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FÖRORD

I institutets uppgifter ingår enligt instruktionen

bland annat att samverka med universitet och högskolor

för att främja undervisningen på de vetenskapliga och

tekniska områden som omfattas av institutets verksam-

het.

I föreliggande meddelande redovisas ett examensarbete

i ämnet Vägbyggnad vid KTH (prof. Olle Andersson).

Arbetet har initierats och bedrivits vid institutets

vägavdelning inom ramen för ett eget FoU-projekt.

Examensarbetet har på vanligt sätt granskats av hand-

ledare vid VTI och institutionen för Vägbyggnad vid

KTH (H-E Carlsson, E Ohlsson, LRO Alm).
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Metoder för karaktärisering av väg-
beläggningars yttextur

av Lars G. JohansSon och Lars Johansson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
Fack
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Det är välkänt att en beläggningsytas textur är av

stor betydelse ur friktionssynpunkt, speciellt när man

har vatten på ytan.

Texturen uppdelas i makro- och mikrotextur. Makrotex-

turen är de i ytan lätt synbara ojämnheterna och mik-

rotexturen är de för Ögat osynliga ojämnheterna hos de

enskilda stenpartiklarna.

Mikrotexturen är avgörande för grundfriktionsvärdet

vid låga hastigheter och vid genombrytandet av den

tunna vattenfilmen i kontaktytan däck-beläggning.

För etablerandet av god kontakt däck-beläggning ställs

vid höga hastigheter stora krav på kontaktytans för-

måga att bortdränera vatten. Makrotexturen har visat

sig inverka starkt på kontaktytans dräneringskapacia

tet. Dålig dräneringskapacitet i kontaktytan kan i o-

gynnsamma fall leda till vattenplaning även vid mått-

liga vattendjup och hastigheter.

Behovet av att karaktärisera en ytas textur på ett

objektivt sätt är därmed uppenbart.

Ett flertal metoder för detta har utvecklats och pre-

senteras i detta arbete. Huvudvikten har här lagts vid

en enkel utflödesmätare vilken direkt mäter vägytans

dräneringskapacitet. Denna har beskrivits mera in-
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gående och provats på ett antal olika texturer till-

sammans med en profileringsmetod och den på många håll

använda sand-patchmetoden.r

Sand-patchmetoden är en ofta använd metod utomlands

där den utnyttjats vid framtagande av rekommendationer

för minsta tolerabla medeltexturdjup.

I Sverige förekommer inga systematiska mätningar av

yttexturen, ech.det.finns ej hallar i nuvarande väg-

normer några specificerade rekommendationer om yttex-

turens beskaffenhet.

Om man vill minska risken för vattenplaning inses vik-

ten av att forsknings- och utvecklingsarbete läggs ner

på framtagandet av rekommendationer eller normer be-

träffande yttextur.

Med nuvarande teknik kan man åstadkomma beläggningar

med fullt godtagbara våtfriktionsegenskaper.

De övriga funktionella krav man ställer på en belägg-

ning, såsom eXempelVishällfasthet,.nötninngeåtändiEÅ

het och åkkomfort kan dank vara svåra att fáfêná åad"

kravet på god yttextur. En sammaajämkning av dessa

krav på ekonomisk basis får därvid komma till stånd.
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Metoder för karaktärisering av väg-
beläggningars yttextur

av Lars G. Johansson och Lars Johansson

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
Fack

581 01 LINKÖPING

SUMMARY

It is a well-known fact that the surface texture of

pavements is of great importance from the point of

view of friction, especially when there is water on

the surface.

Texture is divided into macro- and microtexture. The

macrotexture consists of the easily discernible irre-

gularities on the surface and the microtexture con-

sists of the irregularities of each aggregate particle

that one cannot see with the naked eye.

The macrotexture is a decisive factor for the basic

value of friction at low speeds and for penetration of

the thin film of water exists in the contact area

between and surfacing.

For the establishment of good contact between tyre and

surfacing at high speeds great demands must be made on

the ability of the contact surface of leading away wa-

ter. The macrotexture has proved to have a strong in-

fluence on the draining capacity of the contact area.

A bad draining capacity may at worst lead to aquapla-

ning even at moderate water quantities and speeds.

Accordingly, the need for objective characterisation

of surface textures is evident.

The present work deals with various methods that have

been developed for this purpose. Particular stress is
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laid on a simple drainage water meterwhich directly

measures the draining property of road surfaces. This

device is described in particular detail and was tes-

ted on a number of different textures in combination

with a profiling method and the frequently used sand-

patch method.

The sand-patch method is in general use abroad where

it has been utilized for establishing recommendations

as to minimum permissible mean texture depths.

In Sweden, no systematic measurements of surface tex-

tures are performed and therefore there are no speci-

fied recommendations as to the nature of surface tex-

tures in the existing road standard specifications.

In the matter of reducing the risk of aquaplaning one

realizes the importance of spending coordinated rese-

arch and development work on the preparation of recom-

mendations or standard specifications for surface tex-

tures.

At the present state of the art it is possible to pro-

duce surfacings with perfectly satisfactory wet fric-

tion properties. Other justified requirements for a

good surfacing, such as strength, abrasion resistance

and driving comfortmay, however, be difficult to

combine with the demand for a good surface texture. It

will then have to be a question of bringing these de-

mands into line with each other on the basis of

economy.
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1. INLEDNING

Bromsverkan på våta beläggningsytor avtar med ökande

hastighet, varvid i ogynnsamma fall vattenplaning kan

inträffa.

Vid vattenplaning avtar friktionstalet mot noll och

förarens möjligheter att kontrollera sitt fordon blir

mycket små.

Beläggningsytans textur tillsammans med däcksmönstret

avgör vilken möjlighet till dränering som finns i kon-

taktytan däck-beläggning och är därigenom också be-

stämmande för vilken friktion som är tillgänglig på

våta ytor.

Däckets dräneringsegenskaper beror till stor del på

mönsterdjupet. Ett mönsterdjup på l ä 2 mm ger goda

dräneringsmöjligheter. En ökning över detta värde ger

endast marginella effekter (enligt (11)).

Beläggningsytans dränering påverkas av lutning, jämnhet

samt dess yttextur.

Vindens inverkan är också relativt betydelsefull men

ej helt klarlagd. Klart är dock att ett ökat vindtryck

kan försvåra avrinningen.

Att luta ytan förbättrar möjligheterna till vattenav-

rinning, men att öka lutningen över l ä 2% i tvärled

innebär endast små förbättringar (enligt (1)).

För att tvärlutningen hos vägen skall ge Önskad effekt

vid avrinningen krävs att ytan är jämn. Efter en tids

användning är detta ofta ej fallet, utan spårbildning

och sättningar gör att uppdämt vatten samlas på väg-

ytan.
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Dessa tre faktorer, vind, tvärlutning och jämnhet, är

av stor betydelse för vilket vattendjup man erhåller

för en viss given nederbörd på en yta. Vattendjupet in-

verkar kraftigt på vilken friktion man får.

När det gäller själva dräneringen i kontaktytan däck-

beläggning har yttexturen visat sig ha en avgörande

betydelse. Saknas skrovlighet förmår däcket inte

att tränga igenom en vattenfilm och få direkt kontakt

med beläggningsytan.

Det finns ett behov av attur denna synvinkel söka

karaktärisera en beläggnings yttextur, och detta exa-

mensarbete behandlar de idag tillgängliga mätmetoderna

härför. Egna försök med några av metoderna, både på

laboratorium och i fält redovisas också.

2. FRIKTIONSBEGREPPET

För att få ett stillastående föremål att glida på ett

strävt underlag krävs en kraft som kallas vilofrik-

tionskraft.

När föremåletväl kommit i rörelse krävs en mindre

kraft för att hålla det igång. Denna kraft kallas

glidfriktionskraft.

Ju strävare underlag och ju tyngre föremål desto

större blir friktionskraften.

Man brukar i den klassiska friktionsteorin uttrycka

friktionskraften i bråkdelar av föremålets tyngd. T ex

för en bil med massan ett ton blir kanske friktions-

kraften (F) 0,8 g kN vilket i sin tur innebär att

friktionstalet (f) är 0,8.
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2.1 Bilhjulets friktion

 

Friktionen mellan bilhjul och vägbana är av mycket

komplicerad natur. Man har vid experiment konstaterat

att den är beroende av ett flertal parametrar, såsom

hjulets glidhastighet, textur, smörjande medel, hastig-

het, temperatur, hjulstommens uppbyggnad, gummisamman-

sättning och slitbanans utformning.

Vid laboratorieförsök har friktionen vid glidrörelse

mellan gummi och ett stelt material studerats. Härvid

har teorier framkommit som innebär att friktionen delas

upp i huvudsakligen två komponenter. En adhesionskompo-

nent, som beror av attraktionskrafter mellan atomer i

de båda gränsskikten och en hystereskomponent, som upp-

kommer av energiförluster genom inre friktion i gummit.

Hystereskomponenten anses ha störst inverkan vid vått

underlag p g a att adhesionskomponenten då minskar.

Då ingen rörelse förekommer är självfallet energiför-

lusterna orsakade av dämpning noll. Om friktionen mel-

lan gummi och stelt underlag representeras som funktion

av glidhastigheten, se figur 1, finner man således att

vid glidhastigheten noll är friktionskraften obetydlig.

Medyökande glidhastighet ökar friktionskraftên motett

markant maximum vid en kritisk hastighet av 0,04-O,4

m/s.

Friktionskraftens beskrivna variation med glidhastig-

heten har stor betydelse för den praktiska tillämpning-

en på luftgummihjulet, som i enlighet med det föregå-

ende inte kan överföra några friktionskrafter av be-

tydelse till underlaget med mindre än att en relativ

rörelse i förhållande till detta förekommer.

Friktionstalet - dvs friktionskraften dividerad med

hjulbelastningen - för ett luftgummihjul under broms-

ning kommer att vara en funktion av slip s - dvs skill-
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Eiggg_l; Samband mellan friktionskraft och glidhastig--
het för gummi på stelt underlag. Källa (7).

naden mellan hjulcentrums hastighet V0 och hjulets pe-

riferihastighet V1, dividerad med ve. Slip är alltså

ett dimensionslöst uttryck för nyssnämnda relativrörel-

se hos hjulperiferin i förhållande till underlaget. I

enlighet med definitionen skrivs Slip s uttryckt i

procent:

5 = w--- ' 100%

Det principiella sambandet mellan friktionstal och slip

vid konstant hastighet framgår av figur 2.
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Figur 2. Samband mellan friktionstal och slip för ett
luftgummihjul. Källa (7).
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Vid slip noll är friktionstalet noll. Med ökat slip

stiger friktionstalet mot ett karaktäristiskt maximum

i analogi med figur 1, och eftersom Ökat slip innebär

Ökad glidhastighet minskar följdriktigt friktionstalet

med ytterligare ökat slip. Vid 100% slip är hjulet

låst, dvs roterar inte längre. Optimalt slip, dvs då

man har högsta friktionstalet, är av storleksordningen

lO-20%.

