
©

om

©

.

t"
CO

sjud

år
ib
=)
hona

 

 

VTl notat 64-2000

Internationella och nationella

standarder och riktlinjer för

mätning och rapportering av

vägytans egenskaper

 

Författare Georg Magnusson

FoU-enhet Drift och underhåll

Projektnummer 80249

Projektnamn Lägesrapport vad rör vägyte-

mätningar internationellt

Uppdragsgivare Vägverket

Distribution Fri

dv

    

Väg- och transport-

forskningsinstitutet/J

  



Förord

Föreliggande rapport redovisar dels läget inom ISO, CEN och ASTM vad avser

standardisering, såväl existerande som kommande, av instrument för mätning av

vägytans egenskaper och för resultatredovisning använda storheter och dels

resultatet av en enkät utsänd till 28 länder med förfrågan om existerande nationell

standardisering inom dessa områden. I enkäten efterfrågades också vilka analyser

som utförds på basis av insamlad information. Studien har utförts på uppdrag av

Vägverket.

Linköping, november 2000

Georg Magnusson
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Internationella och nationella standarder och riktlinjer

för mätning och rapportering av vägytans egenskaper

av Georg Magnusson

Statens våg- och transportforskningsinstitut, VTI

581 95 LINKÖPING

Sammanfattning
Föreliggande rapport redovisar dels inom ISO, CEN och ASTM existerande och

kommande standardisering vad avser instrument och måtetal för mätning resp.

rapportering av vågytans egenskaper och dels resultatet av enkät avseende

förekomsten av nationella sådana standarder utsänd till 28 länder inom och utom

Europa. De vägyteegenskaper vars mätning och rapportering som är föremål för

sådan standardisering är vågojämnheten i längs- och tvårled, makrotextur, friktion

samt indirekt uppskattning av mikrotextur.
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International and national standards and standards in preparation

for measurement and reporting of road surface Characteristics

by Georg Magnusson

Swedish National Road and Transport Research Institute, VTI

SE-281 95 Linköping, Sweden

Summary
The report accounts for the existing standards and standards in preparation within

ISO, CEN and ASTM regarding instruments and statistics for the measurement

respectively the reporting of road surface Characteristics. In addition the result of

an inquiry regarding the existence of national such standards issued to 28

countries inside and outside of Europe, is reported. The measurement and

reporting of road surface unevenness in the longitudinal and transverse direction,

macrotexture, friction and an indirect method for the assessment of microtexture

have been standardised by international and/or national standardisation

organisations.
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Inledning
Utveckling av instrument och metoder för mätning av olika vägyteegenskaper har

pågått och pågår i större eller mindre omfattning i de flesta länder, inom

vägforskningsinstitut och/eller av privata eller statliga företag. Den därav följande

diversiñeringen av mätmetoder innebär bl.a. ett hinder för forskningen därigenom

att funna samband mellan olika vägyteegenskaper och därmed sammanhängande

effekter ofta endast med svårighet och med förlust av noggrannhet kunnat

utnyttjas av andra forskare vars verksamhet baseras på andra typer av

mätinstrument.

Harmoniseringsarbetet inom EU har lett till att standardisering av mätning och

rapportering av vägyteegenskaper har påbörjats inom CEN. Standardisering inom

vissa områden, främst vad avser sådana egenskaper som på något sätt beror av

vägytans textur, pågår även inom ISO.

I det följande presenteras förekommande av CEN (Comité Européen de

Normalisation), ISO (International Standards Organisation) och ASTM (American

Society for Testing and Materials) standardiserade mätinstrument och mätstorheter

liksom några icke formellt standardiserade nationella eller internationella

mätstorheter. Vidare behandlas i förekommande fall de analyser vid vilka de olika

mätstorheterna används liksom fastlagda gränsvärden.

Förekomst av nationella standarder och/eller riktlinjer har brevledes

efterfrågats i Australien, Belgien, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrike,

Grekland, Italien, Japan, Kanada, Malaysia, Marocko, Nederländerna, Norge, Nya

Zeeland, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien

och Nordirland, Sydafrika, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike.

Svar av varierande informationsvärde, i vissa fall inget, har erhållits från

Australien, Belgien, Frankrike, Italien, Japan, Marocko, Nya Zeeland, Polen,

Portugal, Slovakien, Slovenien, Storbritannien och Nordirland, Sydafrika,

Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike.
Australien har inga nationella standarder eller riktlinjer inom vägyteområdet

eftersom de olika staterna agerar självständigt under paraplyorganisationen

Austroads och ARRB Transport Research Ltd. Normalt anammas dock frivilligt

en gemensam ståndpunkt vad avser vägstandardpraxis. Dessa praxis presenteras

nedan.

Italien har heller inga tvingande nationella standarder inom vägyteområdet.

Vissa riktlinjer för vägbyggnad och underhåll, Good Practice Standards , har

dock utgivits av National Research Council (CNR). Dessa riktlinjer behandlas

under avsnitten om de olika vägyteegenskaperna. Det förtjänar i detta

sammanhang att nämnas att en överenskommelse mellan Autostrade Spa , det

italienska företag som ansvarar för motorvägsunderhållet, och vägmyndigheterna

reglerar den vägavgift trafikanten har att betala vid färd på motorvägssystemet.

Denna avgift beror av vägens jämnhet och friktion tillsammans med ett

säkerhetsindex baserat på antalet olyckor. Ju sämre standard, desto lägre avgift.

Japan har enligt uppgift inga officiella nationella standarder inom här aktuellt

område. Dock används inom PMS följ ande formel för beräkning av storheten MCI

(Maintenance Control Index):
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MCI=10-1,78 >< C°°3 _0,29 >< DO:7 _0,47 x 002;

där C = andel sprucken yta (%)

D = spårdjup (mm)

0' = längsproñlens standardavvikelse (mm)

Förfrågan vad avser situationen i här behandlat avseende i Polen har resulterat i

ett tämligen omfattande material på polska som av tids- och kostnadsskäl inte har

översatts men som finns tillgängligt på VTI för eventuella framtida studier.

Slovakien har enligt uppgift inga här relevanta standarder eller riktlinjer.

Sådana är emellertid under utarbetande.

Tyskland har ett väl utbyggt regelverk bestående av sk. tillståndsvärden för

olika vägyteegenskaper. Dessa tillståndsvärden för Vägytans jämnhet i längs- och

tvärled samt friktion presenteras nedan. Dessa tillståndsvärden sammanvägs till ett

bruksvärde TWGEB (Teilwert Gebrauchswert) enligt nedan angiven formel.

TWXGEB = 1+1n(1+0,0028 <IgEBZ° );

där IGEB = [Max(ZWAUN,ZWSPT)-l]x25/4+[ZWSPH-1]x25/4+
+[ZWGRI-1]><5°/4;

där ZWAUN är tillståndsvärdet för allmän vägoj ämnhet i vägens

längdriktning,

ZWSPT är tillståndsvärdet för spårdjup,

ZWSPH är tillståndsvärdet för fiktivt vattendjup,

ZWGRI är tillståndsvärdet för Vägytans friktion.

Ungern har nationella tekniska standarder som är obligatoriska och riktlinjer

som endast är rekommenderande men som kan föreskrivas som varande

obligatoriska i upphandlingskontrakt. Den genomförda rundfrågningen har inte

givit någon detaljerad information om innehållet i dessa dokument. Mätning av

Vägytans jämnhet i längd- och tvärriktningarna genomförs med Laser RST och

friktionsmätning med SCRIM och det kan antas att mätresultaten behandlas på för

dessa instrument konventionellt sätt.

Befintliga standarder

Vägytans jämnhet i Iängsled

Mätinstrument

Internationell standardisering genom ISO

Så vitt bekant finns inget av ISO standardiserat instrument för mätning av

Vägytans jämnhet i Iängsled.

Europeisk standardisering genom CEN

En standard för mätning med rätskena på vägar och rullbanor på flygfält är under

utarbetande. Se vidare i avsnittet Framtida utveckling .
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Amerikansk standardisering genom ASTM

ASTM E 950-98 Standard Test Method for Measuring the Longitudinal Profile

of Traveled Surfaces with an Accelerometer Established Inertial Profiling

Reference speciñcerar noggrannhetskrav, utvärdering, kalibrering och

resultatrapportering för den instrumenttyp som brukar kallas GM-proñlometer.

Denna typ av profllometer bygger på samtidig mätning av den momentana höjden

Över Vägytan hos en punkt i mätfordonet, den vertikala accelerationen hos samma

punkt samt tillryggalagd distans längs vägen. Tabell 1 och 2 visar i dokumentet

angiven klassning av profllometrar.

ASTM E 1082-90 Standard Test Method for Measurement of Vehicular

Response to Traveled Surface Roughness gäller för instrument av den typ som

brukar kallas RTRRMS (Response-Type Road Roughness Measuring Systems)

som bygger på mätning av vertikalrörelsen hos en fordonsaxel relativt

mätfordonets ram.Mätfordonet kan antingen vara en tvåaxlad bil med åtminstone

en stel axel eller en enaxlad släpkärra. Vid sidan av mätmetoden anger

dokumentet mycket Översiktliga krav på mätfordonen. Kraven på en godkänd

mätbil inskränker sig sålunda till att bilen skall ha frontmonterad motor, stel

bakaxel, bakaxelfjädring, bakre krängningshämmare, svängningsdämpare av typ

heavy duty och dynamiskt balanserade däck. Kraven på en släpkärremonterad

mätare inskränker sig till föreskrift om avstånd mellan draganordning och

hjulaxel, spårvidd, stel axel, Skruvfjädring (vanligen men felaktigt kallad

spiralfjädring) med svängningsdämpare, krängningshämmare och dynamiskt

balanserade däck. Det finns inga krav på massornas storlek, andra dimensioner

eller fjädrings- och dämpningegenskaper vilket gör att olika exemplar av

mätfordon som alla uppfyller standardens krav mycket väl kan ge helt olika

mätresultat.

Tabell 1. Proleometerklassning utifrån longitudinellt samplingsavstånd (ASTM

  

E 950-90).

Klass Samplingsavstånd

1 S25mm

2 >25 mm till 150 mm

3 >150 mm till 300 mm

4 >300 mm

    

Tabell 2. Profilometerklassning utifrån upplösningskmv vid mätning av
proleens höjdläge (ASTME 950-90).

   

Klass Upplösning

1 30,1 mm

2 >0,l mm till 0,2 mm

3 >0,2 mm till 0,5 mm

4 >0,5 mm

   

Till skillnad från ASTM E 1082-90 specificerar ASTM E 1215-93 Standard

Specification for Measuring Vehicular Response to Road Roughness , som gäller

släpkärrebaserade mätfordon av typ RTRRMS, massor, dimensioner, hjul, däck,

hjulupphängning inkl. fjädrings- och svängningsdämpardata liksom mätutrustning

och kalibreringsmetod.

VTI notat 64-2000 1 1



För fullständighetens skull redovisas här även ASTM E 1274-88 Standard

Test Method for Measuring Pavement Roughness Using a proñlograph som

innehåller specifikation av Californiaproñlografen liksom därtill knuten mätmetod

och resultatredovisning. Jämnhetsmätare av denna typ används emellertid inte i

Sverige och förekommer så vitt bekant inte heller i andra delar av Europa.

ASTM E 1364-95 Standard Test Method for Measuring Road Roughness by

Static Level Method gäller mätning med avvägningsinstrument, såväl

konventionell metod som moderna automatiska metoder. Dokumentet anger två

noggrannhetsklasser; klass 1 reducerar mätfelet hos jämnhetsmätetalet till mindre

än 2 % av det sanna värdet medan klass 2 ger ett fel mindre än 5 %. Upplösnings-

kravet är kopplat till jämnhetsnivån uttryckt i IRI enligt Tabell 3.

ASTM E 1448-92 Standard Practice for Calibration of Systems Used for

Measuring Vehicular Response to Pavement Roughness , specificerar

kalibreringsrutiner för RTRRM-system. Kalibreringssträckornas jämnhet skall

uppmätas med instrument av minst Klass 2 enligt ASTM E 1364-95.

Tabell 3. Upplösningskmvets beroende avjämnhetsnivån (ASTM E 13 64-95).

     

IRI (In/km) Upplösning (mm)
Klass 1 Klass 2

OSIRI<0,5 0,125 0,25
0,531Rl<1,0 0,25 0,5

1,0SIRI<3,0 0,5 1,0

3,051Rl<5,0 1,0 2,0

5,0SIRI<7,0 1,5 3,0

7,0SIRI 2,0 4,0

  

Mätstorheter och därpå grundade analyser

Internationell standardisering genom ISO

Arbetsgruppen ISO/TClO8/SC2/WG4 utvecklade under senare halvan av 1980-

talet ett standardförslag som godkändes vid omröstning 1991. P.g.a. ISO:s

utomordentligt långsamma administrativa rutiner publicerades dokumentet först

1995 som International Standard ISO 8608 Mechanical vibration - Road surface

profiles - Reporting of measured data . Rapporteringen baseras på bestämning av

vägprofilens Power Spectral Density (PSD). PSD för en vägproñl beräknad med

metoden konstant bandbredd och presenterad i ett log/log-diagram ger en i

huvudsak rät linje överlagrad med högfrekventa komponenter och standarden

föreskriver att därför att PSD först skall glättas enligt en metod beskriven i

dokumentet. Med glättning avses en medelvärdesbildning av PSD över bredare

frekvensband vilken sålunda ger en utjämnad kurva som bättre åskådliggör den

huvudsakliga (i detta fall linjära) formen hos PSD. Standarden ger en metod för

klassificering av vägytorna i åtta godhetsklasser, A-H, där A är en jämn väg och

H en ojämn sådan. Denna klassificeringsmetod baseras på en rätlinje-

approximation av den enligt ovan glättade FSD-kurvan, presenterad i ett log/log-

diagram med PSD som funktion av våglängdens inverterade värde (vågtalet).

