 52-

20 (Sandberg, U, Anund, P: Measurement of macrotexture by the VTI mobile

laser profilometer in the PIARC International Experiment 1992).

Profilometern består av ett elektrooptiskt system, vilket är monterat på en bil

(Volvo 245) och mäter det vertikala avståndet till en laserfläck på vägytan, en

realtids tredje-oktavbands spektrumanalysator samt en dator för databehandling

och presentation av resultat.

För mätningen används en infraröd laserstråle vilken ger en ljusfläck på

vägytan. Ett optiskt linssystem, vilket tittar på laserfläcken med 30° vinkel mot

den vertikala laserstrålen, projicerar ljusfläcken på en viss position på en linjär

kiselsensor. Detta ger en ström ut som är relaterad till positionen av ljusfläcken på

sensorn och därmed till den vertikala positionen av ljusfläcken på vägytan. När

fordonet rör sig med konstant hastighet kommer ljusfläcken att röra sig över ytans

profil och ger därmed en profilkurva som beskriver ytans textur.

Mätningen genomförs optimalt vid en hastighet av 36 km/tim och ger en

upplösning på 0,01 mm rms vertikalt och 2 mm texturvåglängd horisontellt.

6.3 Mätsträckor

Mätningarna genomfördes på fem olika sträckor varav tre på rullbana H01-19, en

på taxibana i banans södra ände och en på taxibana i banans norra ände enligt

nedan:

Kvastad betong på rullbanans norra ände

Asfalterad yta på rullbanans mitt

Rillad betong på rullbanans södra ände

Rillad betong på taxibana (söder)

Obehandlad betong på taxibana (norr)P
I
P
P
J
E
Q
T
'
*

6.4 Resultat från mätning av våtfriktion och yttextur
Uppmätta friktionsmedelvärden för sträckorna 1 - 5 redovisas i tabellen nedan.

Friktionsvärdeskurvorna redovisas i bilaga 2.

Det man kan konstatera från våtfriktionsmätningama är att friktionen är något

lägre på samtliga betongsträckor än på asfaltsträckan. Lägst våtfriktion har
uppmätts på de rillade sträckorna.
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Tabell 1 Våzfriktion på samtliga fem sträckor. Medelvärde för enskild
mätning samt dabbelmätning. Medelhastighet vid varje enskild

   

mätning.

Mätsträckor Mätning nr Friktion Medelhast. vid

mätning.

(km/tim)

1 1 0,66 92

Kvastad betong 2 0,68 96

medelvärde 0,67

2 1 0,8 1 95

Asfalt 2 0,76 103

medelvärde 0,78

3 1 0,61 75

Rillad betong 2 0,62 78

medelvärde 0,62

4 1 0,67 70

Rillad betong 2 0,62 79

(taxibana) medelvärde 0,64

5 1 0,70 91

Betong 2 0,69 96

(taxibana) medelvärde 0,70

    

Resultaten från yttexturmätningarna redovisas i tabell 2 nedan samt i bilaga 3. De
texturmått som anges i tabellen är:

RMS RMS-värdet är Root Mean Square värdet kring medelnivån av

profilkurvan över hela längden av den uppmätta profilen. Det är

känsligt för både makro- och megatextur; framförallt makrotexuren.

ETD ETD = Estimated Texture Depth. Detta är ett försök att utgående

från profilkurvan förutsäga medeltexturdjupet uppmätt enligt sand-

patch metoden.

MPD MPD = Mean Profile Depth

Mikro- och makrotexturen har en avgörande betydelse för friktionen. Båda bör

vara höga för en god friktion. Mikrotexturen behövs för att erhålla en hög generell

friktionsnivå. Makrotexturen behövs däremot för att vatten ska kunna avledas från
kontaktytan mellan däck och beläggning och därmed förhindra en drastisk

sänkning av friktionen med ökande hastighet.

Inom ett internationellt projekt under PIARC har det tagits fram ett texturmått,

kallat Mean Profile Depth (MPD), vilket ger en bra beskrivning av

hastighetseffekten på friktionen (Sandberg, U: VTI Notat 53A; publiceras inom

kort). I princip kan man med hjälp av att mäta MPD samt friktionen vid en

VTI notat 40-1998 13

 



hastighet, beräkna friktionsnivån vid andra hastigheter. Ju högre MPD-värde,

desto mindre sänks friktionsnivån med ökande hastighet.

Det högsta MPD-värdet har uppmätts på de rillade ytorna, vilket talar för att

friktionen inte sjunker lika mycket vid höga hastigheter som på de övriga ytorna.