Friktionen mellan gummihjul och torr vägbana är i regel

tillfredsställande för att man skall kunna manövrera

ett motorfordon. Problem uppstår emellertid då under-

laget blir vått.

2.2 Friktion på våta ytor

 

Närvaro av vatten inverkar ogynnsamt på friktionen och

medför även att friktionens hastighetsgradient, dvs

friktionens minskning med hastigheten, är större än vid

torrt underlag (se figur 3).
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Figur 3. Friktionens hastighetsgradient = Af/AV
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För att kontakt skall etableras mellan gummit och väg-

ytan måste vattnet trängas undan. Processen tar tid,

vilket medför att vattnets friktionssänkande effekt

tilltar med ökande hastighet p 9 a att kontakttiden

minskar.

Erfarenheterna visar att friktionen på någorlunda

skrovliga ytor är okänslig för variationer i påförd

vattenmängd då denna är måttlig. Mätningar på sådana

ytor ger samma resultat med ytan fuktig och helt utan

vattenöverskott som med ytan fuktig och med litet vat-

tenöverskott i texturens botten, dit däckets gummi vid

draperingen aldrig når.

Om vattenmängden ökas så att nivån når och växer över

slitbanans draperingskontur, så avtar friktionen jäm-

fört med på enbart våt yta. Av mätningstekniska skäl

definieras dock vattenmängden som skikttjocklek över

yttexturens tOppar.

Ett luftgummihjul som framföres på en vägbana med vat-

tenskikt som överstiger beläggningens toppar möter

p g a vattnet ett med hastigheten ökande motstånd.

Vid ett principresonemang kan hjulet betraktas som

stilla - bortsett från eventuell rotation - varvid väg-

banan och vattenskiktet rör sig mot hjulet.

Hjulets kontakt med vägen utgör en spärr för vatten-

strömmen, som således måste avlänkas ur sin ursprung-

liga riktning.

Genom vattenmassans tröghet byggs ett vattentryck upp

i den kilformiga öppningen omedelbart framför hjulets

kontaktyta mot vägbanan.

Trycket i vattenkilen har bl a härletts av D F Moore

(6).
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Enligt Moore kan trycket skrivas:

2
_ s - v

P' 3

där p = trycket i vattenkilen, Pa

s = vattnets densitet, kg/m3

V = hastigheten, m/s

Vattentrycket stiger således med kvadraten på hastig-

heten och kommer vid en viss hastighet att passera det

värde som kontakttrycket har i kontaktytans främre del.

Eftersom däcket inte är en stel konstruktion kommer

därvid slitbanan att bucklas uppåt-inåt och vattnet

förmår tränga in ett stycke under kontaktytan.

I figur 4 visas schematiskt förhållandena strax fram-

för och under kontaktytan och i figur 4 syns krafterna

som verkar på hjulet i detta skede.

   

 

Figur 4. Kontaktytans uppdelning i tjockfilmszon (B)
och tunnfilmszon (C): Källa (7).

 

 

 

  

  

A

M2

.02 P
V_

._sz 2 H2 Q

/,/// »i )77
, 2

a

4Aks+ c *1
Figur 5. Krafter på ett i en vattensamling rullande,

bromsat luftgummihjul. Källa (7).
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I zon A (figur 4) byggs vattentrycket upp genom trög-

hetskrafterna i vattenmassorna.

I zon B (figur 4) har vattnet trängt in till en skikt-

tjocklek som förhindrar direkt kontakt mellan däck och

vägyta och här kan således endast mycket små tangen-

tialkrafter överföras. Zon B kallas tjockfilmszon.

I zon C (figur 4) finns en vattenfilm men den är så

tunn att beläggningens tOppar har möjlighet att tränga

igenom och åstadkomma kontakt med däcket. C kallas

tunnfilmszonen.

Tryckstegringen vid ytterligare ökad hastighet medför

sannolikt en språngartad genombrytning av zon C och

vatten kan då i viss utsträckning passera fritt igenom

kontaktområdet samtidigt som zon C delas i två band,

belägna längs däckets skulderpartier enligt figur 6.

Vidare minskar då båda banden successivt i storlek och

vid tillräckligt hög hastighet uppbärs hjulet helt av

vattenskiktet och inga friktionskrafter av betydelse

kan längre överföras mellan hjulet och vägbanan. Detta

kallas impulsbetingad vattenplaning eller dynamisk

vattenplaning.

  

 

   

Figur 6. Kontaktytans utseende vid genombrytning av
tunnfilmszonen (C). Källa (7).

En annan typ av vattenplaning är den viskösa vatten-

*planingen. Här krävs varken någon utbildad tjockfilms-
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zon eller någon nämnvärd tryckstegring i vattenskiktet

framför hjulet för att det skall plana. Förutsättning-

en är endast att kvarvarande vatten i kontaktområdet

inte hinner undan på den tid som står till buds. Vis-

kös vattenplaning uppträder vid släta och glatta väg-

ytor i kombination med dåligt mönstrade däck eller då

extremt tjocka vattenskikt finns på vägbanan.

I vanliga fall har man förhOppningsvis en skrovlig

vägyta i kombination med mönstrade däck, vilket ger

möjlighet till dränering i kontaktytan och risken för

viskös vattenplaning är liten. Under dessa förhållan-

den är det möjligt att dynamisk vattenplaning blir av-

görande.

Om man vill minska risken för vattenplaning (dynamisk)

krävs således goda dräneringsmöjligheter i kontaktytan

däck - vägbana.

2.3 Vägytans och däckets dräneringsegenskaper

Som tidigare nämnts måste hjulet tränga bort vatten

för att kontakt skall möjliggöras. Avlägsnandet kan

tänkas ske i tre etapper.

I första skedet avlägsnas den vattenmassa som över-

stiger texturtoPparna. Vattenmassornas tröghet utgör

det största hindret och avlägsnandet påverkas sanne*

likt endast i mindre grad av dräneringsmöjligheterna

i kontaktytan.

I det andra skedet bildas av däckets slitbana och väg-

ytans ojämnheter i kontaktzonen ett sammanhängande

kanalsystem med avloppsmöjligheter utmed kontaktranden.

För strömningsmotståndet är bland annat kanalernas

effektiva tvärsnittsarea av betydelse. Tvärsnittsarean

är förutom av däcksmönstret även en funktion av väg-
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ytans makrotextur, dvs de lätt synbara enskilda ojämn-

heterna.

I ett tredje skede måste den tunna filmen genombrytas.

Avgörande är här ytans mikrotextur, dvs ej synbara en-

skilda ojämnheter och vattnets viskositet.

Även om direkta mätetal för makro- och mikroojämnhet

saknas har man ett visst behov av att kunna kategori-

sera vägytor med avseende på dessa egenskaper.

Man använder sig ofta härvid av de subjektiva bedöm-

ningarna skrovlig och slät för makrotexturen samt rå

och glatt för mikrotexturen. Vad som menas med dessa

benämningar framgår av figur 7.

 

YTA Benamning

 

Makro Mikro

 

A skrovlig rå

 

B __1c:;?__<:::>__. skrovlig glatt

 

C W ra

  

 

D . slät glatt

  

 

  
Figur 7. Benämning av olika typer av ytor m h t deras

yttextur. Källa (4).
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Hur makro- och mikrotexturen inverkar på

friktionen

 

En skrovlig, rå yta, (yta A enligt figur 7) exempelvis

nylagd ytbehandling utan bindemedel i ytan, ger hög

och jämn friktion (se figur 8).

 

 

 

FRMMONSMl
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Figur 8. Principskiss på hur friktionen ändrar sig med
hastigheten på olika typer av ytor. Källa (4).

Efter en tid, hur lång beror på stenmaterialets pole-

ringsbenägenhet, kommer mikrostrukturen att försvinna

p 9 a trafikens polerande effekt. Härvid erhålls en

skrovlig glatt yta (yta B enligt figur 7). Denna ger

en lägre men fortfarande jämn friktion (se figur 8).

En slät, rå yta, (yta C enligt figur 7) exempelvis

sandasfalt eller betongbeläggning, ger goda friktions-

egenskaper vid torrt eller lätt fuktigt underlag. Vid

mycket regn eller kvarstående vattensamlingar försäm-

ras bromsverkan kraftigt, då de små ojämnheterna ej

förmår tränga igenom vattenfilmen och möjliggöra kon-
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takt med hjulet. Denna typ av yta ger en med hastig-

heten starkt minskande bromsverkan (se figur 8).

Den släta, glatta ytan, (yta C enligt figur 7) t ex en

blödande ytbehandling eller en nedsliten yta enligt C,

ger låg bromsverkan och med ökande hastighet minskar

den ytterligare (se figur 8).

Det är tydligen Viktigt att ur friktionssynpunkt åstad-

komma en yta med god makrotextur och helst också god

mikrotextur.

Man nöjer sig dock inte med dessa subjektiva bedöm-

ningar utan mycket forskningsarbetehar lagts ned på

att söka ta fram mätmetoder som på ett mer objektivt

sätt karaktäriserar en beläggnings yttextur.

Här följer en presentation av de vanligaste metoderna,

vilka samtliga söker karaktärisera yttexturen. De

flesta metoderna är inriktade på att mäta makrotextur,

då det är denna som spelar störst roll när det gäller

att bevara friktionen då hastigheten ökar. Mikrotex-

turens betydelse i sammanhanget bör dock icke neglige-

ras, men det har visat sig svårt att få fram bra och

enkla mätmetoder för den.

3. METODER FÖR KARAKTÄRISERING AV YTTEXTUR

De metoder, Vilka kommit till användning för karaktä-

risering av en Vägytas textur, kan indelas i nio olika

grupper, nämligen:
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- Volymetriska metoder

II- Ytavtrycks-

I'- Profilerings-

- Fotografiska

- Fotogrammetriska

ll- Tvärsektionerings-

- Tredimensionella

avgjutnings-

- Utflödes- "

- Övriga

I varje härovan uppräknad grupp ingår flera metoder

vilka bygger på samma idé. Här kommer endast principer

för de vanligaste metoderna att belysas.

3.l Volymetriska metoder

 

Dessa metoder mäter medeldjupet av makrotexturen.