Figur 1 visar klassificeringsdiagrammet med en inlagd glättad PSD tillsammans

med tillhörande rätlinjeapproximation som har ekvationen:

12 VTI notat 64-2000



Gd(n) = Gd(n0) x (%0) w; (ISO 8608)

där Gd= vägproñlens amplitudspektrum (m3)

n = vågtalet (pmm/m) _

no = referensvågtalet (= 0,1 perlOd/m)
w = linjens lutning (-)

Uttryckt som funktien av rumsvinkelfrekvensen har ekvationen formen:

Gd(Q) = Gd(§20) >< W; (ISO 8608)

där [2 = rumsvinkelfrekvensen (rad/m)
.(20= referensrumsvinkelfrekvensen (l rad/m)

Det antas att lutningen hos den ovannämnda rätlinj eapproximationen av spektrum

är -2(d.v.s. w = 2), vilket alltså också är lutningen hos de gränslinj er som åtskin er

klasserna i Figur 1.
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Figur 1. Klassifzcering av vägoja'mnhet enligt ISO Standard 8608 (1995).
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Denna lutning ansågs vara typisk för vägytor när standarden utarbetades under

1980-talet medan senare forskning har visat att w vanligen ligger i intervallet

2,5 till 3 vilket sålunda innebär att verkliga Spektrakommer att passera genom två

eller kanske tre närliggande klasser (se exemplet i Figur 1). Enligt ISO-standarden

är sålunda endast nivån i spektrum av intresse för klassningen medan i

verkligheten även spektrums lutning har betydelse för vägytans godhet . Enligt

Aurell och Edlund (1989) har en normal väg W = 3 medan w = 2,5 anger severe

conditions med vilket menas en väg som utsätter fordonen för svåra

arbetsförhållanden.

Europeisk standardisering genom CEN

CEN har ännu inte (oktober 2000) presenterat någon standardiserad mätstorhet

inom detta område. Se dock avsnitt Framtida utveckling .

Nationella standarder och riktlinjer inom Europa

Vägytans jämnhet i längsled mäts i Belgien (Flandern) med APL vilket är en

enhjulig släpkärra som bogseras vid konstant hastighet i området 6 - 144 km/h.

Mäthjulet som är av eykeltyp är monterat i bakänden av en bakåtriktad arm som

via en fjäder och en svängningsdämpare bär släpkärrans ballastade ram. En

horisontell lågfrekvent pendel med samma rotationscentrum som mäthjulets arm

tjänar som pseudohorisontell referens. Det observerade mätetalet är vinkeln

mellan hjularmen och pendeln.

APL-mätningarna utvärderas i Belgien genom beräkning av glidande

medelvärden med olika baslängder Över mätsignalen och beräkning av ytan mellan

den sålunda filtrerade signalen och originalsignalen över mätsträckan (uttryckt i

mm2 per hm). Baslängderna 40, 10 och 2,5 m används Över mätsträckor om 100 m

uppmätta vid hastigheten 20 m/S. Mätetalen som betecknas ECXX (där XX står för

den aktuella baslängden) omvandlas till en femgradig skala enligt Tabell 4.

Tabell 4. Kvalitetsklasser enligt belgiskjämnhetsvärdering. Enhetenför ECxx är
1000 mmz/hm.

      

Klassindelning EC40 EC10 EC2,5
Klass A (mycket bra) EC40S160 EC10380 EC295S40

Klass B (bra) 160<EC4OS320 80<EC10$IÖO 4O<EC235S8O

Klass C (medelgod) 320<EC40$480 160<EC10s240 80<EC2953120
Åtgärdsgräns 480 240 120
Klass A(dålig) 48O<EC40364O 24O<EC10§320 120<EC2355160

Klass E (mycket dålig) 640<EC40 320<EC10 160<EC235

 

Nedanstående formel ger en prediktionsmodell för jämnhetsutvecklingen hos

en nybyggd väg.

EC=EC0+AX(%V)B;

där EC = predikterat värde

ECO = jämnhetsvärdet hos den nybyggda vägen

A = konstant

n = verklig trafik under tiden från nybyggnad till prediktionstillfället

N = den totala trafiken för vilken vägen dimensionerats (livstid)

B - konstant

14 VTl notat 64-2000

 



I Frankrike gäller normen NF P 98-218-3 Essais relatifs aux chausse'es -

Essais lie's ä l uni - Détermination de quantifleateurs d unilongitudinal a partir de

relevés proñlome'triques som beskriver förfarandet vid beräkning av

kvalitetsvärden baserade på utsignalen från jämnhetsmätaren APL. Utsignalen

(vägprofilen) filtreras genom tre bi-oktav bandpassñlter som delar upp signalen i

tre våglängdsområden enligt Tabell 5 nedan.

Tabell 5. Våglängdsindelning enligt NFP 98-218-3.

    

Våglängdsområde Passbandets

(m) Mittfrekvens
(perioder/m)

0,707

1,0

Korta vågor 1,414

0,5

2,828

2,828

0,25

Medellånga vågor 5,656

0,125

1 1,3 12

1 1,3 12

0,0625

Långa vågor 22,624

0,03 125

45,248

     

För varje våglängdsområde beräknas vad som kallas geometrisk energi över

en av väglängdsområdet beroende mätsträeka enligt nedanstående formel:

k=n

EWB :10'3 x 2,3 x 5x;
k=l

där EWB = geometrisk energi (cm3),

n = antal sample Över den aktuella mätsträekan (-),

2;, = amplitudvärden (mm),

6; = samplingsavstând (mm).

För det korta våglängdsområdet beräknas geometrisk energi Över segment

om 20 m, medan motsvarande för det medellånga resp. långa våglängdsområdet är

100 m resp 200 m. Den geometriska energien för de olika väglängdsomrädena

(betecknade SWEZO, MWE100 resp. LWEZOO) omvandlas sedan till kvalitetsmätt i

en 10-gradig skala med hjälp av följande formler.

Kortvågiga ojämnheter.

SWMzo = -5,1404><log(10><SWE20) + 15,1;

Medellångvågiga oj ämnheter.

MWM100 = -5,1404><log(2 <MWE100) + 19,5;

VTI notat 64-2000 15



Långvågiga ojämnheter.

LWM200 = -5,l404XlOg(LWE200) + 25,7;

De erhållna värdena avrundas enligt följ ande:

WBM = l/sznteger[2><( SWMZO, MWM100 eller LWMZOO) + 0,5];

Dessa beräkningar ger kvalitetsvärden (WBM) enligt Tabell 6.

Tabell 6. Värderingsskalaför vägojämnhet.

   

Energiintervall

Kvalitetsvärde (undre gräns inkluderad, övre gräns exkluderad)

WBM SWE20 MWEloo LWE200

cm3 cm3 Cm3

10 0-1,1 0-39 0-1267

9,5 1,1-14 39-49 1267-1585

9,0 1,4- 1,7 49-62 1585-1983

8,5 1,7 - 2,2 62 - 77 1983 - 2481

8,0 2,2-27 77-97 2481-3103

7,5 2,7-3,4 97- 121 3103-3882

7,0 3,4 - 4,2 121 - 151 3882 - 4857

6,5 4,2 - 5,3 151 - 189 4857 - 6076

6,0 5,3 - 6,6 189 - 236 6076 - 7601

5,5 6,6 - 8,2 236 - 296 7601 - 9509

5,0 8,2 - 10,3 296 - 370 9509 - 11896

4,5 10,3 - 12,9 370 - 463 11896 - 14882

4,0 12,9 - 16,1 463 -579 14882 - 18618

3,5 16,1 - 20,2 579-725 18618 -23292

3,0 20,2 - 25,3 725 - 906 23292 - 29139

2,5 25,3 - 31,6 906- 1134 29139-36453

2,0 31,6 - 39,5 1134- 1419 36453 -45604

1,5 39,5 - 49,5 1419 - 1775 45604 - 57051

1,0 49,5 - 61,9 1775 - 2220 57051- 71372

0,5 61,9 - 77,4 2220 - 2778 71372 - 89288

0 >77,4 >2778 >89288

     

En ny specifikation som träder i kraft 2001-01-01 innehåller 17 kravtabeller för

nybyggnad och underhållskontroll av olika typer av vägar. Här skall endast ges

några exempel på sådana tillståndskrav. Vid nybyggnadskontroll gäller krav enligt

tabell 7 vid kontrollmätning av en sektion om 1000 m Tabellen anger sålunda tex.

att vid en väg med konstruktionshastigheten 130 km/h skall samtliga kvalitets-

värden (50 stycken) för korta vågor vara högre eller lika med 6 och att 90 % skall
vara högre eller lika med 7.

Specifikationen anger också motsvarande krav vid kontrollmätning över 4000

m för vägar med konstruktionshastighet 130 km/h. Kraven är de samma som för

1000 m men avser sålunda fyra gånger så många beräknade kvalitetsvärden.

Tabell 8 ger exempel på krav vid underhållskontroll. Tabellen gäller vid

mätning på vägbyggnadslager med tjockleken minst 50 mm vid mätning över

1000 m. Det förutsätts att bärlagret har kvalitetsvärdet minst 3.
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Vid kontroll av vägytans jämnhet vid nykonstruktion används i Italien

mätetalen CAPL och RCI (det är obekant om det är det kanadensiska RCI, se

nedan, som åsyftas) men några standardiserade gränsvärden synes inte finnas.

Vidare används för samma ändamål rätskena med längden 3 m, och inte heller här

synes några standardiserade gränsvärde finnas. I dokumentet CNR-BU 125/1988

Istruzioni sulla pianificazione della manutenzione stradale utgivet av National

Research Council (CNR) som behandlar Vägunderhåll finns dock vissa riktlinjer

för vägytans jämnhet i längsled. Huvuddelen av vägunderhållet utförs av

Autostrade Spa som anger att en väg med IRI < 1,3 är mycket bra medan

IRI > 3,0 indikerar en ej tillfredsställande jämnhetsstandard.

Tabell 7. Krav på jämnhet vid nybyggnadskontroll baserade på kvalitetsvärden

  

enligt Tabell 6.

Våglängdsband Konstruktionshastighet

130 km/h 110 km/h 90 km/h
Kortavågor 100%26 100%26 100%26

90%27 90%27 90%27

 

Medellånga vågor 100 % 2 7 100 % 2 7 100 % 2 6

90%28 90%28 90%27

  

Långavågor 100%28 100%27 100%25

90%29 90%28 90%26

     

Tabell 8. Kvalitetskrav vid underhålls/control!

    

Våglängdsband 130 km/h I 110 km/h I 90 km/h

Korta vågor 100 % 2 5

Medelånga vågor - medelvärdet av kvalitetsvärdena efter rehabilitering skall

vara minst lika med motsvarande värde före åtgärd

- inget kvalitetsvärde efter rehabilitering får vara lägre än det

lägsta värdet före åtgärd

  

Nybyggnadskontroll av vägytans jämnhet i längsled utförs i Portugal med

hjälp av en rätskena med längden 3 m. I Tabell 9 angivna acceptansgränser gäller

för såväl flexibla som styva beläggningar. Det är emellertid obekant om dessa

avser maximala avvikelser mätta med t.ex. mätkil eller om de avser avvikelsen vid

en viss punkt på rätskenan, t.ex. dess mittpunkt.

För jämnheten i längsled finns också acceptansgränser uttryckta i IRI. Även

dessa gränsvärden gäller för såväl flexibla som styva beläggningar. Det är troligt

att dessa värden avser mätningar för bedömning av underhållsbehov. Gränsvärden

är också angivna för olika omfattning av kontrollmätningarna, 50 %, 80 % eller

hela våglängden. IRI rapporteras per 100 m och mätning skall utföras i båda

körfälten. Det anges att mätningarna bör genomföras med en profilometer, till

Vilken familj man även räknar APL, och att man inte bör använda en mätare av

response -typ. För att uppnå i Tabell 10 nedan angivna gränsvärden

rekommenderas att de i de Tabell 9 angivna rätskenevärdena för de underliggande

lagren innehålls.

I Slovenien utnyttjas en egenutvecklad profilometer med okända egenskaper.

Det är i princip en GM-profllometer där de längre våglängderna mäts genom

kontinuerlig avkänning av bakaxelns vertikalläge relativt karosseriet medan
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kortare våglängder mäts med hjälp av enkontaktfri sensor. I båda fallen utnyttjas

en vertikalmonterad accelerometer för bestämning av karosseriläget. Jämnheten i

längsled rapporteras i form av IRI men några gränsvärden är inte kända.

Jämnhetskrav vid nybyggnadskontroll anges till 4 mm för motorvägar och 6 resp.

8 mm för de två därefter följande vägkategorierna i fallande rang. Det anges inte

hur dessa mätningar sker men det använda instrumentet torde vara en rätskena

med längden 4 m. Detta antagande baseras på att mätning i vägens tvärled utförs

med en rätskena av denna längd.

Tabell 9. Acceptansgra'nser för vägytansjämnhet z' längs- och tvärlea'.

          

Andra lagret under Första lagret under Slitlagret

slitlagret slitlagret

mm mm mm

Ojämnhet i tvärled 1 0 8 5

Oj ämnhet i längsled 8 5 3

Tabell 10. Jämnhetskrav uttryckt i IR]för olika vägbyggnadslager.