Detta är dock inte Oväntat eftersom syftet med rillorna är just att förbättra

vattenavrinningen. Lägst MPD-värde har uppmätts på de icke-rillade

betongytorna och den största sänkningen av friktionen kan därmed förväntas på

dessa. Dessutom är MPD-värdena mycket lika för den obehandlade och den

kvastade betongen.

   

Tabell 2 Resultatfrån yttexturmätningar på de fem mätsträckorna.

Mätsträcka Längd Mätning nr RMS ETD MPD

(111) (mm) (mm) (mm)
1 160 1 0,239 0,472 0,341

Kvastad betong 0,191 0,443 0,304

3 0,195 0,437 0,296

2 160 l 0,640 0,786 0,733

Asfalt 2 0,626 0,786 0,733

3 0,629 0,801 0,752

3 80 1 1,040 0,714 0,642

Rillad betong 2 1,070 0,732 0,665

3 1,050 0,727 0,658

4 80 1 0,923 0,674 0,592

Rillad betong 2 0,896 0,677 0,596

(taxibana) 3 0,956 0,673 0,592

5 160 1 0,266 0,503 0,379

Betong 2 0,326 0,515 0,394

(taxibana) 3 0,290 0,51 1 0,389

      

7 Slutsatser

 

Någon slutsats om rillningens inverkan på behovet av kemisk halkbekämpning går

inte att dra utifrån det mycket begränsade material som erhållits från flygfälten. Få

tillfällen med halka har förekommit.

Undersökningen har dessutom baserats på de friktionsmätningar som

rutinmässigt genomförs på flygfälten. Det är mycket viktigt i en sådan här

undersökning med exakta uppgifter om tidpunkter för åtgärder och friktions-

mätning samt lufttemperatur, yttemperatur, nederbördsmängder och avlagringar

på ytan vid dessa tidpunkter. För att det ska vara möjligt att utvärdera rillningens

effekt måste också friktionsmätningar utföras på en lämplig referensyta vid
samma tidpunkt. Med lämplig menas bland annat att beläggningen är av samma

typ som på den rillade ytan. Alla dessa krav har inte varit praktiskt möjliga att
uppfylla.
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När det gäller flygfältspersonalens erfarenheter så är man på F17 Ronneby och

F7 Såtenäs enbart positiva till rillning. Rillningen har enligt flygfältspersonalen

inneburit en snabbare vattenavrinning och upptorkning av banan, samt en minskad

ureaförbrukning. Vidare så gör rillningen att en tunn ishinna lätt sopas bort efter

ureaspridning. På F4 Frösön är man däremot inte odelat positiv till rillningen. Vid

tillfällen med underkylt regn har man haft problem med återfrysning på den

rillade sektionen av rullbanan, vilket inneburit att ytterligare spridning av urea har

krävts.

Slutsatsen av ovanstående blir att bästa möjligheten att utreda rillningens effekt

på rullbanors friktion samt behov av kemisk halkbekämpning är att genomföra

arrangerade försök på ett antal olika provytor. Ett förslag till upplägg av försöken

beskrivs nedan.

8 Förslag till fortsatt FoU

8.1 State-of-the-art om rillning
En litteraturstudie genomfördes 1995 för att fastställa kunskapsläget först och

främst vad gäller rillningens inverkan på vinterbanhållning (ureaförbrukning,

friktion etc.). Det visade sig finnas mycket få studier inom detta område

(litteraturstudien finns presenterad i VTI utlåtande nr 622, samt i bilaga 4). En ny,

mer omfattande, litteraturstudie bör genomföras för att fastställa kunskapsläget

vad gäller rillning och dess inverkan på

0 vattenavrinning

0 friktion

0 beläggningens slitstyrka

0 däckslitage

0 halkbekämpning, m.m.

Litteraturstudien ska också ge svar på vilka rillningsgeometrier som används,

vilken typav beläggning som är lämplig att rilla, etc.

8.2 Arrangerade fältförsök

Provsektioner med olika typer av förekommande flygfältsbeläggningar anläggs på

lämpliga ytor, t.ex. vid ett flygfält. Två provytor av varje typ läggs, varav den ena

rillas och den andra får fungera som en referensyta. Med anledning av vad som

framkommit i den ovan redovisade undersökningen, är det viktigt att både täta och

dränerande asfaltbeläggningar tas med i försöken.

Halkbekämpning med olika givor av urea genomförs på provytorna.

Friktionsmätningar görs före halkbekämpning, direkt efter spridning av urea och

därefter med jämna intervall till dess barmarksvärden erhålls. Rillningens för- och

nackdelar bör undersökas vid olika typer av vädersituationer, t. ex. rimfrost, våt

bana som fryser, underkylt regn etc. Sopning av ytorna kan också tänkas göras i

samband med halkbekämpningen. Vidare bör det även observeras hur snabbt

provytorna torkar upp.