Sandpatchmetoden (sandutfyllnadsmetoden). Metoden, Vil-

)*

ken utvecklats vid TRRL , innebär att en känd volym

 

fin sand (vanligen 25 ml) packas och nedarbetas i ytan

tills en slät cirkulär sandfläck i "flukt" med textur-

topparna erhålles. Diametern på den erhållna sandfläc-

ken uppskattas varefter arean beräknas. Volymen divi-

derad med arean ger medeltexturdjupet (se figur 9).

Vid mätningstillfället måste vägytan vara absolut torr.

Det finns inga entydiga bevis för att medeltexturdjupet

kan relateras till minskningarna av våtfriktionen vid

Ökande hastighet. Detta anses bero på att s k onyttiga

hålrum ingår i mätvärdet, dvs sådana hålrum i ytan vil-

ka tillsammans med andra inte bildar sammanhängande

dräneringskanaler hos beläggningsytan. Förekomsten av

"onyttiga hålrum" i ytan har i stället visat sig kunna

*
)TRRL=Transport and Road Research Laboratory
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En känd volym sand (V) ut-

hälles och nedarbetas i

Vägytan med hjälp av en

utstrykare till en cirku-

arean A.lär fläck som har

Medeltexturdjupet V/A

Fig 9. Sandpatchmetoden.
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ge en negativ inverkan på våtfriktionen, då vatten som

samlats i de nämnda håligheterna fungerar som smörjme-

del och förhindrar full deformation av däcket mot yt-

texturen.

)Repeterbarheten* hos sandpatchmetoden har visat sig

vara dålig. Dessutom kan det packningsarbete som utfö-

res på sanden vid utbredningen lätt variera beroende

på operatör och detta inverkar i sin tur på det erhåll-

na resultatet. Beroende på den normerade sandstorlek

som användes förmår sanden inte alltid fylla ut de fi-

nare kanalerna i beläggningsytan.

Metoden är dock mycket använd främst beroende på dess

enkelhet och den enkla utrustning som krävs.

Greasepatchmetoden (fettutfyllnadsmetoden). Denna metod

använder en känd volym fett (smörjfett), i stället för

sand. Principen är för övrigt den samma som för sand-

patch, men fettet har större förmåga att tränga ner i

de mycket trånga kanalerna. Fettfläcken blir ofta mera

distinkt än sandfläcken vilket underlättar uppskattan-

det av dess area.

Greasepatchmetoden lider dock av samma brister som

sandpatch beträffande de onyttiga hålrummen i ytan vil-

ka inte medverkar till dräneringskapaciteten men ingår

i mätvärdet.

3.2 Ytavtrycksmetoder

 

Dessa metoder användes som hjälpmedel att uppskatta

antalet texturtOppar per ytenhet, vilka kan åstadkomma

ett högt punktformigt kontakttryck med däcket. Tunna

*)
Repeterbarhet - spridningen av mätvärden vid upprepad

mätning på samma yta och under samma
betingelser.
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aluminiumfolier kan användas och lägges då ut på väg-

ytan och belastas med ett jämnt tryck. Antalet textur-

toppar per ytenhet, Vilka förmår tränga genom folien,

beräknas. Antalet perforeringar i folien beror även av

det pålagda trycket.

Viss uppfattning om kanalernas bredd och avståndet mel-

lan partiklarnas toppar kan erhållas, men ingen infor-

mation fås om partiklarnas form och storlek eller om

håligheternas djup och dräneringskapacitet i ytan.

Metoderna kräver tränad observatör vid utvärdering.

3.3 Profileringsmetoder

 

Principen för dessa metoder är att framställa en skal-

enlig profil utmed en viss linje av vägytan, dvs en

detaljerad topografi av yttexturen i form av en profil-

bild där texturtOpparnas höjd, form och fördelning

framgår. Profilen är tvådimensionell och ger därmed

ringa information om det tredimensionella vattenflödet

i ytan, dessutom är det relativt besvärligt att kvanti-

fiera profilen med någon form av texturparameter.

Ett vanligt sätt att kvantifiera en profil är att ta

fram det s k profilförhållandet vilket definieras som

profillängden utmed profilkurvan dividerad med profi-

lens horisontella längd (se figur 10).

P 1,

A4w \ \ I \\ j \- A* ('IB

\
Figur 10. Profilförhållandet PF

avståndet mellan A och B utmed profilen
P

 

 

PF =
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VTI:s nålprofilograf (se figur ll). Principen för den-

 

na mekaniska profilograf är att en nål förbunden med

ett ritstift bringas i kontakt med vägytan, samtidigt

sOm stiftet ritar nedsjunkningen på ett vaxat papper.

Nålen lyftes därefter upp från vägytan. Innan nålspet-

sen åter går nedmot vägytan förflyttas nål och rit-

stift automatiskt ca 0,5 mm i profilens riktning. På

så Vis erhålles efter ett stort antal genomgångna cyk-

ler en sammanhängande profil på det vaxade papperet

(se figur 12).

 

Eigur ll. VTI:s nålprofilograf.
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Figur 12. Profilogram (skala 1:1) upptaget med profi-
lograften avbildad ovan.
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I stället för att registrera profilen på ett vaxat pap-

per kan apparaten förses med utrustning för elektrisk

registrering av profilen. Profilen kan därmed registre-

ras på magnetband och därefter ritas upp med hjälp av

en x-y-skrivare i valfri förstoring. Förfarandet under-

lättar framtagandet av texturparametrar ur profilen.

VTI:s nålprofilograf är i sitt nuvarande utförande re-

lativt otymplig och känslig för yttre åverkan.

TRRL:s laserprofilograf (se figur 13). I stället för

 

att på mekanisk väg avkänna en yta likt ovan kan man

med hjälp av en koncentrerad laserstråle och en sensor

registrera profilen i form av en elektrisk signal.

   

Fotodiod

Q 3
Ljuskälla

§14 \0\\:\\\ Mottagarlins \

//z' \" / projektionslins
bild av be- \ /
lyst yta \\\\ ,/

\\\ /1
'x

\ \ \k\ /
\_ \ xLu/
fa / /Y / / / /r/ / / 7 /

K / \
'k -. \ M
\ /,//,<--vagytanspos1uoa

r/f//I

\
\ Diffus reflektion
3 i dessa punkter
/ I'/ /'/'/'/ I*/ 1./

Figur 13. Laserprofilografens verkningssätt. Källa (12).
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Den smala koncentrerade laserstrålen riktad i 450 vin-

kel mot vägytan, producerar en liten ljuspunkt på den

underliggande skrovliga ytan. En fokuserande lins och

en sensor är placerade med sina optiska axlar i 450

vinkel mot vägytan. Linsen projicerar ljusfläcken på

sensorn vilken består av ett antal fotodioder. Den pro-

jicerade ljusfläckens läge på sensorn är beroende av

texturtopparnas höjd.

Då anordningen förflyttas horisontellt över en vägyta

kan texturprofilen registreras kontinuerligt. Apparaten

kan monteras på ett fordon vilket möjliggör kontinuer-

lig kontaktlös profilering av en vägyta.

Laserprofilografen är relativt komplicerad och har

länge varit under utveckling, den uppges dock nu vara

i bruk och producera nyttiga data.

3.4 Fotografiska metoder

 

Ytan fotograferas rakt uppifrån med ljuset infallande

i vinkel mot normalen, s k släpljus. Resultatet blir

en skuggverkan där texturen framträder. Bilderna är

svåra att kvantifiera men lämpar sig bra som komple-

ment till andra mera kvalificerade metoder.

Fotolådan (se figur 14). Principen för denna enkla an-

 

ordning framgår av figur 15. Den består av en botten-

lös låda, upptill försedd med öppning för kamera och

blixt. Kamera och blixtaggregat fästes vid lådan med

härför avsedda hållare vilka åstadkommer den rätta

kameravinkeln resp ljusvinkeln.

Lådan är i underkant försedd med tåtningslister vilka

vid fotografering ligger an mot vägytan och på så sätt

förhindrar ströljus från att tränga in.

VTI MEDDELANDE 62



20

 

'3 _. ÅK-s

Figur 14. Fotolådan. (Vles modell).
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Figur 15. Fotolådan, en enkel anordning för fotografe-
ring av vägytor, principskiss. Källa (8).
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Förtjänsten med en fotoutrustning enligt ovan är att

rätt belysning och belysningsvinkel erhålles samtidigt

som avståndet från filmplan till Vägyta är konstant.

Om en tråd uppspännes i lådan horisontellt över väg-

ytan kan dess skuggbild fotograferas och därmed tjäna

som ett hjälpmedel för karaktärisering av texturen.

3.5 Fotogrammetriska metoder

 

Genomgående för dessa metoder är att man ur stereobild-

par på fotoqrammetrisk väg framtar Värden på olika

texturparametrar.

Fältarbetet begränsas till själva stereofotograferingen

vilken kan utföras med en modifierad fotoanordning en-

ligt ovan där dennödvändiga bildbasen åstadkommes ge-

nom en förskjutning av kameran utmed en slid. Utvärde-

ring av stereofotografierna kan sedan ske vid lämplig

tidpunkt.

Stere0profilering innebär att profilen för beläggnings-

 

ytan bestämmes med hjälp av en stereokomparator ur

stereobildparet. Ytan kan karaktäriseras genom profil-

förhållandet (jfr profileringsmetoder).

Framtagandet av profilförhållandet underlättas om ste-

reokomparatorn är försedd med anordning för automatisk

registrering av profilkoordinaterna på hålremsa, de er-

forderliga beräkningarna kan då utföras med hjälp av

dator. Förfarandet kräver komplicerad utrustning och

tränade Operatörer.

Stereofototolkning enligt Schonfeld. Tillvägagångssät-

 

tet vid denna metod är att ett stereobildpar bestående

av 2 st ordinära färgdia bearbetas i ett mikrostereo-

sk0p med Zåygångers förstoring.
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Ytan bedömes med avseende på sex olika parametrar (se

figur 16); nämligen:

A. Partiklarnas höjd

B. " bredd

C. " form

D. Antalet partiklar per ytenhet

E. Partiklarnas mikrotextur

F. Bindemassans mikrotextur mellan partiklarna

Värdet på dessa parametrar ger tillsammans ett för

ytan specifikt kodnummer. Med hjälp av tabeller och

diagram framställda med ledning av tusentals korrela-

tionsmätningar med bromsvagn erhålles en friktionsan-

del för var och en av de sex ingående parametrarna.

Ingångsdata är då kodnumret och det enskilda parameter-

värdet. Summan av samtliga friktionsandelar är lika

med våtfriktionstalet vid den hastighet där korrela-

tionsmätningarna utfördes.