Lager Mätningens omfattning

50 % 80 % 100 %

Slitlagret 31,5 32,5 33 ,0

Första lagret under slitlagret 32,5 33,5 34,5

Andra och därunder liggande lager under slitlagret 33,5 35,0 36,5

     

Den i Tyskland använda metoden för rapportering av vägytans jämnhet i

längsled bygger på den ovan nämnda ISO-standarden, d.v.s. beräkning av PSD,

glättning av PSD samt med hjälp av minsta-kvadrat-metoden anpassning av en rät

linje till denna glättade PSD. Från denna räta linje uttas två värden, dels det PSD-

värde som motsvarar den spatiala vinkelfrekvensen l rad/m (motsvarar våglängden

271 m) och dels den räta linjens lutning. Det första värdet som betecknas CDh(Qo)

[betecknad Gd(§20) i ISO-dokumentet] anger jämnhetsnivån medan linjens lutning

W anger amplitudfördelningen hos våglängderna i spektrum. Ett högt Värde på

w anger att de långa våglängderna har höga amplituder relativt de korta

våglängderna medan det omvända gäller vid lägre värden på w . Ett lågt värde på

w anger sålunda att de högfrekventa fordonsvibrationerna som är av betydelse

för t.eX. åkkomfort och fordonsslitage har högre amplitud än vad de skulle ha vid

samma allmänna nivå hos ojämnheten men vid högre värden på w . De båda

värdena CDh(Qo) och w utnyttjas för beräkning av ojämnhetsmåttet Spektraler

Ebenheits-lndex (SEI) enligt nedan.

W(I)h(Q) W32,5

4 x jw/Cbhmzz w > 2,5

Samtliga dessa värden rapporteras per avsnitt om 100 m.

SEI =
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För vad som kallas allmän ojämnhet beräknas ett tillständsvärde ZWAUN

(Zustandswert Allgemeine Unebenheit) enligt följande formel.

f 1 .ALmJSAunsl
1,5 + 2><(AUN-AUN1)/(AUN2-AUN1) AUNl < AUN s AUN2

ZWAUN=Ä
3,5 + (AUN-AUN2)/(AUN3-AUN2) AUN2 < AUN s AUN3
k 5 ALD%«ALWJ

där AUN = det som ovan betecknats CDh(QO) och utgörs aV det aktuella

uppmätta jämnhetsvärdet.

 

Följ ande gränsvärden gäller:

AUNl = 1cm3,
AUN2 = 3 cm3,

AUN3 = 9cm3,

Åtgärder bör sättas i om ZWAUN 2 3,5 (warnwert) medan ZWAUN = 4,5

representerar högsta tillåtna Värde (schwellenwert). Se också Figur 2.

AUNcmau _"1' .. "3" '9
1 5 ' 3,5 ' 4 5

Grenzwert 15-Wert a Warnwert SchWellen'wert

 

4 5 ,6

AUN [cmal

Figur 2. Gränsvärden för allmän ojämnhéI.
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För enstaka ojämnheter beräknas tillständsvärdet ZWEHI (Zustandswert
Einzelhindernisse) enligt följande.

1 v S -ln(3)/2
3,5 + v><4/ln(3) -ln(3)/2 < v S 0

ZWEHI =

3,5 +vx2/ln(3) 0 < v S ln(3)/2
5 ln(3)/2 < v

 

x

v som kallas normeringsfaktor deñnieras:

(UHE2 - UHE1)>< (WLE - WLEI)
(WLE2 - WLEl)

 

( ln(UHE) -1n(UHE1 + 0

9

WLE1 < WLE s WLE2
4

(UHE3 - UHE2 ) >< (WLE - WLEZ)
(WLE3 - WLEZ)

 

9
ln(UHE) - 1n(UHE2 +

x

 

WLE2 < WLE S WLE3

där UHE = den enstaka ojämnhetens höjd (mm)

WLE = den enstaka Oj ämnhetens våglängd (m)

Följande gränsvärden gäller:

UHE1= 8 mm vid WLE1= 0 m

UHEZ = 18 mm Vid WLEZ = 100/7,2 m

UHE3 = 46 mm vid WLE3 = 30 m

Se också Figur 3.

 

8
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'
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Figur 3. Gränsvärdenför enstaka ojämnheter.
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Tillståndsvärdet för periodiska ojämnheter ZWPER (Zustandswert Periodisehe
Unebenheiten) beräknas ur följ ande formel.

 

1 v S -ln(3)/2
3,5 + vx4/ln(3) -ln(3)/2 < v S 0

ZWPER = 4

3,5 +v><2/ln(3) 0 < v S ln(3)/2
k 5 ln(3)/2 < v

Normeringsfaktorn v definieras:

(UHPZ - UHPI) >< (WLP - WLPI)
(WLP2 - WLPI)

 

(1n(UHP) - ln(UHP1 +
9

WLPl < WLP s WLP22
(UHP3 - UHPZ) >< (WLP- WLPZ)

(WLP3 - WLPZ)

 

9
ln(UHP) - ln(UHP2 +

\

 

WLP2 < WLP S WLP3

där UHP = periodicitetens amplitud (mm)

WLP = periodieitetens våglängd (m)

Följ ande gränsvärden gäller:

UHP1= 8 mm WLP1= 0 m

UHP2 = 18 mm Vid WLP2 = 100/7,2 rn

UHP3 = 46 mm vid WLP3 = 30 m

Se också Figur 4.
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Figur 4. Gränsvärdenför periodiska ojämnheter
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Amerikansk standardisering genom ASTM

ASTM E 1489-98 Standard Practice for Computing Ride Number of Roads from

Longitudinal Profile Measurements Made by an Inertial Profile Measuring

Device beskriver beräkning av det i USA. använda mätetalet Ride Number

(RN) som använder dem femgradiga PSI-skalan (se nedan) och är liksom PSI

avsett att vara en prediktion av diskomfort orsakad av ett fordons vägyteorsakade

vibrationer. Medan PSI är härlett från Slope Value rapporterat av CHLOE-

profilometern är RN baserat på den verkliga längsprofilen. RN skall helst

beräknas från profilerna i vardera hjulspåret men kan också beräknas från profilen

i ett hjulspår. Profilen/profilerna filtreras i tre steg. Först beräknas ett flytande

medelvärde över baslängden 250 mm som dämpar de korta våglängderna och

därigenom slätar ut profilen. Syftet med denna filtrering är att simulera bildäckets

drapering över däckkontaktytans kortare våglängder. I nästa steg filtreras

profilen/profilerna genom ett bandpassfilter som filtrerar bort korta såväl som

långa våglängder. Figur 5 visar filterkarakteristiken. I det sista steget beräknas

RMS-värdet för den sålunda filtrerade profilen. Detta RMS-värde benämns Pl

(Profile Index).

RN definieras:
RN = Se-IÖOUDI) ,

Om RN baseras på endast en längsprofil beräknas RN direkt från det erhållna

PI-värdet. Om RN baseras på längsprofilen från såväl höger som vänster hjulspår

beräknas först ett genomsnittligt PI-värde enligt nedanstående formel varefter

definitionen enligt ovan tillämpas.

P1; +r>1v2

P _tai-*ä
Gain for Profile Slope |H(v]|

i 3 I I 7 3 3!! I

 

. . . ...... . . . . .

. . . ...... . . ...... . . .

. . . ...... . . . ...... . . .

. . . . . ...... . . .
ID . . . ...... . . . ..... . . .

- I I I I I I.. I U I I s I l I .i I 5 i 5.. D a . s I I O I I I * I I 'I' I I i I I I i.. I J I I I i I I Il' I i I I J I.. I I , I ,I.I$I.-

. I I I I'll-I I 0 I I II' I I I ...II

. . . ...... . . . ... .. . . .

. . . ...... . . . .... . . .

. . . . . . . . . .....

U5

   

[1.01 [1 1 l ll]

Wave Number (eyelesl'm)

Figur 5. Filterkarakteristikför beräkning av Ride Number (Anon, 1996).

ASTM E 1926-98 "Standard Practice for Computing International Roughness

Index of Roads from Longitudinal Profile Measurements" standardiserar

beräkningen av IRI (International Roughness Index). IRI utvecklades som ett

resultat av Världsbankens profilometerexperiment i Brasilien 1982 International

Road Roughness Experiment (IRRE). Syftet var att ta fram ett jämnhetsmätetal

som dels var stabilt över tid och dels transporterbart, d.v.s. samma mätresultat
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skulle erhållas vid mätning med olika instrument vid olika tidpunkter på en och

samma yta var den än ligger. IRI torde vara det jämnhetsmätetal som fått den

största spridningen av alla, åtminstone i Europa. PSI-skalan är mycket vanlig i

USA. men förefaller att vara på väg att ersättas av IRI eftersom de enskilda

staterna numera skall inrapportera sina jämnhetsdata till FHWA och då i IRI-

skalan.

IRI-värdet erhålls genom matematisk simulering av ett enhjuligt fordon

(quarter-car) där vägproñlen vars IRI-värde skall bestämmas utnyttjas som

insignal. Figur 6 visar en sehematisk beskrivning av fordonsmodellen med de

fjädrings- och dämpningsdata som standardiserats .

Australien

Den vanligaste typen av instrument för mätning av vägytans jämnhet i längsled är

den sk. NAASRA Roughometer vilket är ett instrument av sk. "response"-typ

vilket i detta fall innebär mätning av vertikalrörelsen hos bakaxeln på en personbil

relativt fordonskarosseriet.
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Figur 6. Schematisk beskrivning av den S.k. "quarter-carii-modell som
användsför beräkning av [RI-värdet. (Sayers, 1985).

C

Guide to the Thickness Design of Pavements , utgiven av Austroadsger i

Tabell ll givna åtgärdsgränser för vägunderhållet (mums/km). De i tabellen givna
IRI-värdena som används i samband med Världsbankens fordonskostnadsmodell

HDM har omräknats från CO ms/km med hjälp av en formel som presenteras nedan i
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avsnittet Översättning av olika jämnhetsmätetal till IRI . Eftersom NAASRA

Roughometer är en tvåspårig mätare kan de angivna IRI-värdena grovt betraktas

som medelvärden av IRI-värdena för höger resp. vänster hjulspår.

Tabell 11. Australiska jämnherskravför olika vägtyper.

  

Road Class co ms/km IRI m/km

State Highway 1 10 4,2

Main Road 150 5,7

Other 1 75 6,7

     

Kanada

RCI (Riding Comfort Index) är ett med PSI besläktat kanadensiskt mätetal baserat

på samma typ av komfortbedömningar men utnyttjande en tiogradig skala från

0 till 10. Samma problem som observerats rörande PSI-skalan vidlåder

följaktligen också RCI-skalan (se nedan i avsnitt Icke formellt standardiserade

internationellt använda mätstorheter ).

Marocko

Vid nybyggnadskontroll används den franska jämnhetsmätaren APL25. Man har

tre tröskelvärden uttryckta i mätvärdet CAPL25 (se ovan); 4, 8 och 13 mm

beroende byggnadslager (slitlager, bärlager). Underhållsåtgärder är dock baserade

på jämnhet uttryckt i IRI (mm/km) med gränsvärden beroende av typ av vägyta
(vägtyp?) och trafikmängd.

Icke formellt standardiserade internationellt använda mätstorheter

Det äldsta fortfarande använda jämnhetsmätetalet med internationell spridning

torde vara PSI (Present Serviceability Index). PSI-skalan utvecklades i samband

med AASHO-försöken i USA 1956 - 1961. Den ursprungliga PSI-skalan

fastställdes genom att ett antal bedömare färdades över de i AASHO-försöken

ingående provvägarna och bedömde upplevelsen av vibrationsberoende

komfortstörning i en femgradig skala, PSR (Present Serviceability Rating), där 5

anger en perfekt väg och 1 en otjänlig sådan. Jämnheten på provvägarna

uppmättes med den sk. AASHO-profrlometern som är (eller möjligen var) en

släpkärra i framänden kopplat till en dragbil och i bakänden uppburet av två

bärhjul. Jämnhetsmätningen utfördes med hjälp av två mäthjul monterade i

tandem i var sin ände av en arm lagrad i chassiet. Dessa mäthjul som vid mätning

belastas av en del av mätfordonets tyngd har ett inbördes avstånd av 225 mm och

diametern 200 mm. Genom att AASHO-profllometern har (hade) två sådan

uppsättningar av mäthj ul kunde jämnheten uppmätas i båda hjulspåren samtidigt.

Den betraktade mätstorheten hos detta instrument är vinkeln mellan chassiets

längdriktning och den arm som uppbärs av de två mäthjulen. Denna vinkel

avkännes av en givare som ger en mot vinkeln proportionell spänning. Det

betraktade mätetalet är variansen hos denna vinkel, slope variance (SV). PSI

beräknades därefter med hjälp av en formel innehållande SV samt information om

vägytesprickor, spår och lagningar. Konstanterna i formeln anpassades så att de

erhållna PSI-värdena motsvarade PSR-värdena från komfortbedömningarna. Det

har sedermera visat sig att informationen om sprickor, spår och lagningar endast

svarade för cirka 5% av sambandet och den moderna PSI-formeln innehåller

därför endast SV-värdet.
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Problemet med detta jämnhetsmått är att PSR-skalan med åtföljande PSI-skala

beror av vägoj ämnhetsomfånget hos de vägar på vilka bedömningarna utförts. Ett

PSI-värde beräknat ur SV-värdet, mätt med AASHO-profilometerns efterföljare

den enspåriga CHLOE-proñlometern, med utnyttjande av de i samband med

AASHO-försöken utvecklade formlerna är entydigt. Tyvärr har det visat sig att

vissa användare av PSI-skalan genomfört egna PSR-bestämningar på vägar inom

det egna området. Detta har resulterat i ett stort antal olika PSI-skalor eftersom

PSR-skalan 5-1 i ett område med liten spridning i jämnhetsstandarden betyder

något helt annat än i ett område med större sådan spridning. När sedan PSI, vilket

numera ofta är fallet, mäts med hjälp av mätfordon av typ RTRRMS (se ovan) där

PSI-skalan erhållits genom korrelation till t.ex. måtresultatet från en CHLOE-

proñlometer blir måtresultatet än mer otillförlitligt eftersom mätvärdet från dessa

mätare beror av fordonskonstruktion, fordonets momentana kondition,

mäthastigheten och vissa omgivningsfaktorer.