För att en korrekt utvärdering av provytornas egenskaper ska kunna göras bör

dessa förses med temperaturgivare för registrering av yttemperatur. Vid varje

mättillfälle registreras, förutom yttemperatur, även lufttemperatur, nederbörd (typ

och mängd) samt avlagring på ytan (t. ex. enligtSNOWTAM).

VTI notat 40-1998 15



Undersökningen bör kunna ge svar på behovet av kemisk halkbekämpning på

en rillad yta jämfört med på en icke rillad yta. Den bör också kunna ge svar på

vilken typ av beläggning som är lämpligast att rilla. Eventuellt kan man också

anlägga provsektioner med olika rillningsgeometrier (bredd, djup och avstånd).

Provytorna kan även användas för att studera de olika beläggningarnas förmåga

att avleda vatten. Det kan i detta sammanhang också vara intressant med

texturmätningar för att bestämma ytomas MPD. Med utgångspunkt från dessa

värden kan en bedömning av friktionen vid höga hastigheter göras.

Andra frågeställningar att besvara är också om igensättning/rengöring av

rillorna utgör ett problem, hur rillningen påverkar beläggningens slitstyrka samt

hur åtgärder såsom försegling inverkar på rillningen.
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Bilaga 1

1 (2)

Sammanställning av banförhållanden på F16M

                     

     

Malmen

Rquana
Tidpunkt Utförd Lufttemp Bantemp. Neder- Rullbana1

för åtgärd (°C) yta/kropp börd

observa- (°C) Söder Mitt Norr

tion Rillad Asfalt Borstad

betong betong

23/106.12 - +2,0 Underkylt 2,7/0,1 2,7/0,3 2,7/0,06

(Td +1,0) regn

1,3 mm

23/108.02 Urea +2,0 Underkylt 2,6/ 0,3 2,6/ 0,77 2,6/ 0,3
regn

24/105.58 Urea -3,7 - 0,1 mm? 1,7 / 0,8 1,7/ 0,22 1,7/ 0,45

kvällen (06.50)

innan

24/107.53 Urea -3,7 - 0,1 mm? l,7/0,75 1,7/0,35 1,7/0,50
(06.50)

24/110.26 Urea -1,2 -1,8/-1,5 - 1,6/0,8 1,6/0,59 1,6/0,85

(igen ?) (11.50) (11.50)

25/106.17 Sopat - 1,7/0,9 1,7/0,35 1,7/0,85

25/107.52 Urea -8,0 - l,6/0,9 1,6/0,35 1,6/0,8
(Td _10,0)

(07.50)

6/2 06.36 - +2,0 - 3 / 0,35 1 / 0,7 3 / 0,5

(Td :0,0)

(06.50)

7/206.42 - +5,0 2/0,65 2/0,85 2/ 0,58

(06.50)

Taxibana
Tidpunkt Utförd Lufttemp Yttemp. Neder- Taxibana1

för åtgärd börd

observa- Rillad Ej rillad

tion betong betong

24/108.08 Urea 1,7/ 0,8 1,7/ 0,5

(end.

rillad)

6/2 06.36 - 3 / 0,35 3 / 0,4

7/2 06.39 - 2 / 0,6 2 / 0,65
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1 Siffrørnai kolumnen anger (typ av avlagring /uppmätt friktionsvärde).

Typ av avlagring:

O ren OCh torr

l fuktig

2 våt eller vattensamlingar

3 rimfrost

4 torrsnö

5 blöt snö

6 slask

7 is

8 packad snö

9 frusna hjulspår eller vallar
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1 (4)

Våtfriktionsmätning på F16M Malmen den 28/5 1997

       

u .00 ' 50' . 0 ' 1åu ' 1å0 ' zån ' 360

Figur 1 Friktionsvá'rde på sektion av rullbana H 01-19 med kvastad betong i 95 km/tim.

Mätning 1.

        

Figur 2 Friktionsvärde på sektion av rullbana H 01-19 med kvastad betong i 95 km/tim.

Mätning 2.

 

 

 

     

0 _40_ ..........................................................................................................................
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Figur 3 Friktionsva'rde på sektion av rullbana H 01-19 med asfalt i 95 km/tim. Mätning 1.
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o .00 ' 40'.ü ' min ' 1å0 ' nån ' ' 2150

        

  

0.00 20'.u ' 40'. 0 ' sin ' au' . 0 ' 1150

Figur 5 Friktionsvärde på sektion av rullbana H 01-19 med rillad betong i 75 km/tim.

Mätning 1.
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Figur 6 Friktionsvärde på sektion av rullbanan H 01-19 med rillad betong i 75 km/tim.

