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SAMMANFATTNING

Öppen,.dränerande asfaltbetong har under det senaste

årtiondet använts främst i USA_och.England i avsikt

att minska risken för vattenplaning på vägar och flyg-

fält. I Sverige gjordes de första försöken med denna

beläggningstyp på 1940-talet med dåligt resultat.

I dag har tekniken inom tillverkning och utläggning av

beläggningsmassor utvecklats och tillkomsten av bättre

vidhäftningsmedel har medfört att dränerande asfalt-

betong åter är aktuell. På uppdrag av Statens vägverk

utförde VTI ett antal försökssträckor i Västernorr-

lands län 1976. Dessa försöksbeläggningar har hittills

motsvarat förväntningarna beträffande slitstyrka och

dränerande egenskaper. Sommaren 1979 utförde VTI ytter-

ligare försökssträckor i Malmöhus län. Eftersom dessa

endast har trafikerats under drygt ett år ärdet för

tidigt att dra några slutsatser av.försöket; Belägg-

ningarna har emellertid fått ett mycket positivt mot-

tagande av trafikanter och väghållare.

Tillverkningen och utläggningen av beläggningsmassorna'

har.fungerat utan större komplikationer men på grund

av att den dränerande asfaltbetongens sammansättning

skiljer sig avsevärt från konventionella, täta massors

sammansättning kan en del problem uppstå om produktio-

nen inte har förberetts och planerats noggrant.

Av största vikt vid tillverkning av öppen dränerande

asfaltbetong är att tillverkningstemperaturen kan reg-

leras noggrant och att den kan hållas på en jämn nivå.

Fullständigt homogen blandning och små variationer i

bindemedelshalt och korngradering är en förutsättning

för en god och jämn kvalitet hos beläggningen..
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SUMMARY

Open-graded friction courses have been used during the

last decade, generally in USA and Great Britain, in

order to decrease the danger of hydroplaning on high-

ways and airport-runways.

.In Sweden, the first experiments with.0pen-graded fric-

tion courses were carried out during the 1940s with

HOS success .

In our days better construction techniques have been

developed, mainly by the uSe of effective adhesive

agents, and this.have actualized construction of

open-graded courses.

Therefore, in 1976, the Swedish Road and Traffic Re-

search Institute (VTI) was commissioned, by the Swe-

dish Road Administration, to carry out test sections

with two types of open-graded friction courses in the

north of Sweden.

Theese test sections, have so far fulfilled the expec-

tations regarding water-drainage capacity and resis-

tance to wear, due to studded tires.

In 1979 VTI carried out additional test sections in

the south of Sweden. As theese sections have been in

- service.during one single year it is to early to draw

any conclusions out of the test. The open-graded cour-

ses have however got a positive reception from drivers

and the road agencies.

There were no severe problems with mixing and laydown

of the Open-graded mix. It is however important to

make careful preparations before the production of

open-graded mixes is started, since their composition
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differs considerably from that of conventional

dense-graded mixes.

Of greatest importance during production is that the

mixing temperature can be adjusted carefully and kept

fairly constant.

A completely homogeneous mix with small variations in

binder content and aggregate grading is of-Vital im-

portance in order to achieve a high and uniform qua-

lity when courses of open-graded mixes are constructed.
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1 INLEDNING

Öppen, dränerande asfaltbetong har under det senaste

årtiondet använts främst i USA och England i avsikt att

minska risken för vattenplaning på flygfält och vägar.

I Sverige gjordes de första försöken med denna typ av

beläggning under 1940-talet. Man hade emellertid stora

svårigheter att få beläggningen tillräckligt.motstânds-

kraftig för biltrafik, varför den öppna beläggningen i

huvudsak kom till användning som gång- och cykelbane-

beläggning. Utvecklingen av asfaltverk och vidhäftnings-

medel har inneburit att man.i mitten på 1970-talet åter

beslöt att göra nya försök med öppen, dränerande be-

läggning på Vägar med biltrafik. Framför.allt vill man

med denna beläggning minska risken för vattenplaning

som accentuerats genom den spårbildning som orsakas av
._N....._.. ..

dubbslitage och deformationer SSE orsakas áviaéá tunga

lastbilstrafiken. Andra positiva effekter är minskat'

sprut och stänk vid vått väglag, mindre bländningsrisk

och bättre synbarhet hos vägmarkeringar vid mörkertra-

fik på våt vägbana. Man har även konstaterat att det

buller som genereras av bildäcken minskar betydligt

jämfört med de flesta konventionella beläggningar.

Försökssträckor med öppen, dränerande asfaltbetong ut-

fördes under ledning av VTI.sommaren 1976 i Väster-

norrlands län. VTI:s arbete gjordes på uppdrag av Väg-

verket. Försökssträckornas beläggning har hittills mot-

svarat förväntningarna beträffande slitstyrka och drä-

nerande egenskaper.