Översättning av olika jämnhetsmätetal till IRI

Översättning av PSI till IRI:

IR] = 5,5 x ln(5 %51); (Paterson, 1986)

Översättning av RCI till IRI:

IR] = 6,31>< 1n(1O Ra), (Bein et al., 1989)

Bein et al. anger emellertid också att RCI = 2><PSI varför konstanten i ovanstående

formler borde ha varit densamma. Förklaringen till skillnaden är att de två

formlerna bygger på två olika mätnings-/bedömningsförsök.

För APL vid mätningshastigheten 6 m/S gäller:

IR] = CAPL2% O; (asfaltytor) (Paterson, 1986)

[R] = CAPL2% 2 ; (andra ytor) (Paterson, 1986)

För APL utvärderad enligt metoden med bandpassfiltrering i tre olika band, gäller

för det kortvågiga bandet:

[RI = 0,78 >< EWB°°63 ° (Paterson, 1986)
SW?

För APL som den utvärderas i Belgien gäller för baslängden 2,5 m:

EC
[RI = 2%; (Paterson, 1986)

Australian Road Research Board Transport Research (ARRB Transport Research)

anger följ ande samband mellan NAASRA Roughness (mums/km) och IRI (m/km):

IRI = 0,0378xRoughness+0,0479;
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Vägytans jämnhet i tvärled (inkl. tvärfall)

Mätinstrument

Internationell standardisering genom ISO

Så vitt bekant finns inget av ISO standardiserat instrument för mätning av

Vägytans jämnhet i tvärled.

Europeisk standardisering genom CEN

En standard för mätning med rätskena på vägar och rullbanor på flygfält är under

utarbetande. Se vidare i avsnittet Framtida utveckling .

Amerikansk standardisering genom ASTM

ASTM E 1703/E l703M-95 Standard Test Method for Measuring Rut-Depthof

Pavement Surfaces Using a Straightedge specificerar dimensionerna, inkl.

toleranser, för rätskena av olika längd. Företrädesvis bör rätskenan ha längden

1,83, 2,0, 3,0, 3,05 eller 3,66 m. Rätskenan skall vara så lång att den spänner över

de högsta punkterna på vardera sidan av ett spår. Minsta tillåtna längd är 1,73 m.

Standarden anger också krav på rakhet hos rätskenans undre yta. Något specifikt

styvhetskrav anges inte, däremot föreskrivs att rätskenan skall vara så styv att det

specificerade rakhetskravet alltid innehålles, d.v.s. även då rätskenan är

understödd i ändpunkterna. Vidare föreskrivs att mätningen skall utföras med

hjälp linjal av specificerat utförande.

Mätstorheter och därpå grundade analyser

Internationell standardisering genom ISO

ISO har så vitt bekant inte presenterat någon standardiserad mätstorhet inom detta

område.

Europeisk standardisering genom CEN

CEN har ännu inte (oktober 2000) presenterat någon standardiserad mätstorhet

inom detta område. Se dock avsnitt Framtida utveckling .

Nationella standarder och riktlinjer inom Europa

I Belgien mäts tvärprofilen med hjälp av ett mätfordon försett med 31

ultran udsensorer monterade tvärs fronten på fordonet.

Följ ande värdeskala för Vägytans godhet från spårdj upssynpunkt anges:

Mycket god 4 mm

God 12 mm

Medelgod 16 mm

Dålig 24 mm

Mycket dålig 32 mm

Åtgärdsgränsen anges till 16 mm.

Följande prediktionsmodell för jämnhetsutvecklingen hos en nybyggd väg
används:

D

RUT(n)=C><(%V) ;

där RUT(n) = predikterat värde
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C = konstant

n = verklig trafik under tiden från nybyggnad till prediktions-

tillfället

N = den totala trañken för vilken vägen dimensionerats (livstid)

D = konstant

Vägens jämnhet i tvärled mäts i Slovenien med en rätskena med längden 4 m.

Vid nybyggnadskontroll gäller att avvikelsen mellan vägyta och rätskena inte får

överstiga 4 mm för motorvägar och 6 resp 8 mm för de två därpå följande

vägklasserna i fallande rang. Regler för när åtgärder p.g.a. stora spårdjup finns

bara för motorvägar där för körfält för långsamgående trañk gränsen är 35 mm

medan för höghastighetsfält det högsta tillåtna värdet är 15 mm.

I Tyskland mäts tvärproñlen över en mätbredd av 3,2 m med minst 33

sensorer, d.v.s. avståndet mellan två närliggande sensorer får inte överskrida 100

mm. Avståndet mellan två på varandra följande tvärproñlmätningar får inte

överstiga l m. Som underlag för beräkning av tillståndsstorheter beräknas och

rapporteras en medeltvärproñl per 10 m. Vidare rapporteras medeltvärproñler

över 100 m baserat på medeltvärproñlerna över 10 m liksom även

standardavvikelsen för dessa tio profiler. Tillståndsdata rapporteras för vägavsnitt

om 100 m och består av maximidjup, medelspårdjup och standardavvikelse i

höger resp. vänster hjulspår, fiktivt vattendjup (maximum, medelvärde och

standardavvikelse) i spåren samt tvärfall angivet som lutningen (%) av

regressionslinj en genom tvärprofllen. För beräkning av spårdjup används rätskena

med längden 2m. Det framgår inte klart av dokumentet men det rör sig sannolikt

om en simulerad rätskena som appliceras på de uppmätta medeltvärproñlerna,

troligen medelproñlerna per 10 m. Mätningen sker separat för de två spåren och

maximalt avstånd mellan rätskena och vägyta rapporteras. Beräkning av ñktivt

vattendjup baseras på medeltvärproñlerna per 10 m och motsvarande

medeltvärfall per 10 m.

Tillståndsvärdet för spårdjup ZWSPT (Zustandswert Spurrinnentiefe) beräknas

enligt följande.

 

" 1 MSPT s SPTl
1,5 + 2x(MSPT-SPT1)/(SPT2-SPT1) SPT1 < MSPT s SPT2

ZWSPT =4
3,5 + (MSPT-SPT2)/(SPT3-SPT2) SPT2 < MSPT s SPT3

\ 5 SPT3 < MSPT

där MSPT = MAX[MSPTL,MSPTR];

där MSPTL = aktuellt uppmätt medelspårdjup i vänster hjulspår (mm)

MSPTR = aktuellt uppmätt medelspårdjup i höger hj ulspår (mm)

Följande gränsvärden gäller:

SPT1 = 4 mm,

SPTZ = 10 mm,

SPT3 = 20 mm,

Se också Figur 7.
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Tillståndsvärdet för ñktivt vattendj up betecknas ZWSPH (Zustandswert Fiktive

Wassertiefe) och beräknas enligt nedan.

r 1 MSPH s SPH1
1,5 + 2x(MSPH-SPH1)/(SPH2-SPH1) SPHl < MSPH s SPH2

ZWSPH = 4
3,5 + (MSPH-SPH2)/(SPH3-SPH2) SPH2 < MSPH s SPH3
\ 5 SPH3 < MSPH

där MSPH =MAX[MSPHL,MSPHR];

där MSPHL = medelvattendjupet i vänster hjulspår (mm)

MSPHR = medelvattendjupet i höger hj ulspår (mm)

 

Följ ande gränsvärden gäller:

SPH1 = 0,1 mm,

SPH2 = 4,0 mm,

SPH3 = 6,0 mm,

Se också Figur 8.

I Österrike mäts spårdjup med en rätskena med längden 4 rn. Det största

avståndet mellan rätskena och markyta bör inte vara större än 4 mm.

MSPT mm . 4

" :1 5

Grenzwert 1 5 .-. Wert

 

8 12

MSPT [mm]

Figur 7. Gränsvärdenför tillåtet spårdjup.
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Figur 8. Gränsvärden för iillåtetjiktivt gåttenayup.

Amerikansk standardisering genom ASTM

ASTM E 1703/E 1703M-95 Standard Test Method for Measuring Rut-Depth of

Pavement Surfaces Using a Straightedge , anger hur spårdjupsmätningen skall

göras. Figur 9 Visar placering av rätskena och mätlinjal vid spårdj upsmätning.

TOP Direction
of Travel  

90° Straightédge  
Gauge

SlDE
FRONT

Straightedge

  

  
  

'Gaugé
- Straightedge

90°
   

 

Gauge _

. _ 4"' kPavement
/Ã ' / Surface

Gisan Contact _wg ""'
Pavement

'.'/rv

- Surface" Pavement
S|0pe

Figur 9. Placering av rätskena och mätlinjal vid spåra'jupsmäming enligt
ASTME 1703/E 1703M-95.
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Mikrotextur

Mätinstrument

Internationell standardisering genom ISO

Det finns inget av ISO standardiserat instrument för mätning av vägytans

mikrotextur.

Europeisk standardisering genom CEN

Inte heller CEN har standardiserat något standardiserat instrument för mätning av

vägytans mikrotextur. Se dock avsnitt Framtida utveckling .

Amerikansk standardisering genom ASTM

Vägytans mikrotextur kan med nu känd teknik inte mätas direkt men det mätvärde

som erhålles vid mätning med den sk. British Pendulum anses huvudsakligen

bero av ytans mikrotextur och instrumentets huvudsakliga användning är numera

som mikrotexturmätare. ASTM E 303-93 Standard Test Method for Measuring

Surface Frictional Properties Using the British Pendulum Tester beskriver såväl

mätutrustning som procedur vid mätning.

Mätstorheter och därpå grundade analyser

Internationell standardisering genom ISO

Någon mätstorhet för mikrotextur har inte standardiserats av ISO.

Europeisk standardisering genom CEN

Någon mätstorhet för mikrotextur har inte standardiserats av CEN.

Amerikansk standardisering genom ASTM

Inte heller ASTM har standardiserat något mikrotexturmått.

Makrotextur

Mätinstrument

Internationell standardisering genom ISO

ISO 10844 Acoustics - Test surface for road vehicle noise measurement

beskriver i Annex F Measurement of pavement surface macrotexture depth using

a volumetric technique utrustning och procedur för mätning av vägytans

makrotextur enligt vad som på svenska brukar kallas sandfläcksmetoden efter

engelskans sand patch method . Emellertid har man på senare tid i stor

utsträckning Övergått till att använda glaskulor i stället för sand, bl.a. föreskrivet i

här aktuellt ISO-dokument, varför metoden på engelska numera brukar kallas the

patch method . Dokumentet anger bl.a. krav på glaskulornas storlek och rundhet,

minsta tillåtna volym hos den behållare som används för att uppmäta den mängd

glaskulor som skall användas vid texturbestämningen och dimensionerna hos den

sk. utstrykaren.

Europeisk standardisering genom CEN

CEN har ännu inte någon accepterad standard inom detta område, se dock vidare

under avsnittet Framtida utveckling .
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Amerikansk standardisering genom ASTM

Dokumentet ASTM E 965-96 Standard Test Method for Measuring Pavement

Macrotexture Depth Using a Volumetric Technique Överensstämmer med ovan

nämnda annex F till ISO 10844. Det senare är nämligen grundat på ASTM-

standarden.

Mätstorheter och därpå grundade analyser

Internationell standardisering genom ISO

ISO 13473-1 Characterization of pavement texture utilizing surface proñles. -

Part 1: Determination of Mean Profile Dept beskriver bestämning av MPD som

visat sig vara relaterat till våtfriktionens hastighetsberoende.

Europeisk standardisering genom CEN

CEN har ännu inte någon accepterad standard inom detta område, se dock vidare

under avsnittet Framtida utveckling .

Nationella standarder och riktlinjer inom Europa

I Frankrike finns av SETRA utgivna rekommendationer avseende nya

beläggningar (även om de ofta inofficiellt också tillämpas på äldre beläggningar)

med krav på ett minsta texturdjup i syfte att uppnå acceptabel friktion. Det finns

emellertid inga specifika friktionskrav. Texturdjupet skall normalt mätas med

laserteknik. De franska rekommendationerna framgår av tabell 12.

Det av National Research Council i Italien utgivna dokumentet CNR-BU

94/1983 Metodo di prova per 1a misura della macrorugositt'i superñciale con il

sistema della altezza in sabbia beskriver mätning av vägytans makrotextur

medelst vad som numera kallas patch method . Man har definierat fem klasser av

makrotextur från 0,2 mm till 1,2 mm.

För makrotexturen hos bituminösa beläggningar gäller i Portugal

minimivärden enligt Tabell 13 medan minimivärdet 0,6 mm anges för styva
beläggningar.

Tabell 12 Franska rekommendationer avseende makrotexrur

         

Plats Vägtyp Skyltad Texturdjup i mm

hastighet Enkla Pot. farliga Svåra

(km/h) sektioner punkter sektioner

Min. Rek. Min. Rek. Min. Rek.

Tätort Låg hastighet 60 0,2 0,4

Hög hastighet 110 0,4 0,8 0,6 1,0

Utom Dubbelriktad 90 0,4 0,6 0,6 1,2 0,6 1,0

tätort Sep. körbanor 2110 0,4 0,6 0,8 1,2 0,6 1,0

      

Not: "Enkel sektion" kan betyda att vägen är rak och plan. "Svår sektion" kan

betyda en väg med skarpa kurvor och höga lutningar. "Potentiellt farlig punkt" kan

tex. vara en signalkontrollerad vägkorsning.
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Tabell 13. Portugisiska gränsvärden för makrotextur.

  

Typ av bituminös beläggning Makrotexturvärde (mm)

Bituminös betong >O,6

Dränerande bituminös betong >1,2

Sträv mikrobetong >1,0

Bituminös konstruktionsbetong >0,4

Bituminös beläggning med hög E-modul >0,4

    

I Storbritannien skall texturdjupet på nybyggda vägar uppgå till vissa

minimivärden för olika vägklasser. Texturdjupet skall mätas med "patch"-metoden

eller med hjälp av laserteknik. De uppställda kraven framgår av tabell 14.