Mätning 2.
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0 .nu ' 20'.u ' 40'.u ' 60'.u ' sin ' 1:50

   

Figur 7 Friktionsvärde på taxibana med rillad betong i 70 km/tim. Mätning 1.

     

0 .nu ' 20'.0 ' 40'.IJ ' sin ' sin ' 130

   

Figur 8 Friktionsvärde på taxibana med rillad betong i 80 km/tim. Mätning 2.

      

0 .00 ' 40'.D ' 801.0 ' 1å0 ' nån ' 260

  

 

Figur 9 Friktionsvärde på taxibana med obehandlad betong i 95 km/tim. Mätning 1.
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00 . . . . , .
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Figur 10 Friktionsvärde på taxibana med obehandlad betong i 95 km/tim. Mätning 2.
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K'v'aSt'âdhtuug

VTI Mobile Laser Profilometer

Texture measurement protocol
Spectrum-derlved overall levels:
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Test Site No. Kvastad betong

Road Section No. 44.3 dB(Ma) Macrotexture

Other site description 48.2 dB(Me) Megatexture

33.6 dB(5mm) For noise pred.

Unitslmm 497 41.7 dB(80mm) For noise pred.

Texture depth values ln mm : ETD: 0.451 MPD: 0.314 RMS: 0.208 TDMA: 0.176

Date of Measurement 27 MAY 1997

Measured Distance 160 m

Invalid (%) 0.00078

Name of Report File KVBET.REP

Spectrum Files KVBET1.SPC KVBET2.SPC KVBET3.SPC

Profile Files KVBET1.PRO KVBET2.PRO KVBET3.PRO

Third-octave band spectral levels °°"°° °"'°' ° °'°° °° ° '° '°' ' °°'

mm dB mm dB mm dB

500 41.2 80 36.9 10 31.3

400 38.8 63 36.6 8 30.2

315 38.1 50 36.1 6.3 29.0

250 38.3 40 35.5 5 27.7

200 37.8 31.5 34.9 4 29.5

160 37.4 25 34.2 3.1 25.0

125 37.8 20 33.9 2.5 23.2

100 37.3 16 34.9 2 29.2

12.5 32.4

dB dB
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Texture wavelength [mm]
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Vertical Range : 10 mm ,

This profile:

No.: 13

ETD : 0.475 mm

RMS : 0.215 mm

Invalid : 0 %

MPD : 0.344 mm

Bilaga 3

Kvastad betong

KVBET1.PRO

Horizontal Range : 100 mm of 160 m

Average profile :

of 1600 profiles

ETD : 0.472 mm

RMS : 0.239 mm

Invalid : 0.0012 %

MPD :0.341 mm Kvastad betong

 

1mm 10 mm

   

KVBET1.PRO

 

Vertical Range : 10 mm ,

This profile:

No.: 23

ETD : 0.594 mm

RMS : 0.219 mm

Invalid : 0 °/o

MPD : 0.493 mm

Horizontal Range : 100 mm of 160 m

Average profile :

of 1600 profiles

ETD : 0.472 mm

RMS : 0.239 mm

Invalid : 0.0012 %

MPD : 0.341 mm Kvastad betong

  

 

10 mm

    

KVBET1.PRO

 

Vertical Range : 10 mm ,

This profile:

No.: 33

ETD : 0.514 mm

RMS : 0.265 mm

Invalid : 0 °/o

MPD : 0.392 mm

 

Horizontal Range : 100 mm of 160 m

Average profile :

of 1600 profiles

ETD : 0.472 mm

RMS : 0.239 mm

Invalid : 0.0012 °/o

MPD : 0.341 mm

10 mm

Kvastad betong
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VTl Mobile Laser Profilometer
Texture measurement protoc'ol

Spectrum-derlved overall levels:
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Texture wavelength [mm]

Test Site No. asfalt

Road Section No. 55.7 dB(Ma) Macrotexture

Other site description 49.3 dB(Me) Megatexture

46.8 dB(5mm) For nolse pred.

Unitslmm 497 46.1 dB(80mm) For noise pred.