Metoden har visat mycket god överensstämmelse med i

verkligheten uppmätta friktionsvärden (korrelations-

koefficient 0,8-0,9). Metoden är därmed ett bevis för

att en ytas friktionsegenskaper kan beräknas genom att

studera dess textur. Tyvärr är förfarandet myckettids-

konsumerande och kräver tränade Operatörer och är där-

för föga använt.
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Table l, Surface Texture Clasiñcation (1973)
PAVEMENT SURFACE TEXTURE CLAWHCÅTION
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Figur 16. Beläggningsytans klassificering med hjälp av
sex texturparametrar enligt Schonfelds foto-
grammetriska metod. Källa (9).

 

3.6 Tvärsektioneringsmetoder

Vid dessa metoder sågas ett upptaget beläggningsprov

försiktigt itu efter det att ytan förseglats med gips.

Den på så vis erhållna tvärsektionen fotograferas och

kan sedan bearbetas.

Tvärsektionen tar lång tid att framställa men den ger
ofta mera information om den 2-dimensionella storleken

och formen hos de i ytan ingående partiklarna, jämfört
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med en profil framtagen med profilograf. Sektionen ger

även en indikation på om kanaler i ytan är förbundna

med hålrum invändigt i beläggningen.

3.7 Tredimensionella avgjutningsmetoder

En 3-dimensionell negativ modell av texturen framstäl-

les genom att t ex snabbt härdande plastmaterial pres-

sas mot beläggningens yta. Modellen vilken sedan genom

ytterligare avgjutning kan överföras till en positiv

modell analyseras med avseende på de ingående partik-

larnas antal, storlek och form. Även information om

ytans kanalsystem kan erhållas. Några uppgifter om be-

läggningens inre kanaler erhålles dock ej.

3.8 Utflödesmetoder

 

Principen för dessa metoder är att en gummiring pressas

mot ytan i fråga och under specificerade förhållanden

mätes flödet av vatten från en överliggande reservoar

genom kanalerna i kontaktytan gummiring-beläggning (se

figur l7).

Metoden mäter direkt dräneringskapaciteten hos belägg-

ningsytan. Utflödesmetoden skiljer sig från de övriga

metoderna på så sätt att ytan inte lägre karaktäriseras

med hjälp av flera parametrar, såsom partiklarnas höjd,

bredd, storlek, etc, utan i stället anges direkt hur

ytan uppför sig ur dräneringssynpunkt.

Den nödvändiga apparaturen är enkel och kräver inga

tränade observatörer. Utflödesmetoden kommer att be-

skrivas närmare i kapitel 3.
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Figur 17. Utflödesmätarens verkningssätt. Källa (6).

 

3.9 Övriga metoder

Lasertexturmätaren bygger på principen att polariserat

laserljus depolariseras vid reflektion mot vägytan.

Graden av depolarisation registreras och anses ge ett

mått på texturen. Antagligen inverkar mikrotexturen

till stor del på depolarisationen.

Möjlighet finnes till kontaktlös (mikro-) texturmät-

ning från ett fordon under färd.

Ljudupptagning av däcksbuller. Däcksbullret har funnits

variera beroende av vägytans textur. Denna egenskap

kan utnyttjas som en texturmätmetod genom att däcks-

bullret upptas på magnetband med hjälp av mikrofoner

placerade på fordonet eller vid vägen.
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Det inspelade däcksbullret analyseras och meningen är

att texturen sedan skall kunna karaktäriseras av ett

visst värde beroende på bullrets frekvens och amplitud-

innehåll. Metoden vilken ännu befinner sig under ut-

veckling kan möjliggöra kontinuerlig texturmätning.

Kommentarer. De flesta av de här uppräknade metoderna

 

är enpunktsmätmetoder, dvs mätvärden erhålles endast

från ett mycket begränsat område vid varje apparatupp-

ställning.

Detta bör alltid hållas i åtanke vid uppläggning och

utvärdering av mätningar eftersom en vägytas textur

ingalunda är homogen från en punkt till en annan.

De krav man bör ställa på en mätmetod av denna typ är

att den skall vara enkel, pålitlig, billig och icke

förstörande samt gå att använda såväl på laboratorium

som i fält.

4. UTFLÖDESMÃTARE

År 1963 utvecklades en enkel hydralisk metod för mät-

ning av en vägytas textur vid Pennsylvania State Uni-

versity. Idén utvecklades Vidare av D F Moore, under

perioden 1963-1965, vilken med hjälp av viskositets-

teorin teoretiskt härledde dess funktion (5).

Den enklaste formen av utflödesmätare visas i figur 17

och består av en transparent bottenlös plexiglascylin-

der med en gummi- eller neOprenring fastlimmad till

dess ena ände. Anordningen belastas vertikalt mot väg-

ytan med ringen belägen mellan cylinder och vägytan

och vatten hälles snabbtner i dess öppna ände. På

grund av läckage mellan ringen och vägens skrovliga
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yta, kommer vattennivån i cylindern att sjunka med en

hastighet proportionell mot vägytans skrovlighet.

Genom att bestämma den tid som åtgår för vattennivån

att sjunka en viss förutbestämd distans, med hjälp av

ett vanligt stoppur, erhålles ett mått på vägytans

dräneringsegenskaper.

Vid riktigt användande är den hydrauliska metoden för

mätning av makrotextur eller medeltexturdjup hos väg-

ytor mera noggrann och pålitlig än det förut beskriv-

na sandpatchmetoden.

4.l Teori för utflödesmätarens verkningssätt

Moore fann att följande samband råder för visköst flö-

de under gummiringen:

\ _ _g_ 1/4 ..MHR - K(f.N) (I) dar

u = vattnets viskositet

N = antalet kanaler eller hålrum under gummi-
ringen

f = tiden för vattenytan att sjunka från övre
till undre markeringen

MHR = hydrauliska medelradien hos kanalerna

K = en instrumentkonstant

samt att

MHR = A/p (II)

A = medelarean av kanalerna

p = våta perimetern.

Den hydrauliska medelradien är ett mått på ytdräne-

ringskanalernas storlek då deras form är känd och ett

mått på form då deras storlek är känd. Detta beror på

att MHR är en funktion av både area= storlek och
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form = våta perimetern (se figur 18).

gummiringens draperingskontur.

V
I
D

> 0.

utflödeskanal ' typisk texturtopp

Utflödeskanalens area> M
A.MHR = P

*0 H Våta perimetern sträckan
a-b-c-d-e-a

Figur 18. En typisk utflödeskanal. Källa (5).

 

Moore visade att det är möjligt att beräkna texturdju-

pet ur utflödestiden, men då måste även apparatkon-

stant, antalet kanaler under gummiringen och avstånden

mellan varje ojämnhet i beläggningen vara kända.

Förutsättningen för att ekvation (I) skall gälla är

att flödet under ringen är visköst, vilket antas in-

träffa då texturdjupet är ca Q,l - 0,3 mm.

Vid texturdjup Över och omkring 1 mm antas däremot tur-

bulent strömning råda. Även i det turbulenta fallet

härleddes formler för samband mellan utflödestid och

texturdjup. Här fann man dock att texturdjupet kunde

beräknas ur utflödestiden om endast apparatkonstanten

var känd.

Dessa härledningar av samband mellan utflödestid, MHR

och texturdjup gäller för en speciell typ av utflödes-

mätare, nämligen den s k Mooreska utflödesmätaren

(jfr VTI typ I, vilken senare kommer att beskrivas).
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En ytterligare förutsättning för att sambanden skall

gälla är att de ytor som skall mätas har samma linjära

partikeldistribution i alla riktningar och samma typ

av textur frånett område till ett annat.

Dessa fordringar kan vara mycket svåra att uppfylla

hos en vägyta samtidigt som flödet genom inre kanaler,

såsom hos mera öppna beläggningar, inte medtages i be-

räkningen.

Vid praktiskt användande av utflödesdata brukas nästan

uteslutande utflödestiden direkt som ett jämförande

mått på dräneringskapaciteten hos en beläggningsyta.

Vid alla sådana jämförelser av utflödestid inses vik-

ten av att provningsbetingelserna hålls likvärdiga. På

utflödestiden inverkar faktorer vilka dels kan hänfö-

ras till utflödesmätaren och dels till provningsbe-

tingelserna i övrigt.

4.2 Egenskaper hos utflödesmätaren som påverkar

utflödestiden

 

- Volym vatten mellan markeringarna

- Markeringarnas höjd relativt vägytan inverkar på det

drivande trycket. I figur 19 visas det icke linjära

samband mellan tid och utflöde mellan de specifice-

rade nivåerna hO och h för en mycket slät yta och

en skrovlig yta. Troligtvis är strömningen viskös i

det släta fallet och turbulent i det skrovliga fall-

et.

- Kontakttrycket är bereonde av gummits kontaktyta,

apparatens egenvikt samt belastningsvikten. Kontakt-

trycket påverkar gummits drapering över ojämnheterna

dvs hur djupt de enskilda partiklarna i ytan förmår

tränga in i gummit. _

- Gummiringens egenskaper inverkar på dess förmåga att

drapera över texturtopparna. En mjuk gummikvalitê
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draperar sig mer över ojämnhéterna än en hård dito.

vattennivå

 

TV

 

utflödesgzd

,Figur 19. Utflödestiden som funktion av vattennivå för
skrovlig resp slät yta. Källa (6).

 

4.3 Provningsbetingelser i övrigt som påverkar

utflödestiden

 

- Lösa partiklar på provytan bör avlägsnas före mät-

ning. Innan mätning sker bör provytan blötas upp med
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några liter vatten, denna uppblötning tjänar även

som rengöring av ytan.

- Vissa kombinationer av gummiring och belastning krä-

ver en viss konditioneringstid innan mätning kan

företas, på grund av viskoelastisk krypningi gummit.

Konditioneringstiden är den tidsrymd som åtgår för

att gummiringen Skall erhålla full deformation- Kon-

ditioneringstiden kan uppskattas genom att en serie

mätningar utföres i snabb följd efter varandra på

samma provyta utan att flytta apparaten mellan varje

mätning. Den aktuella konditioneringstiden varierar,

beroende på gummiringens utformning och kvalité,

från några sekunder upp till flera minuter.

- Vid jämförelse mellan olika beläggningstypers utflö-

destider är det väsentligt att planera mätpunkterna

på rätt sätt. Inhomogeniteter hos en beläggningsyta

är vanliga, särskilt i tvärled kan stora variationer

erhållas på grund av spårbildning under trafikens

inverkan och genom separation vid utläggning. Avser

man göra en jämförelse mellan olika beläggningstyper

med hjälp av utflödesmätningen bör man placera sina

mätpunkter dels i och dels mellan körspår; Helst bör

mätpunkternas placering i längsled "slumpas" ut, vil-

ket kan eliminera fel av typen "omedveten styrning

av mätresultatet".