Tabell 14. Makrotexturkrav i Storbritannien

 

Beläggningstyp Min-värde Medelvärde Max-värde Anmärkning

 

Bitumen 1,2 mm 1,5 mm För att få god friktion

  

Cementbetong 1,0 mm 1,5 mm Min. för friktion, max.

för bullerbegränsning

     

Amerikansk standardisering genom ASTM

ASTM E 1845-96 Standard Practice for Calculating Pavement Macrotexture

Mean Profile Depth beskriver beräkningen av Mean Profile Depth (MPD)

liksom krav på utrustning för datainsamling och mängden av insamlad data. Man

anger också följande formel för omvandling av MPD till ETD (Estimated Texture

Depth):

ETD = 0,2 + 0,8MPD

där såväl ETD som MPD är uttryckta i mm.

Detta dokument är baserat på ovannämnda ISO 13473-1

Nya Zeeland

Även Nya Zeeland utnyttjar den ovan nämnda sandfläcksmetoden, här kallad

sand circle method . Den standardiserade proceduren beskrivs i dokumentet

NRB T/3:1981 Standard test procedure for measurement of texture by the sand

circle method .

Dokumentet TNZ P/ 17:November 1997 Performance based speciñcation for

bituminous reseals anger att vid kontrollmätning av nylagd ytbehandling skall

texturen godkännas om texturdjupet är större än vad som erfordras för att uppnå

ytbehandlingens avsedda livslängd.

Minimivärde av medeltexturdjupet beräknad med sandcirkelmetoden som

den defmierats i ovannämnda dokument NRB T/3 skall vara:

X-0,519>< 520,07 >< ALDx [log(elv>< 365 x Yd)-log(elv>< 365)]+ 0,9;

där S = provets standardavvikelse beräknad på fem mätningar

X = medelvärdet av texturdjupsmätningarna (mm)

Om inte annat anges skall ytbehandlingens livslängd beräknas enligt:
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Yd=9,417-2,435 < log(elv)+ ALD x [IA-0,098 >< 10g(elv)ls
där Yd livslängd i år

elv trafikmängd omräknad till antal lätta fordon/körfält/dag

ALD = genomsnittlig minimidimension hos stenmaterialet (mm)

elv- AADT (1+0,09 <%HCV);
_ antal körfält

 

där AADT = årsdygntraflk

%HCV = andelen tunga fordon

Enligt dokumentet TNZ P/17 Noteszl997 Notes to Speciñcation for

Bituminous Reseals har ytbehandlingens livslängd (som bestämd av texturen)

uppnåtts när texturen har fallit under minimigränsen för säkerhet. För vägar med

hastigheter överstigande 70 km/h är detta värde 0,9 mm (motsvarar en sandcirkel

med diametern 250 mm). Livslängdskravet skall anses vara uppfyllt eller

överskridet om minimitexturdjupet (TD1) ett år efter ytbehandlingens utförande är:

TDl = 0,07 x ALD >< [log(elv x 365 x Yd)-log(elv >< 365)]+ 0,9;

Friktion

Mätinstrument

Internationell standardisering genom ISO

ISO har ännu ingen accepterad standard för friktionsmätinstrument, se dock

avsnittet Framtida utveckling .

Europeisk standardisering genom CEN

CEN har ännu ingen accepterad standard för friktionsmätinstrument, se dock

avsnittet Framtida utveckling .

Amerikansk standardisering genom ASTM

ASTM E 303-93 Standard Test Method for Measuring Surface Frictional

Properties Using the British Pendulum Tester (se kommentar ovan avseende

standardisering inom CEN).

ASTM E503/E503M-88 Standard Test Methods for Measurement of Skid

Resistance on Paved Surfaces Using a Passenger Vehicle Diagonal Braking

Technique är som titeln anger inte en instrumentbeskrivning utan en metod-

beskrivning men medtas ändå här för fullständighetens skull. Standarden anger två

metoder Full-stop method och Pulse-braking method . I båda fallen utnyttjas

en fyrhjulig personbil eller lätt last- eller skåpbil där bromssystemet har

modifierats så att två diagonalt placerade hjul kan bromsas till låsning medan de

två andra fortfar att rulla fritt och därigenom stabiliserar fordonet under

bromsningsförloppet. Mätningen utförs alltid på i förväg bevattnad vägyta. Vid

mätning enligt Full-stop method bringas fordonet till någon vald

utgångshastighet varefter bromsarna anbringas så snabbt som möjligt och

bromsningen bibehålls tills fordonet stannat. Bromssträckan mäts med ett sk.

femte hjul som innehåller en pulsräknare som skall ge minst tre pulser per

meter. I fallet med mätning enligt Pulse-braking method anbringas bromsarna
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Också så snabbt som möjligt men bromsningen bibehålls endast under cirka en

sekund. I detta fall mäts retardationen med hjälp av någon form av accelerometer.

ASTM E 670-94 Standard Test Method for Side Force Friction on Paved

Surfaces Using the Mu-Meter avser en friktionsmätvagn med två mot varandra

snedställda hjul med däckdimensionen 4.00-8. Båda mäthjulen skall vara ställda i

vinkel 7,5 i0,750 relativt mätvagnens längdriktning. Vid mätning bogseras

mätfordonet av en dragbil som minst skall kunna bibehålla mäthastigheten 65 km/h

med toleransen i0,8 km/h. Vid högre mäthastigheter skall hastigheten kunna hållas

konstant inom i1,5 km/h. Mätningen skall ske på våt vägyta och bevattningen

åstadkommes med hjälp av en fordonsburen bevattningsanordning. Vid mätning

på flygfält rekommenderas vid hastigheten 65 km/h ett vattenflöde av 1,2 l/min

i10% per mm av bevattnad bredd. Vid mätning på väg får det alternativa

vattenflödet 0,6 1/min ilO % per mm av bevattnad bredd användas. Den bevattnade

bredden skall vara minst 25 mm större än bredden hos kontaktytan för det

snedställda mäthjulet. Den betraktade storheten är den sidfriktionskraft som

uppkommer p.g.a. de snedställda mäthjulen. Standarden specificerar också

mätdäcket.

ASTM E 707-90 "Standard Test Method for Skid Resistance Measurements

Using the North Carolina State University Variable-Speed Friction Tester"

beskriver ett instrument av samma typ som den mera bekanta "British Pendulum".

I stället för en gummikudde används ett litet gummihjul (fälgdiameter 5") som vid

mätningen är låst. Mätningen sker under enspecificerad vattentillförsel.

ASTM E 1337-90 Standard Test Method for Determining Longitudinal Peak

Braking Coefficient of Paved Surfaces Using a Standard Reference Test Tire

specificerar såväl metod för mätning av friktionsmaximum (se nedan) som det

mätfordon som skall utnyttjas.

Friktionsmätaren utgörs av en släpkärra som vid mätning dras av ett dragfordon

som skall kunna bogsera mätfordonet i hastigheten 64 km/h och bibehålla denna

hastighet inom i0,8 km/h även vid maximal bromskraft. Mätningen sker vid

successivt Ökande bromskraft på mäthjulet och standarden föreskriver att

bromskraften skall ökas i sådan takt att tidsintervallet för Övergång från frirullande

mäthqu till friktionsmaximum blir 0,3 till 0,5 s. Det krävs givetvis att

bromssystemet skall förmå ge så stort bromsmoment att det slipvärde som

motsvarar friktionsmaximum kan uppnås. Friktionsmätarens fjädringssystem skall

kunna hålla ändringar av toe - och camber -vinklar inom i0,05° vid maximal

vertikal fjädringsrörelse, såväl statiskt som dynamiskt. Den statiska hjullasten

skall vid mätning vara 4586 i 67 N. För en detachable trailer skall

dragkroksbelastningen vara 445 - 890 N. Bakgrunden till denna bestämmelse,

liksom flera andra specifikationer i dokumentet, torde vara att detsamma är

baserat på specifikationerna för den norska friktionsmätaren Norsemeter som

. antingen kan ha formen av enbogserad släpkärra eller vara konstruerat för att

hängas på bakstammen på ett värdfordon. Mätdäcket är specificerat i ASTM E

1136-93 Standard Specification for a Radial Standard Reference Test Tire , och

representerar modern teknik vad avser radialdäck för personbilar

Av mätsystemet krävs att det skall tåla temperaturområdet 4-38 C° och 100 %

relativ fuktighet (regn ock stänk). Systemnoggrannheten skall vara i1,5 % av

aktuell kraft i intervallet från 890 N till maximal kraft. Bromskrafter upp till 8900

N skall kunna mätas. Hastighetsmätningen skall ha en upplösning, och även
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noggrannhet, av i1,5 % av aktuell hastighet eller i0,8 km/h beroende på vilket

värde som är störst.

ASTM E 1859-97 "Standard Test Method for Friction Coeffrcient

Measurement Between Tire and Pavement Using a Variable Slip Technique"

specificerar mätfordon och -metod för mätning av vägytans longitudinella

våtfriktion vid ett antal fasta slipvärden.

ASTM E 1911-98 "Standard Test Method for Measuring Paved Surface

Frictional Properties Using Dynamic Friction Tester" beskriver mätning med

stationär friktionsmätare som i princip består av en roterande skiva med tre

gummielement i kontakt med vägytan. Skivan bringas att rotera med en

specificerad utgångshastighet av 90 km/h och sänks därefter ned mot vägytan vilket

leder till att rotationen successivt bromsas upp. Gummielementen är fästade vid

skivan via fjädrar som medger en tangentiell förskjutning proportionell mot

friktionskraften mellan gummielement och vägyta. Fjäderkraften mäts kontinu-

erligt vilket gör det möjligt att beräkna friktionen vid olika hastigheter under

inbromsningsförloppet.

Mätstorheter och därpå grundade analyser

Internationell standardisering genom lSO

Det enda internationella friktionsmätetalet IFI (International Friction Index) har

ännu inte (oktober 2000) standardiserats av ISO. Se vidare nedan i avsnittet

"Amerikansk standardisering genom ASTM".

Europeisk standardisering genom CEN

CEN har ännu ingen accepterad standard för friktionsmätetal, se dock avsnittet

Framtida utveckling .

Amerikansk standardisering genom ASTM

ASTM E 1960-98 "Standard Practice for Calculating International Friction Index

of a Pavement Surface" standardiserar som namnet antyder beräkning av det nya

friktionsmätetalet IFI: Det finns i huvudsak tre olika metoder för mätning av

vägytans friktion; mätning vid konstant slip, sidkraftsmätning och mätning med

låst hjul vartill på senare tid tillkommit s.k. chirp test , d.v.s. mätning under

bromsning från frirullande tillstånd till näst intill låst hjul. Det har tidigare gjorts

flera föga framgångsrika försök att finna omräkningsformler mellan de

friktionsmätetal som mätare av dessa tre typer producerat. International PIARC

experiment to compare and harmonize texture and skid resistance measurement

var ett nytt sådant försök som genomfördes 1992 under ledning av PIARC

Technical Committee No. 1 Surface Characteristics . Syftet med detta experiment

var att undersöka om det var möjligt att genom en kombination av friktions- och

makrotexturdata utveckla ett för de tre huvudsakliga friktionsmätmetoderna

gemensamt friktionsmätetal.

VTI notat 64-2000 35



Experimentet resulterade i defmierandet av International Friction Index (IFI)

som består av två komponenter, Vp och F60.

Vp = 61 + b >< TX;

där a och b = konstanter bestämda för aktuell texturmätare och aktuellt

texturmått,

TX = texturvärde, uttryckt i det aktuella texturmåttet, erhållet från den

aktuella texturmätaren.

F60: A+B><FRSxe[(s_60)/Vp]+C><TX;

där A, B, C = kalibreringskonstanter för den aktuella friktionsmätaren,

FRS = friktionsvärde erhållet med den aktuella friktionsmätaren,

S = sliphastighet (definierad nedan) (km/h).

S = mäthastighet (V) för instrument som mäter med låst hjul,

S = sz/ 1 00 för instrument som mäter vid konstant slip,

S = V>< sin oc för instrument som mäter med snedställt hjul,

oc = mäthj ulets avdriftsvinkel.

Slipvärdet (s) definieras:

(of - wb
s = ' x 100;

wf

 

där mf = rotationshastigheten hos ett frirullande hjul,

(0b = rotationshastigheten hos ett bromsat hjul

Det texturmått som visade sig ge bästa resultat visade sig vara MPD (Mean

Profile Depth) som beskrivits ovan i avsnittet Makrotextur .

Experimentet får anses vara i huvudsak framgångsrikt även om skillnaden i

predikterat IFI mellan olika instrument i vissa fall kan anses som något stor. Valet

av 60 km/h som referenshastighet har också kritiserats. Vissa kompletterande ännu

ej publicerade mätningar har genomförts syftande till att ett förbättrat IFI där bl.a.

det valda texturmåttet, MPD, har räknats om.

Nationella standarder och riktlinjer inom Europa

I Belgien mäts vägytans friktion med SCRIM som mäter sidfriktion med hjälp av

ett speciellt mätdäck.