Texture depth values ln mm : ETD: 0.791 MPD: 0.739 RMS: 0.632 TDMA: 1.2

Date of Measurement 27 MAY 1997

Measured Distance 160 m

Invalid (%) 1.45

Name of Report File ASFALT.REP

Spectrum Flles ASFALT1.SPC ASFALT2.SPC ASFALT3.SPC

Profile Files ASFALT1.PRO ASFALT2.PRO ASFALT3.PRO

Third-octave band spectral levels °° ° '°' ° "°°" ° '° '°' * °'

mm dB mm dB mm dB

500 37.7 80 41.3 10 45.7

400 37.4 63 42.1 8 44.8

315 37.0 50 43.1 6.3 43.5

250 37.3 40 44.1 5 41.8

200 38.1 31.5 44.8 4 40.0

160 38.8 25 45.7 3.1 37.6

125 39.5 20 46.3 2.5 34.7

100 40.5 16 46.4 2 34.5

12.5 46.4

dB dB
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Asfalt

ASFALT1.PRO

Vertical Range : 10 mm , Horizontal Range : 100 mm of 160 m

This profile: Average profile :

No. : 6 of 1600 profiles

ETD : 0.889 mm ETD : 0.786 mm

RMS : 0.653 mm RMS : 0.64 mm

Invalid : 1.2 % Invalid : 1.3 °/o

MPD : 0.861 mm MPD : 0.733 mm Asfalt

 

   ..*säisêáe
*v NS'.

    

     

ASFALT1.PRO

 

Vertical Range : 10 mm , Horizontal Range : 100 mm of 160 m

This profile: Average profile :

No. : 7 of 1600 proñles

ETD : 0.776 mm ETD : 0.786 mm

RMS : 0.599 mm RMS : 0.64 mm

lnvalid : 3.8 % invalid: 1.3 %
MPD :0.72 mm MPD : 0.733 mm Asfalt

   

 

   

ASFALT1.PRO

 

Vertical Range : 10 mm , Horizontal Range : 100 mm of 160 m

This profile: Average profile :

No. : 12 of 1600 profiles

ETD : 0.863 mm ETD : 0.786 mm

RMS : 0.668 mm RMS : 0.64 mm

Invalid : 0.62 % invalid : 1.3 °/o

MPD : 0.829 mm MPD : 0.733 mm Asfalt
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Riiiad betong
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VTI Mobile Laser Profilometer
Texture measurement protocol

                         

          

Test Site No. Riliad betong Spectrum-derived overall levels:

Road Section No. 60.4 dB(Ma) Macrotexture

Other site description 46.8 dB(Me) Megatexture

46.8 dB(5mm) For noise pred.

Unitslmm 497 39.7 dB(80mm) For noise pred.

Texture depth values ln mm : ETD: 0.724 MPD: 0.655 RMS: 1.05 TDMA: 2.2

Date of Measurement 27 MAY 1997

Measured Distance 80 m

Invalid (%) 0.0711

Name of Report File RILLBET.REP

Spectrum Files RILLBET1.SPC RILLBET2.SPC RILLBET3.SPC

Profile Files RILLBET1.PRO RILLBET2.PRO RILLBET3.PRO

Third-octave band spectral levels °°"°° °"'°'"°' '°°"°° °"'° °°' P°'

mm dB mm dB mm dB

500 39.7 80 34.8 10 51.1

400 38.4 63 35.1 8 49.5

315 38.8 50 49.6 6.3 45.6

250 36.6 40 53.5 5 39.2

200 36.3 31.5 36.6 4 34.7

160 35.1 25 48.9 3.1 36.9

125 34.5 20 52.8 2.5 33.4

100 34.9 16 51.3 2 31.5

12.5 49.8

dB dB
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?D 50 _ F_ i __ 50
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_ - T* ._
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Texture wavelength [mm]
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Rillad betong

RILLBET1.PRO

  

Vertical Range : 10 mm ,

This profile:

No.: 178

ETD : 0.76 mm

RMS : 1.1 mm

Invalid : 0 %

MPD : 0.7 mm

Horizontal Range : 100 mm of 80 m

Average profile :

of 800 profiles

ETD : 0.714 mm

RMS : 1.04 mm

invalid : 0.011 %

MPD : 0.642 mm Riiiad Betong

 

 

 

W
V

   

RILLBET1.PRO

  

Vertical Range: 10 mm ,

This profile:

No.: 179

ETD : 0.789 mm

RMS : 1.05 mm

Invalid : 0 °/o

MPD : 0.736 mm

Horizontal Range : 100 mm of 80 m

Average profile :

of 800 profiies

ETD : 0.714 mm

RMS : 1.04 mm

Invalid : 0.011 %

MPD : 0.642 mm Rillad Betong

      

RILLBET1.PRO

  

Vertical Range : 10 mm ,

This profile:

No.: 180

ETD : 0.707 mm

RMS : 1.13 mm

Invalid : 0 °/o

MPD : 0.634 mm

Horizontal Range : 100 mm of 80 m

Average profile :

of 800 proñles

ETD : 0.714 mm

RMS : 1.04 mm

Invalid : 0.011 %

MPD : 0.642 mm Riliad Betong
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VTl Mobile Laser Profilometer

Texture measurement protocol
Spectrum-derlved overall levels:

                    

     

 

             VTI notat 40-1998

Test Site No. Rillad taxi-bana

Road Section No. 59.1 d B(Ma) Macrotexture

Other site description 47.9 dB(Me) Megatexture

45.3 d B(5mm) For noise pred.