Vid mätning på borrkärnor i lab bör man enligt ovan-

stående resonemang förvissa sig om var i vägens tvär-

led och längsled proven är tagna om någon menings-

full jämförelse skall kunna komma till stånd.

- När stoppuret startas vid mätcylinderns översta mar-

kering bör flödet vara stationärt. Om apparaten fyll-

es med vatten upp till översta markeringen och stopp-

uret startas Samtidigt med att ventilen (om sådan

finnes) öppnas, störs flödet i början av uppstigande

luftblåsor. Apparaten bör därför fyllas till en nivå
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som överstiger Översta markeringen på cylindern

innan ventilen öppnas.

- Vattnets temperatur har visat sig inverka på utflö-

destiden för mycket släta ytor. Detta antas bero på

att flödet vid finare texturer är laminärt och där-

för viskositetsberoende. I de flesta fall är dock

flödet av mera turbulent natur, vilket medför att

temperaturens inverkan och därmed även viskositetens

inverkan på utflödestiden kan försummas.

Utflödestiden kan då sägas vara direktproportionell

mot dräneringskapaciteten i kontaktytan. Gummit kan

i Vissa fall påverkas av temperaturen varvid utflö-

destiden ökar med stigande temperatur. Inverkan är

även här liten och kan i de flesta fall försummas.

Vattnets temperatur bör dock vid jämförande mät-

ningar hållas konstant.

4.4 Några vanliga utflödesmätare*

 

Här följer en presentation av några vanliga typer av

utflödesmätare. Huvudvikten har lagts på de tre stati-

ska utflödesmätare, vilka finns vid Statens väg- och

trafikinstitut (VTI). Ännu finns ingen standardiserad

mätare.

Utflödesmätare VTI typ I. Den tidigaste formen av ut-

 

flödesmätare, konstruerad av D F Moore i början av 60-

talet, karaktäriseras av en cylinder med relativt stor

diameter och en smal s k O-ring fastlimmad till dess

ena kant.

Idén med den smala gummiringen torde vara att med hjälp

av rimlig belastningsvikt åstadkomma ett högt kontakt-

tryck i närheten av det som råder i kontaktytan däck -

väg.
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VTI:s utflödesmätare typ I (se figur 20 och bilaga 1),

hämtade sin förebild från denna Moores första utflödes-

mätare.

 

Figur 20. Utflödesmätaren VTI typ I.

Denna apparat har mött en del kritik.

- Den smala gummiringen påverkas lätt av enstaka av-

vikande större partiklar eller kanaler på ett sätt

som inte är representativt för dräneringsförhållan-

det hos en verklig kontaktyta. Kontaktytan anses

även vara alltför liten för att kunna ge ett mått på

den relativt stora area som inneslutes av ringen.

- På mycket släta ytor är Vâriationerna i avläsningar-

na mycket stora för samma apparatuppställning.

- Förfarandet att hälla vatten i ett bottenlöst rör är

knappast lämpligt för fältbruk.

- På grund av cylinderns stora diameter åtgår relativt

stor vattenmängd till varje mätning.
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Utflödesmätare VTI typ II. Med erfarenheter från

 

Moores utflödesmätare framställdes en ny generation av

mätare här representerad av VTI typ II (se figur 21

och bilaga 2).

Man insåg att gummiringens bredd måste vara större än

medelavståndet mellan texturtOpparna hos den belägg-

ning man avsåg mäta på. Gummiringen är därför på denna

apparat bredare och har ett rektangulärt tvärsnitt i

stället för ett runt, som hos O-ringen.

 

Figur 21. Utflödesmätaren VTI typ II.

 

Gummits hårdhet är detsamma som hos ett standardbil-

däck. Gummiringens förmåga att drapera sig över ytans

skrovligheter visade sig bli dålig, vilket antogs bero

på lågt kontakttryck i kombination med styvt och rela-

tivt tunt gummi.

Apparaten utrustades med ventilanordning, vilken i

kombination med smalare cylinder bidrog till minskad

vattenförbrukning.

Tryckutflödesmätare. En metod att förbättra draperings-

 

förmågan hos den bredare gummiringen var att öka kon-
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takttrycket; Om man dessutom Ville erhålla samma kon-

takttryck som råder under ett belastat bildäck krävdes

vid oförändrad kontaktarea belastningar på upp till

150 kg.

En utflödesmätare med så stora belastningsvikter blev

därmed ej lämpad för fältbruk, varför en annan teknisk

lösning på belastningsproblemet måste sökas.

Utflödesmätaren placerades därför under ett fordon och

kunde därmederhålla nödvändig belastning från en

pneumatisk cylinder anordnad mellan fordonet och ut-

flödesmätaren.

Det drivande vattentrycket, vilket hittills åstadkom-

mits av den överliggande vattenpelarens egen tyngd,

visade sig vara otillräckligt vid dessa höga kontakt-

tryck.

Vattenbehâllaren tillverkades därför i slutet utföran-

de i Vilken vattenpelaren överlagrades av ett luft-

övertryck i storhetsordningen 140 kPa.

Tryckutflödesmätaren krävde härmed en rikhaltig kring-

utrustning Vilket i Viss mån minskade dess användbar-

het. En fördel med denna apparat är dock att den söker

efterlikna de verkliga förhållandena som råder i kon-

taktytan däck-beläggning.

Principen för tryckutflödesmätaren framgår av bilaga 3.

Utflödesmätaren VTI typ III (se figur 22 och bilaga 4).

 

Förebilden till denna apparat är en utflödesmätare

framtagen vid universitetet i Birmingham av G Lees och

I.e.D Katekdha. Denna utflödesmätare utvecklades efter

delvis nya idéer. Kontakttrycket uppgår vid 10 kg be-

lastning till 27,3 kPa, Vilket vida understiger ett

bildäcks kontakttryck (ca 180 kPa).
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Figur 22. Utflödesmätaren VTI typ III.

 

Gummiringens utformning och materialegenskaper medger

bättre drapering än vad som tidigare varit fallet vid

låga kontakttryck. En mjukare mindre temperaturkänslig

gummiblandning ger den 20 mm tjocka gummiringen en

bättre draperingsförmåga. Gummiblandningen är för öv-

rigt den samma som användes i den portabla brittiska

friktionspendelmätaren.

Lees och Katekhda (2) har härvid frångått föreställ-

ningen att kontakttrycket bör vara av samma storleks-

ordning som kontakttrycket under ett bildäck, om någon

högre korrelation skall kunna påvisas mellan utflödes-

tiden och friktion-hastighetsgradienten på våt vägbana.

De stöder sitt resonemang på en teori vilken härnedan

beskrives i korthet:

Antag ett rullande bildäck på våt vägbana med en vat-

tenfilm som överstiger texturtOpparna (se figur 23).

Ett givet däckselement utövar ett tryck på den existe-

-rande vattenfilmen när det närmar sig den fuktiga

kontaktytan.
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bulk draénage

:Mmddumwe' sunt mudnmwero Steg 1 huvuddränage och

channel dra'mage > A>0

Intcruudiate deiormalion stage (2) bulk drainage = 0

kanaldränage.

 

Steg 2 endast kanaldränage.

channel drainage = A

 

'till formation dig. (3, bult dtu'nagc t 0 _

Steg 3 full deformation

inget dränage.

cum-1 duiuqc ' 0

Figur 23. Däckets kontakt med vägytan. Källa (2).

 

Vattenfilmens tjocklek minskar när däckselementet rör

sig mot kontaktytan. Vattnet, som då befinner sig un-

der tryck, dräneras bort från kontaktytan på två olika

sätt, nämligen:

- Huvuddränaget, vilket är vattnets rörelse ovan tex-

turt0pparna.

- Kanaldränaget, vilket är vattnets rörelse i ytans

kanaler (om sådana finnes).

Huvuddränaget upphör när däckselementet vidrör textur-

topparna. Kanaldränaget startar vid samma tidpunkt som

huvuddränaget men avslutas inte förrän all deformation

av däckselementet har inträffat.
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Då däckselementet draperas över texturtopparna avtar

kanaldränagets storlek progressivt tills slutlig de-

formation av elementet har inträffat, detta beroende

på två faktorer:

- Kanalernas tvärsektion minskar när gummit defor-

meras ner i kanalerna.

- Det på vattnet verkande trycket avtar alltefter-

som däckets last börjar uppbäras av textur-

tOpparna.

När största möjliga däcksdeformation uppträder spelar

det kvarvarande vattnet under däckets draperingskontur

en underordnad roll eftersom inget tryck längre verkar

på det.

Det anses därför omotiverat att, innan själva utflödes-

mätningen startas, åstadkomma en draperingskontur hos

gummiringen motsvarande den som råder hos ett fullt

deformerat bildäck, eftersom i verkligheten vattnets

rörelse då redan upphört.

Hur kontakttrycket påverkar utflödestiden för belägg-

ningar med olika texturer framgår av figur 24. Här

framgår även att systemets känslighet ökar med till-

tagande kontakttryck.

Utflödesmätaren VTI typ III är tillverkad med tanke på

lätthanterlighet, varför dess yttermått krympts jämfört

med tidigare modeller, den är även försedd med bär-

handtag och en enkel ventilanordning.

Nivåmarkeringarna på mätcylindern utgöres av en grade-

rad millimeterskala med nollmarkeringen belägen på mät-

cylinderns bottenplatta.

Tiden för utflöde avläses mellan nivåerna 20 coh 10 cm

vilket motsvarar en volym av 950 ml.
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Figur 24. Utflödestid vid belastningarna 0,5 och 10 kg
på beläggningar med olika makrotextur. Källa

(2).

 

Utflödesmätaren VTI typ III är försedd med en gummiring

vilken helt överensStämmer med den engelska förebilden.

Trots gummiringens nya utformning erhålles fortfarande

relativt stor spridning mellan utflödestider uppmätta

i närbelägna punkter på samma vägyta. Detta antas bero

på gummiringens ringa utsträckning i förhållande till

texturtopparnas medelavstånd. En utveckling av denna

apparat torde därför vara att med bibehållen eller

något ökad ytterdiameter hos gummit minska dess inner-

diameter, så att en ökad kontaktarea erhålles.

Gemensamt för samtliga typer av utflödesmätare är att

noggrannheten vid tidtagningen kan förbättras genom

införande av elektrisk tidtagning.
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Elektroder placeras därvid i till och frånslagsnivå

vilka med hjälp av vattnets konduktivitet avkänner

vattennivåerna i behållaren. Den svaga elektriska

strömmen kan efter förstärkning styra ett relä Vilket

i sin tur påverkar en elektrisk tidmätare.