Följ ande värdeskala för vägytans godhet från friktionssynpunkt anges:

Mycket god 0,80

God 0,60

Medelgod 0,40

Dålig 0,20

Mycket dålig 0,00

Åtgärdsgränsen anges till 0,40.
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Följande prediktionsmodell för friktionsutvecklingen hos en nybyggd väg
används:

SFC(n)=SFCO -Ex (1-F");

där SFC(n) = predikterat värde

SFC0 = friktionsvärdet hos den nybyggda vägen

E = konstant

F = konstant

n = verklig trafik under tiden från nybyggnad till prediktions-

tillfället

National Research Council i Italien har utgivit två riktlinjer angående

friktionsmätning. CNR-BU 105/1985 Metodo di prova per la misura della

resistenza di attrito radente con l°apparecchio portatile a pendolo beskriver

friktionsmätning medelst pendelmetoden. CNR-BU 147/1992 Metodo di prova

per la misura del coefficiente di aderenza con apparecchiatura SCRIM definierar

tre friktionsnivåer uttryckta i friktionsmätetalet CAT. CAT < 0,35 anger låg

friktion med krav på frekvent mätning medan CAT > 0,55 god friktion med mera

infrekvent behov av mätning. Det är obekant om mätning är den enda åtgärden

som vidtas vid observerad låg friktion eller om man också försöker förbättra

friktionen. Autostrade Spa anger att CAT < 0,4 är otillräckligt och att CAT >

0,7 är mycket bra. Dessa värden avser motorvägar.

Vägytans friktion mäts i Portugal med pendelinstrument och med SCRIM.

Pendelmätningar utförs med avståndet 500 m och bör ge minst 0,55 BPN-enheter.

Vid mätning med SCRIM får friktionstalet inte underskrida 0,4 vid mätning vid

50 km/h eller 0,2 vid 120 km/h. Dessa värden gäller för såväl flexibla som styva

beläggningar.

I Slovenien mäts friktion med pendelinstrument och med SCRIM. Standard för

utvärdering av mätning med pendeln finns . Det är oklart vilken standard som

används men det torde vara någon av de många standarder för detta instrument

som finns snarare än någon nationell standard. För utvärdering av mätningar med

SCRIM utnyttjas tillverkarens instruktioner.

Föga förvånansvärt utnyttjas SCRIM inte bara i sitt hemland England utan

inom hela Storbritannien och Nordirland. På grund av en konstaterad

årstidvariation hos friktionsmätetalet utförs friktionsmätningar i princip endast

under tiden första maj till sista september. Om mätningar sker under onormala

trafik- och/eller väderförhållanden, t.ex. utanför den normala mätperioden eller

standardiserat mäthastighetsområde, skall mätvärdet korrigeras för detta. Design

Manual for Roads and Bridges _ Volume 7: Pavement Design and Maintenance -

Skidding Resistance definierar ett antal storheter varav de följande är de

viktigaste:

Sideway-force coefñcient (SFC): generell term för kvoten mellan

sidkraft och normalkraft erhållet med SCRIM.,

- Index of SFC : kvot, uttryckt i procent, mellan SFC-värden erhållna från

en nutida kalibrerad SCRIM och SFC-värden från den (de?) SCRIM vid

TRRL som under perioden 1963 - 1972 användes för att ta fram den

information på vilken friktionsspecifikationerna är baserade. Det aktuella

värdet (januari 1994) är (var?) 78 %,
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- SCRIM Coefficient (SC): SCRIM-mätetal justerat i enlighet med Index

of SFC och vid behov korrigerat för onormala mätningsbetingelser,

- Mean Summer SCRIM Coefficient (MSSC): medelvärdet av tre eller

flera SC mätta på samma mätsträcka vid rimligt tidsintervall under tiden

sommarperioden (första maj till sista september) under ett och samma år.

MSSC används i regelverket för att ange på trafiksäkerhetsöverväganden

baserad friktionskrav för olika vägar (se tabell 15).

Vägytans friktion mäts i Tyskland med hjälp av SCRIM. Mätning utförs i

höger hjulspår vid i princip mäthastigheten 80 km/h. Mätning får dock ske i

hastighetsområdet 50 - 90 km/h men mätvärdena skall då omräknas till ett

korrigerat mätvärde som enligt följ ande omräkningsformel.

(V-sm
20 x 0,07; 50 km/h s v 3 90 km/hSFCK = SFC +

där SFCK= korrigerat friktionstal,

SFC = vid hastigheten V km/h uppmätt friktionstal.

Friktionsvärdet rapporteras som medelvärdet över 100 m av det korrigerade

friktionstalet.

Tillståndsvärdet för vägytans friktion betecknas ZWGRI (Zustandswert

Grifflgkeit) beräknas enligt följande formel.

" 1 GRI z SFCl
1,5 + 2x(GRI-SFC1)/(SFC2-SFC1) SFC1 > GRI zsrc2

ZWGRI = <
3,5 + (GRI-SFC2)/(SFC3-SFC2) SFC2 > GRI z SFC3
k 5 SFC3 > GRI

Där GRI = det aktuella uppmätta friktionsvärdet.

 

Följande gränsvärden gäller vid motorvägsmätning vid 80 km/h:

SFC1= 0,53,

SFC2= 0,39,

SFC3 = 0,32,

Se också Figur 10.

Amerikansk standardisering genom ASTM

ASTM E503/E503M-88 Standard Test Methods for Measurement of Skid

Resistance on Paved Surfaces Using a Passenger Vehicle Diagonal Braking

Technique innehåller som ovan angetts två mätmetoder Full-stop method och

Pulse-braking method .
Vid mätning enligt Full-stop method beräknas mätetalet Stopping Distance

Number (SDN) enligt formeln:

2V
=_- 1SDN 127,58Dx 00,

där V = utgångshastighet vid bromsningens början (km/h),

SD = stoppsträcka (m).
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Tabell 15. Friktionsnivåer som påkallar särskild undersökning om huruvida
Fiktionshöjande åtgärder behöver sättas in.

 

Investigatory levels MSSC (at 50 km/h)

  

SH'E (i)

CATEc SFI' E (ii) Corresponding risk min;

GORY DEFINITION

(i) 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.63

(i')
l l 2 3 4 5 6 7 8

    

A MOTORWAY (MAINLIN E)

  

B DUAL CARRIAGEWAY (ALL PURPOSE)
o NON EVENT SECTIONS

   

C SINGLE CARRIAGEWAY
- NON EVENT SECTlONS

  

D DUAL CARRIAGEWAY (ALL PURPOSE)

MINOR IUNCI'IONS

   

E SINGLE CARRIAGEWAY

- MINOR JUNCTIONS

  

F APPROACHES T0 AND ACROSS MAJOR JUNCI'IONS

(ALL LIMBS)

  

Gl GRADlENT 5% T0 10% LONGER THAN 50m

DUAL (DOWN HILL ONLY)
SINGLE (UPHILL AND DOWNHILL)

   

02 GRADIENT STEEPER THAN IOS LONGER THAN 50m

DUAL (DOWNHILL ONLY)
SINGLE (UPHILL AND DOWNHILL)

                         

m BEND (NOT suwscr T0 40 mph on LOWER SPEED
UMIT) RADIUS < 250m

J APPROACH T0 ROUNDABOUT

K APPROACH T0 TRAFFIC SIGNALS. PEDESTRIAN ;,
caossmos, RAILWAY LEVEL cnossmos on _
SlMlLAR så ,

mvmmnonv LEVELS ussc (AT www 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.05 0.70 0.15

., l i 1 4 s 6 1 8
(H)

H2 BEND (NOT sumscr 'ro 40 mph on LOWER SPEED '
uum RADIUS < 100m g 0 t)

L ROUNDABOUT _

     

- Investigatory levels are for the mean skidding resistance within the appropriate
section length.

- Investigatory levels for site categories A, B and C are based on 100 m section
lengths.

- Investigatory levels for site categories D, E, F, J and K are based on 50 rn
approach to the feature.

- Investigatory levels for site categories G and H are based on 50 m section
lengths, or for H the length of the curve if shorter.

- Investigatory levels for site categories L is based on 10 m section lengths.
- Residue section lengths less than 50% of a complete section should be

attached to the penultimate section.
- Individual values within each section should be examined and the significance

of any values Which are substantially lower than the mean value assessed.
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Vid mätning enligt Pulse-braking method beräknas Diagonal Braking
Number (DBN) enligt formeln:

DBN = 2a x 100;

där a = medelretardation korrigerad för det retardationsbidrag som härrör från

rullmotståndet (Standarden anger inte i vilken enhet retardationen
skall uttryckas).

GRI - - "0 53 _' 0 39 ' 0 32

, . ' 15 ' .35_ ' '45_

'Grenzwert 1 5 - Wert Warnwert Schwellenwert

 

Figur 10. Gränsvärdenför erforderligfriktion.

ASTM E 1337-90 Standard Test Method for Determining Longitudinal Peak
Braking Coefficient of Paved Surfaces Using a Standard Reference Test Tire
beskriver en metod för bestämning av friktionsmaximum, dvs. det friktionsvärde
som uppkommer strax före hjullåsning. Mätningen skall genomföras med hjälp av
en speciell friktionsmätare och ett speciellt mätdäck (se ovan). Mätningen tillgår
så att mätfordonet med frirullande mäthjul bringas till avsedd mätningshastighet,
normalt 64 km/h, varefter mäthjulet successivt inbromsas tills hjullåsning inträffar,
eller strax före. Under denna process registreras longitudinell bromskraft, vertikal
hjullast och fordonets hastighet. Denna metod för friktionsmätning kallas med
amerikanskt språkbruk chirp test .

Vid beräkning av friktionsvärdet filtreras först bromskraft, hjullast och
hastighet med hjälp av ett flytande medelvärde över fem datapunkter.
Friktionsmaximum beräknas därefter som kvoten mellanden sålunda filtrerade
maximala longitudinella bromskraften och den samtidigt uppmätta (filtrerade)
hjullasten.

Australien

Friktionsmätning på såväl objekt- som vägnätsnivå utförs i de australiska staterna
New South Wales och Victoria medelst SCRIM. I syfte att koordinera mätningar
med SCRIM har man utfärdat dokumentet Guide for the Measurement and
Interpretation of Skid Resistance Using SCRIM .
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Dessa riktlinjer innehåller information om:

0 faktorer som påverkar friktionen hos Vägbeläggningar,

0 friktionskriterier (se Figur 11),

0 riktlinjer för friktionskontroll på Vägnätsnivå,

0 procedurer för identifiering och undersökning av Vägsektioner där
ofullkomligheter har noterats,

hur Vägavsnitt skall riskbedömas,

0 hur undersökningar av Vägsektioner där ofullkomligheter har noterats skall
genomföras,

0 begränsningar hos mätutrustningen,

0 råd beträffande konñdensgränser,

0 mätutrustningen och kalibrerings- och användningskrav.

                               

lNVESTIGATORY LEVELS 0155ch
(at 50 kmlh or equivalent)

Site Site Description 0.30 i 0.35 | 0.40 [ 0.45 1 0.50 Foss 1 0.60
Category CORRESPONDING RISK RATINGS

1 2 3 4 5 6 7

Traffic light controlled intersections '
1 Pedestrian/school crossings

Railway level crossings
(866 notes) Roundabout approaches

2 Curves_ with radius =< 250m
Gradients => 5% and => 50m long
Freeway/highway on/off ramps

3 Intersections
(see notes)

4 Manceuvre-free areas of undivided roads

5 Manoeuvre-free areas of divided roads

INVESTIGATORY LEVELS OF SFC20

(at 20 kmlh or equivalent)

Site Site Description 0.30 I 0.357 0.40 1 0.45 1 0.50 I 0.55 1 0.60
Category CORRESPONDING RISK RATINGS

1 2 3 4 5 6 7

6 Curves with radius =< 100m - '

7 Roundabouts

KEY TO THRESHOLDS AT OR BELOW WHICH INVESTIGATION IS ADVISED:

- all primary roads, and for secondary roads with more than 2,500 vehicies per Iane per day

 

roads with less than 2,500 vehicles per iane per day

The difference in Sideways Force Coetficient values between wheelpaths (Differential
Friction Levels) should be less than 0.10 where the speed limit is over 60 km/h; or less

Investigatory Levels are based on the minimum of the four-point roliing average skid

investigatory Levels for Site Categories 1 and 3 are based on the minimum of the four-
point rolling average skid resistance for the section from 50m before to 20m past the

NOTES:

than 0.20 where the speed limit is 60 km/h or less.

resistance for each 100m section length.

feature. or for 50m approaching a roundabout.

Figur 11.

 

Friktionsnz'våer som påkallar närmare undersökning. (Guide for the
Measurement ana' Interpretation ofSkid Resistance Using SCRIM).
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Som en följd av PIARC:s friktion-/texturexperiment överväger man att förse

dessa SCRIM-maskiner med texturmätare i syfte att göra det möjligt att rapportera

IFI. Staten South Australia har vidare beställt en Griptester och Queensland har

nyligen köpt en ROAR, båda avsedda att ge friktionsvärdet uttryckt i IFI.

Nya Zeeland

Även Nya Zeeland använder sidfriktionsmätaren SCRIM för friktionsmätning.

Dokumentet TNZ T/ 10:1997 Specification for Skid Resistance Deficiency

Investigation and Treatment Selection anger s.k. Investigatory levels enligt

Tabell 16. De två Demand categories definieras enligt tabell 17.

Det anförs att inträffade olyckor orsakade av förlust av kontroll över fordonet

eller sladdning p.g.a. väta och där vägytan har ett SFC-värde lika med eller högre

än investigatory level kan motivera en ändring av värdet på det samma.