Unitslmm 497 40.3 dB(80mm) For nolse pred.

Texture depth values in mm : ETD: 0.675 MPD: 0.593 RMS: 0.925 TDMA: 1.87

Date of Measurement 27 MAY 1997

Measured Distance 80 m

Invalid (°/o) 0.0242

Name of Report File RlLLTAX.REP

Spectrum Files RlLLTAX1.SPC RlLLTAX2.SPC RlLLTAX3.SPC

Profile Files RlLLTAX1.PRO RlLLTAX2.PRO RILLTAX3.PRO

Third-octave band spectral levels °° °° ° '°'"°' '°°"° '° '° °' ' °°'

mm dB mm dB mm dB

500 42.2 80 35.5 10 49.7

400 39.7 63 35.7 8 48.0

315 38.7 50 48.4 6.3 44.1

250 37.5 40 52.1 5 37.5

200 36.6 31.5 36.6 4 34.1

160 35.9 25 47.7 3.1 35.4

125 35.5 20 51.3 2.5 31.0

100 35.4 16 50.6 2 30.3

12.5 48.6

dB dB
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Texture wavelength [mm]
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Vertical Range : 10 mm ,

This profile:

No.: 1

ETD : 0.643 mm

RMS : 0.96 mm

Invalid : 0 %

MPD : 0.553 mm

Bilaga 3

Rillad betong (taxibana)

RILLTAX1.PRO

Horizontal Range : 100 mm of 80 m

Average profile :

of 800 protiles

ETD : 0.674 mm

RMS : 0.923 mm

Invalid : 0.025 %

MPD : 0.592 mm Rillad taxi-bana

 

 

    

RILLTAX1.PRO

 

Vertical Range : 10 mm ,

This proñle:

No.: 2

ETD :0.676 mm

RMS : 1.13 mm

Invalid : 0 %

MPD : 0.596 mm

Horizontal Range : 100 mm of 80 m

Average profile :

of 800 profiles

ETD : 0.674 mm

RMS : 0.923 mm

Invalid : 0.025 %

MPD : 0.592 mm Rillad taxi-bana

  

 

     

RILLTAX1.PRO

 

Vertical Range : 10 mm,

This profile:

No. : 6

ETD : 0.691 mm

RMS : 1.03 mm

Invalid : 0 °/o

MPD : 0.614 mm

Horizontal Range : 100 mm of 80 m

Average profile :

of 800 profiles

ETD : 0.674 mm

RMS : 0.923 mm

Invalid : 0.025 %

MPD : 0.592 mm Rillad taxi-bana
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VTI Mobile Laser Profilometer
Texture measurement protocol

Spectrum-derlved overall levels:

    

Test Site No. betong

Road Section No. 47.5 dB(Ma) Macrotexture

Other slte descrlptlon 50.8 dB(Me) Megatexture

36.0 dB(5mm) For noise pred.

Unltslmm 497 44.1 dB(80mm) For nolse pred.

Texture depth values ln mm : ETD: 0.51 MPD: 0.387 RMS: 0.294 TDMA: 0.343

Date of Measurement 27 MAY 1997

Measured Distance 160 m

Invalid (%) 0.0133

Name of Report File BET.REP

Spectrum Files

Profile Flles

BET1.SPC BET2.SPC BET3.SPC

BET1.PRO BET2.PRO BET3.PRO

   

Thlrd-octave band spectral levels cornde for nok. ,correction fot ska of bunpot

                    

         
VTI notat 40-1998

mm dB mm dB mm dB

500 44.2 80 39.2 10 34.7

400 42.7 63 39.3 8 33.5

315 41.5 50 39.2 6.3 32.1

250 39.8 40 39.2 5 30.5

200 39.6 31.5 38.6 4 31.1

160 39.1 25 38.0 3.1 27.5

125 39.7 20 37.5 2.5 25.5

100 39.5 16 36.9 2 29.7

12.5 36.0

dB dB
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Texture wavelength [mm]
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Betong (taxibana)

 

BET1.PRO

Vertical Range : 10 mm , Horlzontal Range : 100 mm of 160 m

This profile: Average profile :

No. : 2 of 1600 profiles

ETD : 0.495 mm ETD : 0.503 mm

RMS : 0.225 mm RMS : 0.266 mm

Invalid : 0 °/o Invalid : 0.011 %

MPD : 0.368 mm MPD : 0.379 mm Betong

 

 

     

BET1.PRO

Vertical Range : 10 mm , Horizontal Range : 100 mm of 160 m

This proñle: Average profile :