5. NÅGOT OM HUR FRIKTIONSTAL OCH TEXTURDATA

ANVÄNDS UTOMLANDS Q

:0:

PIARC:s ) Tekniska Kommitté för Friktion och Jämnhet

(The Technical Committee on Slipperiness and Evenness)

behandlar i en rapport (14) bland annat:

1. Rekommendationer och specifikationer relatera-

de till beläggningars friktionstal.

2. Hur man tar fram och utför beläggningar med

goda friktionsegenskaper.

1. Ett flertal länder har tagit fram specificerade re-

kommendationer för friktionstal, texturdjup samt PSV

(polished stone value, som är ett mått på stenmateria-

lets poleringsbenägenhet). Rekommenderade värden i

Frankrike framgår av figur 25.

I figur 26 ses några länders typer av rekommendation-

 

er. Som synes kräver man i tre av länderna, Belgien,

* Nederländerna och Schweiz, att entreprenören garante-

rar en Viss minimifriktion.

*

)PIARC = Permanent International Association of Road

Congresses.
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Love-r than 0.35 ,Poor ln principle, such an aggregate
must not be used for wearing
courses.

Ietween 0.35 and 0.45 Passable Such en aggregate is to be used
only where alignment and traffic
conditions are favourable.

Between OÅS and 0.55 Good

Higher than 0.55 Very good The use of such an aggregate is
' recomended when aligment and

traffic conditions are unfavour-
able (tum, intermtim, high

sneda. dena traffic).

  

 

Figur 25. Minsta rekommenderade PSV-värdet för stenma-

 

terial till ytbehandlingar och slitlager av
asfaltbetong. Frankrike. Källa (14).

 
 

 

 

 

 

       

 
 

   

 

Country For-al specifi- polist nero IRC SFC SRT or linim- :kid re-
catim of re- stone tectnre tinnar sistace ;ura-
co-ndatioas value (l) (2) :ud by centrum

Belgium yes S S S yes

Czechoslovakia yes C

France yes C C

Federal Republic
of Germany yes C C

Great Britain yes S S C

Netherlands yes S C 8 yes

Japan yes C C

Spain yes S

Switzerland yes S yes

S 8 Contractual specification C - Recamended or aimed level

(1) 1.5. 812 or stilar (2) 1.8. und patch :ut er .him

BFC = Breaking Force Coefficient
SFC = Side Force Coefficient
SRT = Skid Resistance Tester

Figur 26. Typer av specifikationer för några länder.

 

Friktionstalet kan man få fram på ett flertal olika

sätt. Ett av de enklare är att använda den engelska

Källa (14).

bärbara friktionspendeln, Vilken dock endast ger frik-

tionen vid låga hastigheter. I princip avspeglar detta.

friktionstal (SRT) endast mikrotexturen. En annan me-
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tod, och kanske den vanligaste, är att ta fram broms-

friktionstalet (eng BFC). Detta sker med hjälp av ett

bromsat hjul vars axel*åryvinkelrät mot rörelseriktu

ningen. Ett tredje sätt är att bestämma sidfriktions-

talet (eng SFC), som sker genom mätning på ett obrom-

sat hjul vars axel ej är vinkelrät mot rörelserikt-

ningen.

I figur 27 framgår de i England rekommenderade värdena

på PSV vid givna trafikmängder och SFC på bituminösa

beläggningar.

 

   

 

 

Sideuuy force

coefficieat et Required polished stone value
50 km/h

required in ' Larry traffic per lane and per day
summer

250 1000 1750 2500 3250 4000

0,30 ' 40 t 45 50 55

0,35 . 40 45 50 55 50

0,40 40 45 50 55 60 65

 

0,45 45 50 60 65.

 

0,50 50 55 65 70

 

0,55 55 60 70 75

 

0,60 A 60 65

 

0,65 65 70
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value facings
____- p-_-dp_____-_dp . _ _ q p - - _db-._-1

  

  

 

 

  

macadams < 16 < 16 < 14 < 14 7< 12 < 12

  

:;S/' SFC values in these traffic concitions are sometimes
4455;;1 achievable with aggregates of extra-e hardneei and

very high resistance to abrasian. such a; certain
grade: of calcined beuxite.

   

Figur 27. Önskat PSV-värde hos bituminösa beläggningar
som funktion av trafikmängd och önskat för-
slitningsvärde vid olika friktionstal.
Engläññ. Källa (14).
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Sand-patchmetoden är den vanligaste metoden att ta

fram texturdjupet på, så även i England. Engelsmännen

rekommenderar ett texturdjup på 1 mm för bituminösa

beläggningar och 0,5 mm för transversellt "groovade"

betongbeläggningar. Detta ger en 20%-ig förlust i

friktionstal då hastigheten ökar från 50 till 130 km/h.

I Tyskland använder mansig i ett standardiserat mät-

förfarande av en utflödesmätare för att få ett mått på

makrotexturen. Med hjälp av utflödesmätaren och den

brittiska bärbara friktionspendeln kan friktionen vid

högre hastigheter uppskattas, där pendeln ger frik-

tionsnivån och utflödesmätaren friktion-hastighetsgrä-

dienten.

2. Att ur friktionssynpunkt skapa bra beläggningar,

dvs med både god mikro- och makrotextur, anser man sig

redan nu hakunskap och möjlighet till.

För bituminösa beläggningar åstadkommes en god yttex-

tur om t ex mängden grovt material är hög. Bindemedlets

mängd och viskositet har också visat sig ha betydelse.

Ett flertal metoder att förbättra yttexturen hos be-

tongbeläggningar förekommer. Ett exempel är den s k

"grooving"-metoden, som kan användas bådepå färska

och på hårdnande betongytor. Metoden innebär att ca

5 mm djupa och 10 mm breda räfflor på ett avstånd av

30-100 mm skapas i ytan. Räfflorna kan utföras longi-

tudinellt eller transversellt med vägens riktning.

De krav man i övrigt ställer på en beläggning, såsom

- jämnhet för att erbjuda en acceptabel åkkomfort

annakanisk styrka - motstånd mot nötning och sön-

derdelning

- lång livslängd

': god ekonomi
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- låg bullernivå

är dock inte alltid förenliga med det ovan ställda

kravet på god yttextur, utan en kompromiss måste till.

6. EGNA FÖRSÖK

Egna försök utfördes dels på laboratorium och dels i

fält varvid utflödesmätare VTI typ III (se figur 22

och bilaga 4) användes tillsammans med sandpatchme-

toden (86 figur 9),*profilograf (se figur 11) samt en

fotolåda (se figur 14).

6.1 Laboratorieförsök

 

Vi avsåg att med utflödesmätaren och sandpatchmetoden

undersöka några olika typer av yttexturer. Härför till-

verkades ett antal prOVplattor med varierande yttextur.

Dels tillverkades plattor som skulle efterlikna ytbe-

handlingar och dels gjordes plattor med massabelägg-

ningar.

De faktorer som troligtvis bestämmer en vanlig belägg-

nings makrotextur, och som Vi beslöt oss för att vari-

era, är vältarbetet, maximal stenstorlek samt använd-

andet av öppen eller tät kornkurva.

Tillverkning av plattor med ytbehandling. Provytorna

gjordes på rektangulära spånskivor (0,2 x 0,3 m). På

plattan hälldes bindemedel (emulsion AEK-R2) enligt

BYA varvid en tejpremsa som stack upp 3-4 mm hindrade

detsamma att rinna av. Stenarna plockades sedan ut för

hand och vältades med en gummiduksbeklädd brödkavel.
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Tre olika plattor tillverkades, med stenstorlekar 4-8,

8-12 respektive 12-16 mm. Samtliga stenstorlekar var

av krossat material» Plattorna fick sedan stå några

dagar för att emulsionen skulle bryta.

Fotografi med tillhörande profilogram på en av plattor-

na ses i figur 28. Plattor med ytbehandling kallas här

grupp I. I

 

0
...av

.nuvarkot N

*10

   

Figur 28. Foto och profilogram (skala 1:1) på platta
med ytbehandling.

 

Tillverkning av plattor med massabeläggning. Recept

framtogs för att tillverka plattor av HAB l6T, MAB 8T,

MAB 12T, MAB 16T och HAB 16Ö.

Vid prOportioneringen användes ett speciellt datapro-

gram. Utgångsmaterialet var kalkstensfiller och frak-

tionerna 0-4 mm, 4-8 mm, 8-12 mm och 12-16 mm i kros-

sat material. Indata till programmet var passerande

mängd (vikt-%) för varje sikt och för varje fraktion

för det tillgängliga materialet samt den s k ideal-
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kurvan, dvs passerande mängd (vikt-%) enligt gränskur-

vorna i BYA. En vikttabell där de olika siktarna vikta-

des, typ av massa, bindemedelshalt och ingående mate-

rials densiteter matades även in. Som utdata erhölls

ett färdigt recept samt en teoretisk beräknad kompakt-

densitet.

Plattor tillverkades i tre olika grupper, II, III och

IV, med en speciell vältmaskin (se figur 29) som gav

plattor med måtten 0,15 x 0,25 m ca. Samtliga platt-

typer gjordes i två exemplar.

, i . A N ,

p
Ja w ,.v ..   

Figur 29. Vältmaskin.

 

Grupp II bestod av tre plattor gjorda av HAB l6T med

6,1% A l35. Vid tillverkningen varierades vältarbetet

så att olika hålrum erhölls. Plattorna vältades med 3,

6 respektive 10 dubbla vältöverfarter vid 80, 110

respektive l4OOC.

Grupp III utgjordes av plattor bestående av MAB 8T,

MAB 12T samt MAB 16T med bindemedelshalter enligt BYA

minskade med 0,2%. Plattorna vältades tills minsta

möjliga hålrum uppnåddes.
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Grupp IV utgjordes av plattor bestående av HAB l6T och

HAB 16Ö.

ett par avFotoqrafier med tillhorande profilogram på

30 och 31.igur1 flSâSplattorna v 
 

plattal) på

(800C).HAB 16T

Figur 30. Foto och profilogram (skala 1
nr 1,

  

 

på platta1)
MAB 12T.

Figur 31. Foto och profilogram (skala 1
nr 9,
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Utflödesmätningar. Utflödesmätaren VTI typ III, be-

 

lastad med 5 kg användes. Tiden för 0,95 1 vatten att

rinna ut mättes med stoppur.

Tiden för fri utströmning, dvs då mätaren hängde fritt

i luften, uppmättes till ca 2 sek. Innan mätningarna

påbörjades vättes provkropparna.

Utströmningstiden för samtliga ytbehandlingar låg runt

2 sek, dvs tiden för fri utströmning. Några mätresul-

tat redovisas därför inte.

Mätningarna på plattor av massabeläggning gjordes av

två observatörer vid olika tidpunkter. Tio mätningar

på varje platta utfördes varvid mätaren flyttades ef-

ter varje uppställning, detta på grund av att mätaren

visade sig ha god repeterbarhet vid mätningar i samma

punkt. Mätningarna skulle täcka hela plattan för att

ge ett bra medelvärde. Resultatet redovisas i bilaga

5 och 6.