Tabell 16. Friktionskrav i Nya Zeelandför olika vägkategorier

          

Site Site definition Investigatory Demand

Category Level Category

(SFC)

1 Approaches to railway level crossings, traffic 0,55 High

lights, pedestrian crossings, roundabouts

2 Curves <250 m radius 0,50 High

3 Approaches to road junctions, down 0,45 High

gradients 5 - 10 %, motorway junction area

4 Undivided carriageway (event-free) 0,40 Low

5 Divided carriageways (event-free) 0,35 Low

 

Tabell 1 7. Definition av Demand category

 

Demand Criteria

Category

 

High 25 consecutive 10 m lengths, i.e. 50 m, or greater, continuos length

which has a deficiency of >0,1 below the Investigatory level

  

Low 210 consecutive 10 m lengths, i.e. 100 m, or greater, continuos length

which has a deficiency of >0,1 below the Investigatory level

  

Pågående standardiseringsarbete

Vägytans jämnhet i Iängsled

Mätinstrument

Internationell standardisering genom ISO

ISO saknar f.n. teknisk kommitté med ansvar för standardisering inom

vägyteområdet. Vissa krafter verkar dock för etablerandet av en sådan kommitté

men bortsett från makrotexturområdet torde någon ISO-standardisering inte vara

att vänta inom den närmaste framtiden.
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Europeisk standardisering genom CEN

Det enda f.n. existerande dokumentet inom CEN som syftar till att standardisera

ett instrument för mätning av vägytans jämnhet avser den sk. rätskenan (vanligen

kallad rätskiva). Dokumentets beteckning är prEN 13036-7 och betitlat Road and

airfield surface Characteristics. Test methods - Part 7: Irregularity measurement of

pavement courses: the Straightedge test . Standardförslaget innehåller krav på

rätskenans längd (3 m), rakhet och styvhet. Den saknar fötter och mätningen sker

med hjälp av mätkil. I Övrigt beskriver dokumentet metod för mätning av vägens

ojämnhet i såväl längs- som tvärled. Dokumentet har enhälligt accepterats av

CEN/TC227. Dokumentet kommer därefter att cirkuleras för omröstning på CEN-

nivå. Det är oklart när den administrativa processen kan förväntas ha nått sitt slut.

Ett dokumentet betitlat Surface Characteristics - Measurement of transverse

and longitudinal profiles in the unevenness and megatexture wavelength ranges .

är under utarbetande inom CEN/TC227/WG5. Syftet med detta dokument är inte

att standardisera ett enda instrument utan att enligt dokumentets scope ...

establish minimum requirements and criteria for classifying proflling devices,

designed for the measurement of longitudinal profiles in the unevenness and

megatexture wavelength ranges . Den föreslagna klassindelningen torde komma

att överensstämma med ASTM E 950-98. Dokumentet är nästan klart men ännu

inte (oktober 2000) godkänt av CEN/TC227/WG5.

Amerikansk standardisering genom ASTM

Ett dokument med arbetsnamnet Standard Test Method for Measuring Transverse

and Longitudinal Profile With a Static Inclinometer" avseende mätning med den

sk. Dipstick, är f.n. (senaste version daterad 00-04-18) under utarbetande.

Dokumentet Standard Test Method for using a Rolling Inclinometer to

Measure Longitudinal and Transverse Profiles of a Traveled Surface är likaledes

under utarbetande och behandlar det nya instrumentet Rolling Dipstick som

enligt uppgift skall ge en kontinuerlig uppteckning av vägprofllen.

Mätstorheter och därpå grundade analyser

Internationell standardisering genom ISO

Något standardiseringsarbete inom detta område pågår f.n. inte inom ISO (se

ovan).

Europeisk standardisering genom CEN

Inom CEN/TC227/WG5 pågår utvecklandet av en standard för rapportering av

vägytans jämnhet i längsled. Standarden avses bestå av tre delar, en del

behandlande stokastiska profiler, en del behandlande periodiska profiler och en

del om singulära ojämnheter. I de två första fallen baseras utvärderingen på

vägprofllens Power Spectral Density (PSD) medan i det sistnämnda fallet

utvärderingen utgår från själva profilen. Den först delen av denna standard är vad

avser glättning och rätlinjeapproximering av PSD baserad på International

Standard ISO 8608 Mechanical vibration - Road surface profiles - Reporting of

measured data (se ovan) dock har ISO-standardens klassificeringsmetod

uteslutits. I CEN-dokumentet föreslås i stället att vägprofilens RMS-värde (Root

Mean Square) för olika våglängdsområden skall rapporteras. RMS-värdet för ett

visst våglängdsområde fås direkt som kvadratroten urden yta under FSD-kurvan

som begränsas av de två valda gränsvåglängderna. Dessa våglängdsområden för
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vilka RMS-värdet skall rapporteras väljs så att de representerar våglängder som är

betydelsefulla för olika typer av inverkan på vägtrafikanten, väghållaren eller den

vägen omgivande miljön inklusive personer som vistas vid eller på vägen.

Exempel på sådan inverkan är åkkomfort, dynamiska hjullastvariationer som

påverkar nedbrytningstakten hos vägen, stänk, vattensprut och buller. Dessa

våglängdsområden kan först fastställas efter ett omfattande forskningsarbete som

kommer att ta lång tid att genomföra. Men när så väl är gjort föreligger

möjligheten till ett på verkliga behov grundat rationellt Vägunderhåll. I avvaktan

på sådana forskningsresultat kan enligt ett franskt förslag interimistiskt RMS-

värdet för vissa oktavband i spektrum rapporteras. Detta är en matematiskt elegant

metod och enligt fransk uppfattning också en bra sådan.

Denna metod för klassning av vägytans tjänlighet baserad på profilens RMS-

värde i olika våglängdsområden undanröjer den ovan beskrivna nackdelen med

ISO-klassningen där PSD i många fall skär över gränserna mellan intilliggande

klasser.

Periodiska profiler kännetecknas av en spik i spektrum och standarden

kommer att ange en metod för automatisk detektering av sådana spikar .

Glättningen innebär en utslätning av PSD vilket då också innebär att eventuella

sådana spikar försvinner. Vid behandling av periodiska profiler skall därför PSD

inte glättas.

Någon tillförlitlig metod att automatisk finna och rapportera läget av singulära

ojämnheter, typ potthål och korta pucklar , har ännu inte (oktober 2000)

utvecklats. En möjlighet är att utnyttja "wavelet"-tekniken som är tämligen

nyutvecklad och innebär en uppdelning av vägprofilen i dess komponenter i såväl

frekvens- som rumsplanet. Detta innebär då också att den ovannämnda

frekvensanalysen syftande till en våglängdsuppdelning av profilen ersätts av

"wavelet"-tekniken.

Vägytans jämnhet i tvärled (inkl. tvärfall)

Mätinstrument

Internationell standardisering genom ISO

Något standardiseringsarbete inom detta område torde f.n. inte pågå inom ISO (se

ovan).

Europeisk standardisering genom CEN

Det ovan refererade dokumentet prEN 13036-7 Road and airfield surface

Characteristics. Test methods - Part 7: Irregularity measurement of pavement

courses: the Straightedge test avser mätning av vägytans ojämnhet i såväl längs-

som tvärled. Dock inkluderas inte tvärfallsmätning.

Inom CEN pågår vidare (oktober 2000), som ovan nämnts, utarbetandet av ett

dokument som fått arbetsnamnet Surface Characteristics - Measurement of

transverse and longitudinal profiles in the unevenness and megatexture

wavelength ranges . Dokumentet har enligt sitt scope tre syften varav ett är att

definiera en klassificeringsmetod för instrument för dynamisk mätning av

tvärprofiler.

Vid nybyggnads- och garantikontroll skall mätbredden vara densamma som

längden hos rätskenan i den föreslagna CEN-standarden (se ovan), dvs. 3 m. För

andra mätningsändamål kan andra mätbredder användas, kortare eller längre,
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beroende på syftet med mätningen. Vad avser upplösningen i längsled anges att

avståndet mellan enskilda tvärprofllmätningar inte skall överstiga 10 m.

Förslagna klassificeringar framgår av tabell 18-20.

Amerikansk standardisering genom ASTM

Se ovan under rubriken Jämnhet i längsled.

Tabell 18. Proleometerklassning utifrån transversalt upplösningskrav

  

Klass Minsta upplösning

l mindre än eller lika med 100 mm

2 större än 100 mm men mindre än 200 mm

3 större än eller lika med 200 mm

    

Tabell 19. Proleometerklassning utifrån vertikalt upplösningskrav.

    

Klass Minsta upplösning

l mindre än eller lika med 1 mm

2 större än 1 mm men mindre än 2 mm

större än eller lika med 2 mm

  

Tabell 20. Proleometerklassning utifrån noggrannhet t' mätning av tvärfall.

    

Klass Minsta noggrannhet

1 bättre än eller lika med i 0,5 %

2 sämre än i 0,5 % men bättre än i l %

sämre än eller lika med i l %

  

Mätstorheter och därpå grundade analyser

Internationell standardisering genom ISO

Något standardiseringsarbete inom detta område torde f.n. inte pågå inom ISO (se

ovan).

Europeisk standardisering genom CEN

Dokumentet prEN 13036-? Road and airf1eld surface Characteristics - Test

methods - Part ?: Transverse profile - Methods of evaluation beskriver olika

karakteristika hos tvärprofiler och olika metoder för utvärdering av dessa profiler.

Dokumentet definierar två metoder för spårdjupsmätning.

Rätskenemetoden

Högsta skillnaden i nivå mellan en rät referenslinje tangerande den högsta

punkten till vänster om vänster hjulspår och den högsta punkten till höger om

höger hjulspår hos en tvärprofll och den djupaste punkten i profilen. Man

skiljer vanligen mellan spårdjupet i höger och vänster hj ulspår.

Trådmetoden

Högsta skillnaden i nivå mellan en fiktiv tråd spänd från den högsta punkten till

vänster om vänster hjulspår till den högsta punkten till höger om höger hjulspår

hos en tvärprofil och den djupaste punkten i profilen. Man skiljer vanligen

mellan spårdjupet i höger och vänster hjulspår.
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Dokumentet definierar teoretiskt vattendjup som skillnaden i nivå mellan en

horisontell referenslinje tangerande den tvärprofilens högsta punkt på den låga

sidan av ett hjulspår och en djupaste punkten i detta hjulspår. Det framhålles att

man normalt skiljer mellan teoretiskt vattendjup i höger resp. vänster hjulspår.

Tvärfallet definieras enligt tre alternativ.

Ytlinjedefinition

Tvärfallet definieras som vinkeln mellan horisonten och en linje tangerande

vägytan i en högsta punkt till vänster om vänster hjulspår och en högsta punkt

till höger om höger hjulspår.

Spårbottendefinition

Tvärfallet definieras som vinkeln mellan horisonten och en linje tangerande

höger och vänster spårbotten.

Regressionslinjedefinition

Tvärfallet definieras som vinkeln mellan horisonten och en linje bestämd

genom linjär regression med avseende på ett antal punkter som beskriver

tvärprofilens form.

Amerikansk standardisering genom ASTM

Något pågående standardiseringsarbete inom detta område är inte känt.

Mikrotextur

Mätinstrument

Internationell standardisering genom ISO

Något standardiseringsarbete inom detta område torde f.n. inte pågå inom ISO (se

ovan).

Europeisk standardisering inom CEN

Vägytans mikrotextur kan med nu känd teknik inte mätas direkt men det mätvärde

som erhålles vid mätning med den sk. British Pendulum anses huvudsakligen

bero av ytans mikrotextur och instrumentets huvudsakliga användning är numera

som mikrotexturmätare. British Pendulum utgörs av ett stativ med en däri

upphängd pendel i vars nederände ett gummistycke är fastsatt. Vid mätning

placeras instrumentet horisontellt på den yta vars friktion skall mätas och pendeln

placeras i startposition, dvs. i en specificerad vinkel relativt vertikallinjen genom

instrumentet. Pendelns gummistycke glider kortvarigt mot ytan när pendeln efter

att ha släppts passerar vertikalpositionen. Det betraktade mätvärdet är vinkeln

mellan pendeln och vertikalen då pendeln vänder och svänger tillbaka. Denna

vinkel är sålunda ett mått på friktionen mellan gummistycket och vägytan.

British Pendulum har blivit föremål för standardisering för ett flertal ändamål

och den i vägytesammanhang relevanta varianten är CENs preliminära standard

med aktuell beteckning (april 1999) prEn 13036-4 Road and airfield surface

Characteristics - Method for measurement of slip/skid resistance of a surface: The

pendulum test . Denna standard beskriver såväl mätinstrumentet som

mätningsproceduren.
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Amerikansk standardisering genom ASTM

Något pågående standardiseringsarbete inom detta område är inte känt.

Mätstorheter och därpå grundade analyser

Internationell standardisering genom ISO

Något standardiseringsarbete inom detta område torde f.n. inte pågå inom ISO (se

ovan).

Europeisk standardisering inom CEN

Något standardiseringsarbete inom detta område torde f.n. inte heller pågå inom

CEN

Amerikansk standardisering genom ASTM

Något pågående standardiseringsarbete inom detta område är inte känt.

Makrotextur

Mätinstrument

Internationell standardisering genom ISO

ISO/FDIS 13473-3 Characterization of pavement texture utilizing surface

profiles. - Part 3: Specification and Classification of proñlometers är fn föremål

för slutlig omröstning och kan under 2001 bli slutligt godtagen som internationella

standard. Standarden fastställer krav på det profilmätande instrument som skall

användas för makrotexturmätning enligt standarden.

Europeisk standardisering inom CEN

Dokumentet prEN 13036-1 "Road and airfleld surface Characteristics - Test

methods - Part 1: Measurement of pavement surface macrotexture depth using a

volumetric technique är i allt väsentligt lika med annex F till ISO 10844 (se

avsnittet Makrotextur , Mätinstrument , Internationell standardisering genom

ISO ).

Dokumentet prEN 13036-3 "Road and airfield surface characteristics - Test

methods - Part 3: Measurement of pavement surface horizontal drainability

standardiserar utrustning och metod för texturbestämning medelst den sk.

utflödesmetoden .

Amerikansk standardisering genom ASTM

Den ovan nämnda ISO/FDIS 13473-2 är f n föremål för slutlig omröstning. Den

kan under 2001 bli slutligt godtagen som internationella standard. Det finns vidare

förslag om att utveckla en närmare beskrivning av hur man utför spektrumanalys

av texturprofiler, samt att utveckla en separat megatexturstandard

Mätstorheter och därpå grundade analyser

Internationell standardisering genom ISO

ISO/FDIS 13473-2 Characterization of pavement texture utilizing surface

proñles. - Part 2: Terminology and basic requirements related to pavement texture

profile analysis beskriver och definierar ett antal mått som har befunnits lämpliga

för att analysera vägyteprofller inom texturområdet. Dokumentet är f n föremål för
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slutlig omröstning och kan under 2001 bli slutligt godtagen som internationella

standard.