No. : 36 of 1600 profiles

ETD : 0.496 mm ETD : 0.503 mm

RMS : 0.257 mm RMS : 0.266 mm

Invalid : 0 % Invalid : 0.011 %

MPD : 0.37 mm MPD : 0.379 mm Betong

     

 

     

BET1.PRO

Vertical Range: 10 mm , Horizontal Range : 100 mm of 160 m

Thls profile: Average profile :

No. : 125 of 1600 profiles

ETD : 0.607 mm ETD : 0.503 mm

RMS : 0.288 mm RMS : 0.266 mm

Invalid : 0 % Invalid : 0.011 %

MPD :0.509 mm MPD : 0.379 mm Betong
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,famknlngsmsmütet UTLÃTANDE nr 622 Dnr 625/96-55
Vägunderhåll/Drift-Teknik 1996-09-18 Sid 1 (3)
Anita Ihs

Effekter av rillning/yttexturering på friktionsegenskaper
hos flygfältsrullbanor

En litteraturstudie om rillning av flygfält har enligt uppdrag genomförts. Syftet

med studien var att, tillsammans med den erfarenhet som redan finns på VTI, ge

svar på följ ande frågeställningar:

1. Vilken är VTIs omedelbara uppfattning av olika yttexturers (inkl rillning)

effekter avseende behovet av kemisk avisning? Minskar eller ökar mängden

urea? Jämförelser med dränbeläggningar ?

2. Vilka principiella samband gäller beträffande våtfriktionens beroende av

yttexturen ?

3. Vid starka sidvindar kan vid såväl normala som avvikande tvärfall ett tjockare

vattenskikt bildas varvid risken för dynamisk vattenplaning ökar. Har

rillningen någon avgörande effekt på avbördningsförmågan/avledningen av

vatten på ytan? Är det lämpligt/olämpligt att rilla t.ex. halva banbredden vid

enkelsidigt tvärfall?

4. Vilken rillningsgeometri är normal? Rillornas avstånd, bredd och djup?

Litteratursökningen genomfördes i databasen IRRD (International Road

Research Documentation) och sökordet grooving användes, både som enda

sökord och i kombination med sökordet runway . Mycket av det som framkom

vid litteratursökningen är säkert redan känt eftersom många av undersökningarna

är gjorda under 70- och 80-talet.

Nedan följer en kort sammanställning av vad som framkommit i

litteratursökningen avseende rillning samt en kort redogörelse för de erfarenheter

som finns på VTI i de olika frågorna.

1. Olika yttexturers effekter avseende behovet av kemisk avisning.

När det gäller effekten av rillning på behovet av kemisk avisning har det i den

litteratursökning som genomförts inte framkommit någon undersökning av detta.

Huvuddelen av undersökningarna rör förmågan att avleda vatten och därmed

minska risken för vattenplaning.

Kombinationen rillor - vinterväglag har endast kortfattat berörts i en japansk

rapport om vinterväghållning och då gäller det alltså vanliga vägar och inte

landningsbanor. Där nämner man kort att man funnit att på en vägyta täckt med

ett tunt lager av snö/is fås ett friktionstal som är 2-3 gånger större om ytan är

rillad än om det är en ordinär vägyta. Dessutom skriver man att den rillade

vägbanan är effektiv under tidig vinter, under snösmältningsperioden och vid

dagar då halkbekämpning (deicing) är gynnsamt. Med detta menar man

förmodligen att rillorna leder bort det vatten som bildas då snön/isen smälter från

vägytan och att det därför blir mindre isbildning vid en eventuell återfrysning.

(Winter road maintenance by the Hokkaido Development bureau 1994)
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Ett alternativ till rillning, som dock framför allt är möjligt på asfaltbetongytor,

är sk. dränbeläggningar. Problemet med dessa beläggningar är att hålrummen,

som är en förutsättning för att dräneringen ska fungera, sätts igen av

smutspartiklar (salt, sand etc.) och slitageprodukter.

2. Våtfriktionens beroende av yttexturen.

Bromsförmågan hos ett flygplan vid landning på en vattentäckt bana beror på hur

stor friktion som utvecklas i kontaktytan mellan däck och beläggning. Friktionen

som utvecklas i kontaktytan beror av flera faktorer, som tex. flygplanets

hastighet, däcksmönster, yttextur och vattenmängd på banan. Vid vattentäckta

banor uppstår en mycket stor risk för vattenplaning. Risken för vattenplaning kan

dock minimeras om vattnet snabbt kan avledas från kontaktytan mellan däcket

och banan. Detta åstadkoms mycket effektivt av transversella rillor i banan.