Sandpatchmätningar. Mätningarna utfördes enligt tidi-

 

gare beskrivning. För de släta plattorna av massabe-

läggning visade sig dock mängden 25 ml vara för stor

och fick minskas till 10 ml. På vissa plattor gjordes

mätningar av två observatörer. Resultaten redovisas i

bilaga 5 och 6.

Sambandet mellan medeltexturdjup (sandpatch) och ut-

flödestid framgår av figur 32.

Bestämning av hålrumshalt. Bestämning av plattornas

 

hålrum gjordes enligt den tyska normen DIN 1996. Skrym-

densiteten bestämdes därvid enligtföljande:
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l. Provkr0ppen vägdes i torrt tillstånd.

2. ProvkrOppen lades i 25-gradigt tempererat

vatten och togs upp efter 90:30 min. Dess vikt

under vatten, även här 25-gradigt, bestämdes.

3. Provkroppen togs upp ur vattnet och fick rinna

av i 10 sek innan den vägdes i vått tillstånd.

Skrymdensiteten erhölls enligt formeln:

 

s = torr vikt 7 x Yêiinets

A blöt vikt i luft - blöt vikt i vatten den81tet
Vid 25°C

Metoden är snabb men mycket approximativ och vid hål-

rumshalter över 10% får värdena tas med en nypa salt.

Resultaten ges i bilaga 5 och 6.

6.2 Diskussion och slutsatser av laboratorie-

 

försöken

Utflödesmätningar. Utflödestiden för plattor med ytbe-

 

handling ligger i närheten av tiden för fri utström-

ning. Användning av denna utflödesmätare på dessa ty-

per av beläggningar är därför inte lämplig.

Meningen med att göra plattor var att få ett antal

provytor med varierande yttextur genom att ändra på

för yttexturen viktigafaktorer.

Sålunda varierades i grupp II, dvs plattorna 1-6, vält-

arbetet och även vältningstemperaturen. Hålrummet kom

på detta sätt att variera (se bilaga 5 och 6).

Ett ökat hâlrum borde göra det lättare för vattnet

att försvinna från ytan om hâlrummet innebär att ett

antal inre sammanhängande kanaler utbildas i massan

vari vattnet kan avledas. Ett successivt minskande
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vältarbete borde innebära att en mera utpräglad makro-

textur uppkommer. Utflödestiderna för grupp II tyder

även på att så är fallet. Speciellt vid en jämförelse

mellan plattorna 1 och 2 reSp 5 och 6 märks stora

skillnader i hålrum och utflödesvärdena är vitt skilda

från varandra.

I grupp III varierades den maximala stenstorleken och

här användes även ett mjukare bindemedel. Utflödesti-

derna tyder ocksåpå att stenstorleken spelar in på

makrotexturen, särskilt om man jämför mätvärden från

plattorna 11 och 12 (MAR 16T) med de Övriga (MAB 8T

respektive MAB 12T).

Av grupp IV framgår skillnaden i utflödestider då man

har en tät respektive öppen kornkurva. Utflödestiderna

för plattorna med den öppna beläggningstypen är jämför-

bara med värdena för plattorna 1 och 2 (grupp II). Båda

dessa typer av plattor har ett hålrum på ca 10%. Att

mäta med utflödesmätare på dessa typer av beläggningar,

dvs öppna, är lite vanskligt. Utflödesmätaren ger ett

mått på det sammanlagda flödet, dvs både det som sker i

ytan och det som sker ner i och genom beläggningen. Ur

vattenplaningssynpunkt är det flödet i själva ytan som

är viktigast då det gäller att det vatten som når över

texturtopparna skall ha någonstans att ta vägen när det

träffas av det framrusande hjulet. Öppna beläggningar,

som finns utlagda på försök på några platser i Sverige,

läggs emellertid i syfte att förhindra vattensamlingar

över texturtopparna. I stället ackumulerar och dränerar

dessa beläggningar regnvattnet, så att vid ej alltför

ogynnsamma regnmängder är risken för kvarstående vat-

tensamlingar liten och vattenplaningsrisken i stort

eliminerad.

Under trafikens tyngd och dubbarnas slitage kommer dock

hålrummet, som från början är i storleksordningen 20%,

att minska på grund av hoppackning och igensättning av

de lösa partiklar som dubbarna sliter loss. Härigenom
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kommer dessa beläggningars goda egenskaper att avta

med tiden. Med utflödesmätarens hjälp kan man följa

beläggningens förändring, dels med mätningar i fält

oCh_dels med mätningar i laboratorium på borrkärnor

på vilka möjlighet finns att täta ytan närmast utan-

för mätarens gummiring med exempelvis fett och på

detta sätt endast mäta flödet inuti själva belägg-

ningen. Några mätningar av denna typ har dock ej ut-

förts i detta arbete.

För plattor med massabeläggning varierar utflödesti-

derna på en och samma platta mycket. I vissa fall är

det högsta uppmätta värdet mer än dubbelt så stort som

det minsta. Detta tyder på att yttexturen varierar

starkt på en mycket begränsad yta. För att erhålla ett

bra medelvärde måste ett relativt stort antal mät-

ningar utföras.

Repeterbarheten visade sig vara mycket god för utflö-

desmätaren vi använde. Detta är en egenskap som denna

mätmetod även visat sig ha vid försök utomlands. Att

mäta flera gånger i samma punkt är därför onödigt.

Lämpligare är att flytta mätaren efter varje mätning

vilket ger ett bättre medelvärde.

En annan viktig egenskap en mätmetod av detta slag bör

ha, är reproducerbarhet, dvs att mätresultatet uppre-

par sig utan alltför stor avvikelse då mätning sker

vid ett annat tillfälle och med en annan observatör.

Det antal mätningar (10 st) vi gjorde på varje platta

visar att även reproducerbarheten är god, då medelvär-

dena för de båda observatörerna, med ett par undantag,

stämmer väl överens.

'Dubbelprover gjordes för att kunna avgöra om samma yt-

textur erhålles vid olika tillverkningstillfällen med

exakt samma typ av massa. Av utflödesvärdena att döma

tycks plattor av samma typ ha erhållit relativt lik-
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artad yttextur. Även här märks dock ett par undantag.

Som redan påpekats är mätningar med utflödesmätare

mycket enkla att utföra, Vilket kanske speciellt gäller

under laboratoriemässiga förhållanden där ett stort

antal mätningar kan utföras under en relativt begräná

sad tid.

Den slutsats man kan dra av utflödesmätninqarna på

laboratoriet är att utflödesmätaren ger ett direkt

 

mått på makrotexturen men att spridningen av värden är

stor även om man bara flyttar apparaten ett fåtal cen-

timetrar mellan mätpunkterna. Detta tyder på ett redan

känt faktum, nämligen det att en beläggning ingalunda

är homogen i ytan och att utflödesmätaren detekterar

dessa inhomogeniteter med stor känslighet. Om ett

lämpligt antal mätpunkter väljes, så kan ett medelvär-

de av dessa säkert ge ett gott mätetal på en ytas

makrotextur.

Sandpatchmätningar. Sandpatchvärdena visar en sprid-

 

ning av plattornas medeltexturdjup från 0,6 till 2,1

mm. Det höga värdet är uppmätt på platta nr 1, dvs

den med ett hålrum på ca 10%. Att med sandpatchmetoden

bestämma texturdjup på så öppna beläggningar är inte

lämpligt då en del av sanden rinner ned i beläggning-

ens hålrum och därmed mäter man inte det man egent-

ligen vill mäta.

För övrigt är sandpatchmetoden enkel att använda och

ger ett direkt mått på det viktiga medeltexturdjupet.

Sandpatchmetoden har dock den nackdelen att i mätvär-

det inbegrips de onyttiga, i sidled avstängda hålrum-

men som ur ytdräneringssynpunkt är ointressanta. Sand-

patchmetoden ger därmed ett för bra värde på ytans

möjligheter att bortföra vatten.
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6.3 Fältförsök

 

Fältmätningar gjordes på tre olika vägar, en ännu ej

trafikerad väg och två Vägar vilkas beläggning legat

under trafik i 3 resp 2 år. Den icke trafikerade Vägen

var den nybyggda motorvägen vid Tift, utanför Linkö-

ping, belagd med 60 kg MAB 12T och de trafikerade vä-

garna var dels Rv 36, nordost Motala, där beläggningen

utgjordes av en AB 12T från 1974, dels Rv 50, nordväst

Motala, belagd 1975 med HAB löT med 20% kvartsit.

Mätningar vid Tift. Det är känt att beläggningsmassa

 

vid utläggning lätt separerar vid dragets kanter, vil-

ket bör medföra att yttexturen varierar i vägens tvär-

led. Ett stråk med mätpunkter tvärs Vägen, placerade i

mitten och i dragens kanter, lades därför ut. Även en

rad mätpunkter längs vägen i kanten av ett drag togs

med. Mätpunkternas placering framgår av bilaga 7.

Mätningarna inleddes med att mätytan rengjordes. Där-

efter markerades mätpunkten med hjälp av fotolådan och

sedan togs fotografier samt profilogram (se figur 33

och 34). Fotografierna täcker en yta på ca 12 x 18 cm.

Även denna yta markerades och skulle senare tjäna som

mätplats för punkten-i fråga.

Två sandpatchmätningar gjordes alldeles i anslutning

till punkten. Ytterligare en sandpatchmätning utfördes

i själva punkten efter det att utflödesmätningarna var

klara och ytan torkat. Samtliga sandpatchmätningar ut-

fördes av en och samma observatör.

VTI MEDDELANDE 62



55

  

/////7/7/77/
Figur 33. Foto och profilogram (skala 1:1) från punkt

nr 4 vid Tift.
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Figur 34. Foto och profilogram (skala 1:1)

nr 12 vid Tift.

från punkt
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Efter det att mätstället vätts gjordes sex utflödes-

mätningar i varje punkt, varvid mätaren flyttades

efter varje observation. Mätningar utfördes av två

observatörer.

Resultatet av mätningarna framgår av bilaga 8.

Av figur 35 framgår sambandet mellan utflödestid och

medeltexturdjup.

Mätningar på Rv 36 och Rv 50. Femtio meter av ena kör-

 

fältet avstängdes, varefter mätpunkter utplacerades

enligt bilaga 9 och 10, dvs två i vardera körspåren

och två mellan körspåren.

Mätningarna tillgick sedan på samma sätt som de vid

Tift, dock med ett par undantag. Här gjordes 3 sand-

patchmätningar i punktens närhet och ingen i själva

punkten. Sex utflödesmätningar utfördes i varje punkt

av en observatör.