Det finns vidare förslag om att utveckla en närmare beskrivning av hur man

utför spektrumanalys av texturprofiler, samt att utveckla en separat

megatexturstandard.

Europeisk standardisering inom CEN

ISO 13473-1 Characterization of pavement texture utilizing surface profiles. -

Part 1: Determination of Mean Profile Depth kommer troligen att utan ändringar

accepteras som en CEN-standard. Dokumentet har beteckningen prEn 13036-2.

Amerikansk standardisering genom ASTM

Något pågående standardiseringsarbete inom detta område är inte känt.

Friktion

Mätinstrument

Internationell standardisering genom ISO

ISO/FDIS 8349 Road vehicles - Measurement of road surface friction

specificerar tre metoder för jämförelse mellan friktionsegenskaperna hos olika

provytor och vägytor. För var och en av metoderna ges specifikationer avseende

det aktuella mätinstrumentet. De tre mätmetoderna, som samtliga avser mätning

vid konstant hastighet, är:

1 - kontinuerligt varierande slipvärde för mätning av friktionsmaximum och

friktion vid låst hjul, (referensdäck enligt ASTM E 1136-93, dimension

l95/75R14),

2 - konstant slipvärde valbart i området O - 40 0/0 och även 100 % för mätning

av friktionsmaximum och friktion vid låst hjul (referensdäck enligt ASTM

E 1136-93, ASTM E 1551-93a eller enligt specifikation i Annex till

standarden, de båda sistnämnda med dimension 4.00-8),

3 - konstant ej specificerat slipvärde för mätning av vägytans friktion med

användning av ett litet referensdäck (dimension 4.00-8).

Europeisk standardisering inom CEN

prEn 13036-4 Road and airfield surface Characteristics - Method for

measurement of slip/skid resistance of a surface: The pendulum test används

enligt ovan huvudsakligen som texturmätare men det erhållna mätetalet kan

givetvis också betraktas som ett friktionsmått.

Amerikansk standardisering inom ASTM

Standard Test Method for Measuring Surface Frictional Properties using the

Dynamic Friction Tester beskriver en stationär friktionsmätare bestående av

roterande skiva som under viss belastning bringas att rotera i kontakt med

vägytan. Bromsmomentet som utvecklas p.g.a. friktionen mäts kontinuerligt under

inbromsningen och ger ett friktionsmått.

Standard Test Method for Friction Coefflcient Measurements between Tire

and Pavement using a Variable Slip Technique beskriver en friktionsmätare

avsedd för mätning vid kontinuerligt varierande slip i området 0-100 %.
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Mätstorheter och därpå grundade analyser

Internationell standardisering genom ISO

Något standardiseringsarbete inom detta område torde f.n. inte pågå inom ISO (se

ovan).

Europeisk standardisering inom CEN

Dokumentet prEn 13036-? Road and airfleld surface Characteristics - Test

methods - Part ?: Measurement of skid resistance of pavement courses

cirkulerades i juni 2000 inom CEN/TC227/WG5 för kommentarer. Dokumentet

beskriver en metod för bestämning av friktionen på vägar och rullbanor.

Förfarandet innefattar friktionsmätning med hjälp av en godkänd friktionsmätare i

kombination med texturmätning enligt en godkänd procedur. Godkända

procedurer för texturmätning anges i standarden meden godkända

friktionsmätarehar uppräknats i ett normativt annex. Ett informativt annex anger

hur friktionsmätetalet EFI (European Friction Index) kan beräknas baserat på

gjorda friktions- och texturmätningar. European Friction Index skiljer sig från

International Friction Index (IFI) därigenom att i beräkningarna ingående

konstanter är baserade uteslutande på mätningar med europeiska friktionsmätare

och att den sk. referenshastigheten har valts till 30 km/h i motsats till 60 km/h för IFI
(se ovan i avsnitt Friktion , Mätstorheter och därpå grundade analyser , Icke

formellt standardiserade internationellt använda mätstorheter ).

Framtida utveckling
Allmänt sett är det önskvärt att ISO inrättar en teknisk kommitté för Surface

Characteristics . Detta skulle befrämja en framtida världsomfattande

harmonisering vad avser mätmetoder, mätetal och rapportering av

forskningsresultat till nytta för alla, forskare såväl som konsumenter av den del av

infrastrukturen som vägarna utgör.

Vägytans jämnhet i Iängsled

Utvecklingen torde gå mot en Ökande användning av höghastighetsproñlometrar

såväl i samband med forskningsverksamhet som inom PMS. Sådana proñlometrar

är fn. tämligen kostnadskrävande såväl i inköp som underhåll men en framtida

bättre teknik och Ökad efterfrågan med möjlighet till serietillverkning bör kunna

medverka till en sänkning av åtminstone inköpspriset. Proñlometrarna bör vidare

marknadsföras i form av byggsatser där köparen kan kombinera olika

mätinstrument för mätning av de vägyteegenskaper som är intressanta i det

enskilda fallet, med möjlighet att senare vid behov komplettera systemet med nya

instrument. Denna möjlighet finns redan i dag vid inköp av mätsystemet ARAN.

Ända sedan den första längsprofllmätaren som kunde mäta vid normala

trañkhastigheter utvecklades i början av 1960-talet har utvecklingen gått mot

ständigt högre mätnoggrannhet utan att någon så vitt bekant funderat över vilken

mätnoggrannhet som i enskilda fall verkligen behövs.. Det är möjligt att i dag

existerande vägytemätare, och då inte bara längsprofllmätare, i vissa tillämpningar

ger onödigt hög mätnoggrannhet och därmed onödigt höga tillverknings- och

användarkostnader. En vid VTI pågående studie angående erforderlig

mätnoggrannhet vid längsprofilmätning kan möjligen tänkas påvisa att
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mätnoggrannhetskraven för vissa tillämpningar kan reduceras med åtföljande lägre

tillverkningskostnader.
Det kan inte uteslutas att de krav på vägytans jämnhet som i dag ställs kan leda

till suboptimeringar i så motto att onödigt höga jämnhetskrav ställs på de

våglängder i vägprofllen som har ringa betydelse för vägens funktion medan inga

krav ställs på amplituden hos mera betydelsefulla våglängder. Kännedom om

jämnhetsmätetal, och därtill knutna gränsvärden, som beskriver vägens

funktionella egenskaper gör det möjligt att anpassa kraven på Vägarnas jämnhet

till de verkliga behoven. Detta leder till lägre vägbyggnadskostnader, i de fall

nuvarande jämnhetskrav är förhögt ställda, och/eller till ett vägnät som bättre

tillfredsställer samhällets behov och därmed möjligen till lägre samhälleliga

kostnader. Exempel på sådana funktionella egenskaper är trañkantens krav på

säkerhet och låga fordonskostnader, väghållarens krav på begränsat vägyteslitage

och minskad uppkomst av vägyteskador, krav från de vägen kringboende på låg

bullernivå och krav från kanske främst oskyddade trafikanter på vägytor som

minskar uppkomsten av vattenstänk och -sprut från passerande fordon.

Den framtida utvecklingen vad avser mätetal för beskrivning av vägytans

jämnhet i längsled bör därför vara inriktad på att finna mätetal som beskriver

vägytans funktion i ovannämnda avseenden. De nu mer eller mindre allenarådande

mätetalen IRI och PSI bör ersättas med RMS-värden för våglängdsområden som

framtida forskning kunnat Visa vara av betydelse för olika effekter. I vissa fall kan

mätetalen bestå av viktade kombinationer av RMS-värden. Det är t.ex. möjligt att

ett jämnhetsmätetal som anger risken för förtida vägnedbrytning p.g.a. trafikering

med tung trafik kan komma att bestå av ett RMS-värde för det våglängdsområde

som, vid för en viss väg normal hastighet, exciterar vagnsfjädringen (långa vågor)

och ett RMS-värde för det våglängdsområde som exciterar axelvibrationer (korta

vågor). Eftersom de dynamiska tillskotten till hjullasten huvudsakligen beror av

den lågfrekventa vertikalrörelsen hos fordonskarosseriet skall det aktuella

mätetalet förmodligen innehålla en vikt som ge större betydelse åt det långvågiga

RMS-värdet relativt det kortvågiga. Utvecklingen av sådana mätetal avsedda att

ge information om vägytans funktion i olika avseenden torde vara tämligen

långvarig process men borde kunna genomföras inom en tidsrymd av cirka fem år.

Vägytans jämnhet i tvärled (inkl. tvärfall)

Vägytans jämnhet i tvärled kan mätas antingen med stationära eller mobila

mätmetoder. De stationära metoderna är antingen mycket kostnadskrävande p.g.a.

trafikavstängning eller riskfyllda om mätningen sker utan trafikavstängning. Även

här kommer därför utvecklingen att gå mot ökande användning av profilometrar

av höghastighetstyp. Existerande instrument av denna typ är i samtliga fall

försedda med ett varierande antal (3-41) sensorer för punktvis mätning av

avståndet mellan vägytan och sensorn. Baserat på dessa mätningar beräknas

vanligen spårdjup och ofta även teoretiskt vattendjup. Det finns anledning att

förmoda att dessa mätstorheter innehåller alltför begränsad informationsmängd för

att korrekta utsagor om främst spårens betydelse för trafiksäkerheten skall kunna

göras. Det är också tveksamt om information endast om maximalt spårdjup är

tillräckligt för tillförlitliga utsagor om orsaken till spårens uppkomst. En sådan

information torde vara värdefull vid valet av åtgärd för återställandet av jämnheten

itvärled.
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För att råda bot på dessa svårigheter bör framtida tvärprofllmätare förses med

svepande lasrar, i första hand monterade så att de täcker de områden på vägytan

där spårbildning uppkommer. Med utnyttjande av svepande lasrar fås information

inte bara om spårdjup utan även om spårets form. I synnerhet i samband med

nedsatt friktion p.g.a. is och/eller snö på vägytan kan ett spår med branta

spårkanter visa sig vara mycket farligare än ett lika djupt spår med flacka kanter. I

samband med framtida tvärprofllmätningar bör därför inte bara spårdjup och

teoretiskt vattendjup rapporteras utan även ett på något sätt konstruerat mätetal

som är relaterat till spårets form. Svepande lasrar finns redan kommersiellt

tillgängliga varför en adaption av dessa till vägytemätning bör kunna genomföras

inom ett å två år. Utveckling av mätetal relaterade till spårformen torde kunna

påbörjas parallellt med detta adaptionsarbete medan validering av

mätetalet/mätetalen torde komma att ta ytterligare ett par år.

Mikrotextur

Det finns i dag ingen metod för mätning av enytas mikrotextur som kan tillämpas

i vägytesammanhang. Förhoppningsvis kommer i en framtid mobila instrument

för mikrotexturmätning att utvecklas. Med tanke på att endast stationära metoder

existerar i dag vore även en mobil mätare av låghastighetstyp ett stort framsteg.

Enligt Sandberg (1997) bör ett sådant mätinstrument kunna utvecklas under den

närmaste tioårsperioden. När en lämplig mätare har utvecklats bör mikro-

texturmått som är relaterade till vägytans friktion resp. däckslitaget utvecklas.

Makrotextur

Ovan angiven utveckling av mätare för mikrotextur kommer även

makrotexturmätningen till del genom förbättrade möjligheter att mäta de kortaste

våglängderna i makrotexturområdet.

På samma sätt som ovan angivits beträffande önskvärd utveckling av mätetal

för vägytans jämnhet i längsled som är indikativa för olika effekter bör enligt

Sandberg (1997) mätetal för makrotextur utvecklas som är relaterade till externt

och internt buller, däckslitage, ljusreflektion, vattenavflöde, vattensprut och -

stänk samt rullmotstånd. Dessa mätetal bör kunna utvecklas inom de närmaste

åren. Se vidare Sandberg (1997) för en mera omfattande framtidsvision av

utvecklingen vad avser användningen av texturmätningar.

Friktion

Så länge mikrotexturen inte kan mätas vid hög hastighet, eller åtminstone vid

normal trafikhastighet, är det föga troligt att några fundamentalt nya metoder för

friktionsmätning kommer att utvecklas. Mätning av longitudinell friktion vid

konstant slip torde komma att användas även i fortsättningen liksom

sidfriktionsmätning. En spridning av metoden med mätning av longitudinell

friktion vid varierande slip ( chirp test ) kan kanske förutses, speciellt i

forskningssammanhang. Vid friktionsmätning för inventeringsändamål förefaller

mätning av longitudinell friktion vid konstant slip vara att föredra. Vid

sidfriktionsmätning deformeras mätdäcket kontinuerligt vilket sålunda medför att

en uppmätt ändring av friktionsmätetalet lika gärna kan bero på ändrade

däckegenskaper som ändrade vägytegenskaper. På samma sätt är en chirp test
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svårtolkad eftersom vägytans egenskaper kan förändras över den sträcka där

slipvärdet varieras.

När möjlighet att mäta vägytans mikrotextur vid normala trañkhastigheter har

utvecklats öppnar sig möjligheten till kontaktlös mätning av vägytans friktion. Det

bör då nämligen vara möjligt att utifrån samtidig mätning av mikro- och

makrotextur beräkna ett mått på vägytans friktion. En mikrotexturmätare bör som

ovannämnts enligt Sandberg (1997) kunna utvecklas inom ett tioårsperspektiv

men en metod som gör det möjligt att mäta mikrotextur vid så hög hastighet att

kontaktlös friktionsinventering kan betraktas som praktiskt möjlig torde kräva

ytterligare kanske tio år.
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