3. Rillningens effekt på avledningen av vatten från ytan.

Ett flygplans förbättrade bromsförmåga på en våt men rillad landningsbana beror

av flera faktorer. Dels bidrar rillningen med kanaler genom vilka vattnet fritt kan

rinna bort och dels kan vattnet tvingas ut i kanalerna från kontaktytan mellan

däcket och landningsbanan. Hur mycket vatten som kan ledas bort beror på

utformningen av rillorna. Undersökningar har visat att tjockleken på vattenskiktet

minskar med minskande avstånd mellan rillorna.

Det är inte bara makrotexturen, dvs. rillorna, som är avgörande för friktionen.

Mikrotexturen hos ytan mellan rillorna är också en mycket viktig faktor.

Mikrotexturen krävs för att däcket ska kunna bryta igenom det vattenskikt som

kvarstår på banan efter att det mesta av vattnet har runnit av.

Reed et al. har gjort en analytisk och experimentell studie av avrinningen vid

regn från rillade ytor. De parametrar som varierades var intensiteten på regnet

samt avståndet mellan rillorna. En analytisk modell användes för att beräkna

vattendjupet längs bredden på en 100 fot (30 m) bred bana med lutningen 1.5 %

transversellt. Modellens giltighet undersöktes med hjälp av experiment som

utfördes inomhus med artificiellt regn på en rillad betongplatta (30 fot X 15 fot).

Efter justeringar av modellen erhölls följ ande resultat för en nederbördsmängd på

3 in (7.5 cm)/tim (vattendjupet på den rillade ytan jämförs med vattendjupet på en

plan yta) :

Då avståndet mellan rillorna är 1.25 in. (3.12 cm) är reduktionen av

vattendjupet 100 %, dvs. inget vatten finns kvar på ytan, upp till 39 fot (11.7 m) i

rillornas riktning från betongplattans övre ända. Därefter ökar vattendjupet för att

vid 100 fot (30 m) motsvara en reduktion av vattendjupet med 27 %. För ett

avstånd på 2.5 in (6.25 cm) mellan rillorna är reduktionen av vattendjupet 100 %

upp till 19 fot (5.7 m) och minskar till 14 % vid 100 ft (30 m). För ett avstånd på

5 in (12.5 cm) mellan rillorna är reduktionen 100 % upp till 9 fot (2.7 m) och
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minskar till 7 % vid 100 fot (30 m). (J. R. Reed, D. F. Kibler, and M. L.
Proctor, Analytical and experimental study of grooved pavement runojf The

Pennsylvania Transportation Institute, The Pennsylvania State University, USA,

1983)

4. Vilken rillningsgeometri är normal?

Metoden att rilla start/landningsbanor utvecklades i slutet av 60-, början på 70-

talet, i Storbritannien. Rillorna är små kanaler med geometriskt tvärsnitt som

vanligtvis sågats med diamond-tipped rotary blades . Ett stort antal

undersökningar har senare utförts av bl.a. NASA och Federal Aviation

Administration (FAA) i USA för att finna den effektivaste utformningen av

rillorna. Resultaten av undersökningarna ledde till följande rekommendation för

konventionella sågade rillor: bredd 0.25 in. X djup 0.25 in. X avstånd 1.5 in. (1 in.

= 2.54 cm). Ett ökat avstånd mellan rillorna försämrar bromsförmågan hos ett

flygplan vid vattentäckt bana, men avstånd upp till 3 in. har visat sig vara

accepterbara. (S. K. Agrawal and H. Daiutulo, Effects of Groove Spacing on

Braking Performance of An Aircraft Tire, Transportation Research Record

836,TRB, National Research Council, Washington D. C., 1981; S. K. Agrawal and

H. Daiutulo, Traction of an Aircraft Tire on Grooved and Porous Asphaltic

Concrete, Transportation Research Record 1000, TRB, National Research

Council, Washington D. C., 1984)

De konventionella sågade rillorna är mycket dyra att framställa.

Undersökningar har därför gjorts för att finna en mer kostnadseffektiv utformning

av rillorna. En typ av rillor som har framkommit är sk. reflex-percussive

grooves . Dessa ger inte lika god bromsförmåga som de konventionella sågade

rillorna. Studier har dock visat att bromsförmågan som reflex-percussive

grooves (avstånd mellan rillorna 4.5 in) ger är jämförbar med den för sågade

rillor med ett avstånd på 3 in på vattentäckta banor. En fördel med de sk reflex-

percussive groves är, förutom att de är billigare att framställa, att de orsakar

mindre nötning på däcken på grund av att den ena kanten är trubbig. (S. K.

Agrawal and H. Daiutolo, Modified reflex-percussive grooves for runways,

Transportation Research Record 1048, TRB, National Research Council,

Washington D. C., 1985.)
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