Resultatet av mätningarna framgår av bilaga ll.

Fotografi och profilogram från de båda vägarna visas

i figur 36 och 37.

Sambandet mellan utflödestid och medeltexturdjup fram-

går av figur 38.
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6.4 Diskussion och slutsatser av fältförsöken

Mätningar vid Tift. Utflödestiderna uppvisar här, lik-

 

som vid laboratorieförsöken, stor spridning, även då

man endast flyttar apparaten ett par centimeter inom

den ca 12 x 18 om stora ytan.

De båda observatörernas medelvärden för respektive

punkter stämmer tämligen väl överens. I de fortsatta

mätningarna valde vi därför att låta en observatör ut-

föra samtliga utflödesmätningar.

Medelvärdena för de olika mätpunkterna avviker kraf-

tigt från varandra, med ett lägsta och högsta värde på

40 reSpektive 189 sekunder. Medelvärdet för samtliga

punkter blev 92 sekunder.

Som lägsta och högsta medelvärde med sandpatchmetoden

vid Tift uppmättes 0,43 respektive 0,69 mm. Medelvär-

det för samtliga punkter beräknades till 0,52 mm.

Slutsats av Tift-mätningarna blir att utflödestiderna

varierar kraftigt både tvärs och längs den nylagda

vägen, vilket till viss del förklaras av massans sepa-

ration vid utläggningen. Det skall påpekas att om man

med ögats hjälp sökte karaktärisera mätpunkternas yt-

texturer så tycktes dessa vara tämligen lika, vilket

i viss mån syns på de båda fotografierna av extrem-

punkterna (se figur 33 och 34).

Mätningar på Rv 36 och Rv 50. Av mätningarna på Rv 36

(AB 12T från 1974) och på Rv 50 (AB 16T 20% kvartsit

från 1975) kan vissa intressanta slutsatser dras.

 

Mätpunkterna placerades som nämnts dels i och dels

mellan "körspår". Med ögat kunde dock ej några utpräg-

lade körspår urskiljas, vilket till viss del antas

bero på vägbredden. Båda vägarna var 13 meter breda
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och härav kommer en del av trafiken, speciellt den

tunga, att utnyttja vägrenen och därmed avlasta själva

körbanan.

Resultaten från Rv 36 visar dock skillnader på värden

i och mellan körspår. Som man kunde förvänta sig, er-

hölls de längsta utflödestiderna i körspåren och de

kortaste mellan desamma.

Anmärkningsvärda är de mycket korta utflödestiderna

som erhölls för Rv 36, medelvärde 14 sekunder. Detta

att jämföra med medelvärdet vid Tift på 92 sekunder,

där beläggningen också var en AB 12T. Skillnader i re-

cepten för de båda massorna kan naturligtvis vara en

orsak till den stora klyftan mellan utströmningstider-

na. Det som inverkar mest i sammanhanget torde dock

vara det av trafiken orsakade slitaget på vägytan, då

främst dubbdäcksslitaget. Redan vid första anblicken

på ytan av Rv 36 kunde konstateras hur trafikens nöt-

ning hade inverkat. Dels hade naturligtvis den tunna

asfalthinnan slipats av från de i ytan liggande partik-

larna, dels hade små partiklar och delar av asfaltbru-

ket slitits loss från ytan och därigenom givit upphOV

till en förbättrad makro-textur, jämfört med en ny be-

läggning av samma typ.

Resultaten från Rv 50 tyder inte på att makrotexturen

i körspår skulle vara sämre än den mellan körspår.

Även på denna beläggning kunde samma typ av förslit-

ning som på Rv 36 konstateras. Ett viktigt undantag

här var dock att de större partiklar som slitits loss

bestod av kvartsitstenar. Att dessa försvunnit inne-

har inte att makrotexturen förbättrats, utan hålighe-

terna efter kvartsitstenarna bildade små slutna hål-

rum, som knappast bidrar till att förbättra ytans

dräneringsegenskaper.
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Gummits hårdhet: 68 shore
Apparatens egenvikt: 1400 g
Belastningsvikt: 6590 g

Skiss på och uppgifter om utflödesmätare VTI typ I .
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Principen för tryckutflödesmätaren. Källa (5) .
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Volym mellan Övre ochundre markering: 0.950 dm3
Medeltryckhöjd: 178 mm
Gummiringens ytterdiameter: 100 mm
Gummiringens innerdiameter: 60 mm
Gummiringens höjd: 20 mm
Gummiringens hårdhet: 60 shore
Apparatens egenvikt: 2600 g
Belastningsvikt 1: 5000 g
Belastningsvikt 2: 10000 9
Kontakttryck: ca 15 kPa (area: 50.3 cm , belastning: 5000 g)

Skiss på och uppgifter om utflödesmätare VTI typ 111 .
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Platta typ Utflödes-

tid

Observ 1

sek

Utflödes-
tid

Observ 2

sek

Utflödes-

tid

Medelv

sek

Sand-

patch
Obs l

Sand-

patch
Obs 2

Sand-

patch
Medelv

mm

Hålrum
(DIN 1996)

%

 

I
'Fi-'[9

Y 4-8mm

Y 8-12mm

Y 12-16mm
_.

3.9

6.8

10.5

 

1519

  

HKB 16 T
80°C,nr 1

HAB 16 T

80°C,nr 2

'HAB16T
llO°C,nr 3

HAB 16 T

110°C,nr 4

HAB 16 T

140°C,nr 5

HAB 16 T

l40°C,nr 6

   

9
(7-12)

13
(12-16)

23
(15-27)

27
(22-32)

27
(23-30)

23
(19-29)

 

9
(7-13)

12
(10-14)

24
(15-30)

26
(20-32)

27
(22-33)

24
(19-29)

 

12

24

26

27

24

 

1.9 10

12

    

Tabell över matresultaten av laboratorieförsöken för plattorna i grupp:[ och II.

vardena inom parentes anger lägsta och högsta värde på utflödestiderna.
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Utflödes-

tid

Observ 1

Platta typ

sek

Utflödes-
tid

Observ 2

sek

Utflödes-'
tid

Medelv

sek

Sand-

patch
Obs 2

Sand-

patch
Medelv

mm

Hålrum
(DIN 1996)

%

 

m
m
'

MAB 8 T

nr 7

MAB 8 T

nr 8

MAB 12 T

nr 9

MAB 12 T
nr 10

MAB 16 T
nr 11

MAB 16 T
nr 12

73
(42-98)

718
(59-89)

96 ,
(74-109)

62
(43-78)

30
(20-39)

28
(20-48)

71
(41-99)

61
(52-83)

90
(74-103)

54
(39-66)

33
(25-40)

27
(20-48)

72

66

93

58

32

28

11

12

 

2512:1519

HAB 16 T

nr 13

HAB 16 T
nr 14

HAB 16 Ö
nr 15

HAB 16 Ö
nr 16

 

18 i
(13-23)

18
(14-24)

10
(9-12)

10

 

18
(12+23)

18
(12-25)

10
(9-13)

.10
(8-10)

 

18

18

10

10

    

10

    

Tabell över mätresultaten av laboratorieförsöken för plattorna 1 gruppm och

 

(8-12)

Värdena inom parentes anger lägsta och högsta värde på utflödestiderna.
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40
12

0.58

5i 11

i 0.56
5

>, > >
H? H H 4-,

3: .3 å ä
.-li 10 .-4 .-1
mi G) (D (U

9; 0.52 '9 Q -Q
i

g 96 i
g 9
! 0.54)

75
8

0.52

134 64 45 189, 114 136 81
7 6 *5 . I 4 '3 4 2 l 1'

0.43 0.53 0.69 0.45 0.44 0.46 0.5?

  

Principiell skiss över mätpunkternas_placeriñg samt medel-
värden på utflödestider och texturdjup vid Tift.
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Sand-

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Punkt Utflödes- Utflödes- ,Utflödes-
nr tid tid tid patch

Observ 1 Observ 2 Medelv L Bred-
vid

punkt
sek sek sek mm

1 74 88 81 0.60
(64-83) (70-113) (64-113)

2 135 138 136 0.51
(112-174) (87-170) (87-174)

3 109 118 114 0.47
(64-142) (91-140) (64-142)

4 204 174' 189 0.44

(174-312) (134-224) (134-312)

5 45 45 45 0.72 0.66 0.69
(27-64) (29-64) (27-64)

6 62 65 64 0.55 0.55 0.55
(60-68) (52-80) (52-80)

7 124 144 i 71 134 0.44 0.42 0.43
(101-157) (105-195) (101-195)

8 72 _78 > 75_ 0.49 0.54 0.52
(61-80) (52-132) (52-132)

9 93 98 96 0.47 0.61 0.54
(49-147) '(71-143) (49-147)

10 76 i 74 75 2 0.51 0.52 0.52
(67-90) (48-120) (48-120)

11 55 47 51 0.53 0.58 0.56
(42-72) (38-61) (38-72)

12 36 44 40 0.55 0.61 0.58

(26-47) (34-54) H (26-54)

Medelv 90 94 92 0.52 0.53 0.52
(36-204) (44-174) (40-189)

 

 

 

 

 

 

Tabell över mätre$u1patap vid Tift. vardena ;ppm pa;§§tes
m ...__7_ . ._.H..__.__._.__ ..

anger lägsta och högsta värde på utflödestiderna.
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VM

16 7 25

16 17 IM!

0.86 0.99 0.60

10 8 20
4...... r---1

12 13 14

0.87 1.11 0.57

 

 

Principiell skiss Över mätpunkternas placering samt
erhållna medelvärden för utflödestid och texturdjup
på Rv 36.
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VM

23 35 25
25 26 ai.

0.55 0.51 0.52

18 30 24
21 22 24

0.65 0.51 0.52

 

 

Principiell skiss över mätpunkternas placering samt
erhållna medelvärden för utflödestid och ;exturdjup
på Rv 50.
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Punkt Utflödestid Sand-patch

 

 

  

nr sek mm

12 10 0.87

(10-11)

13 8 1.11

(6-10) {

14 20 0.57

(15-23)
Rv 36

16 16 0.86

(13-19)

17 7 * 0.99
(6-9)

18 25 0.60

(21-35)

Medelv 14 0.83

21 18 0.65

(13-27)

22 30 0.51

(15-38)

24 24 0.49

RV 50 (22-34)

25 23 0.55

(16-30)

26 35 0.51

(26-43)

27 25 0.52

(18-33)

     

Medelv 26 0.54

  
Tabell över mätyesqltqpen_g§_§g_36 och RV 50. Värggna
inom.parentes anger lägsta och högsta värde på
utflödestiderna.
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