Under sommaren 1979 utförde VTI på uppdrag av Vägverket

ytterligare två försökssträckor med öppen, dränerande

asfaltbetong i M-län. Erfarenheterna från dessa belägg-

ningar.under den första hösten och vintern är goda.

Detta meddelande behandlar utförandet, resultat från
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laboratorieprover samt uppföljning av försökssträckorna

i Y- och M-län till dags dato.

Under vintern 1980/81 beräknas preliminära arbetsan-

visningar till BYA vara klara.



 

2 . FÖRSÖKSSTRÄCKOR I Y-LÄN

2.1 Förberedelser

2 1.1 Allmant

Inför försöken studerades rapporter från försök i USA

och England. Intressanta faktorer.vid dessa studier var

kornsammansättningens utformning, maximal stenstorlek,

bindemedlets hårdhet, blandnings- och utläggningstempe-

-ratur, hâlrumsvolym, beläggningstjocklek.samt eventu-

ellt behov av vidhäftningsbefrämjande tillsatser. Vid

studierna framkom att man i USA och England huvudsak-

ligen tillverkade öppna, dränerande beläggningar med

maximal stenstorlek 10412 mm och att.dessa massor lades

till en tjocklek motsvarande 40-60 kg/mz.

Eftersom man.i Sverige och i Västernorrlands län i

synnerhet har en stark dubbtrafik bestämdes att höja

den maximala stenstorleken till 16 mm och därmed också

öka beläggningens tjocklek till 80-100 kg/mz, vilket

för denna typ av beläggning innebär en lagertjocklek

motsvarande 40-50 mm.

Efter sammanvägning av.använda korngraderingar i USA

och England och diverse försök på VTI:s beläggningsla-

boratorium bestämdes att massor med två typer av korn-

gradering skulle ingå i försöket. Dessutom skulle två

typer av vidhäftningsbefrämjande tillsatser prövas,

Lilamin VP 75 och släckt kalk Ca(OH)2; På två sträckor

tillverkades även massor utan vidhäftningsmedel.

Vidare beslöts att förlägga försökssträckorna till två

' vägar med olika typ av vinterunderhåll för att utröna

eventuella skillnader i slitstyrka och dräneringsegen-

skaper beroende på om beläggningen utsätts för.salt-

ning eller sandning.
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2 1 2 Kerasrêéegias

Två typer av korngradering skulle prövas, en extremt

öppen kurvamed endast 10 %.under 4 mm och en annan

något mindre öppen gradering med ca 20.% mindre än

4 mm. Fillermängden skulle i båda fallen uppgå till

ca 5 %. Blandningar sammansattes av fraktionerna Om4,

8-12 och 12-16 mm samt naturfiller, Resultatet ges i

figuren nedana Som framgår av denna ligger skillnaden

i korngradering mellan de båda massorna i området mel-

lan 0,125 och 11,3 mm.
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2.1.3 Bindemedel och bindemedelshalt

Eftersom konventionella metoder för proportionering - ex

marshallprOportionering - inte är tillämpliga på denna

typ av beläggningsmassor-provades olika metoder för att

hitta lämplig bindemedelshårdhet och bindemedelshaltø
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Bland annat laboratorietillverkades massor vid olika

temperaturer och med olika bindemedelshalter, varefter

de placerades på cirkulära glasskivor för förvaring

i värmeugn vid aktuell blandningstemperatur. Med

jämna mellanrum "avlästes" bindemedlets spridning på

glasplattan. Observationen gjordes från glasplattans

undersida. Genom att bedöma bindemedlets täcknings-

grad på glasskivan.kunde man bilda sig en ungefärlig

uppfattning om lämplig bindemedelshalt och hårdhet/

/blandningstemperatur.

Vidare gjordes provytor om ca 1 m2 för att studera yt-

struktur och dräneringsförmåga.

Slutligen bestämdesatt en bindemedelskvalitet motsva-

rande A 130 skulle användas och att blandningstempera-

turen skulle ligga mellan 110 och 1200C.

2.2 Ingående material

 

2-1-1 Biaéemêêsl

Bindemedlet utgjordes av en asfalt motsvarande A 130.

-Denna hade erhållits genom blandning av A 120 och A 135

i verkets tankar.

2-2-2 Yiébêfägiasêmeéel

I försöken ingick två typer av vidhäftningsmedel, Li-

lamin VP 75 och släckt kalk Ca(OH)2. Lilaminet till-

sattes asfalten, i en av asfaltverkets bindemedels-

tankar, till en mängd av 0,4 vikt-%. Efter tillsatsen

rundpumpades bindemedlet för att säkerställa att ami_

net fördelades i asfalten.
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Släckt kalk levererades i bulk och tillsattes stenma-

terialet i blandaren genom kalkfillerdoseringen.

2-2«3 åäsgmêssäiêl

Stenmaterialet utgjordes av krossat berg från Råsta-

krossen strax norr om Sundsvall. Bergarten är en glim-

rig gnejs blandad med bl a granit.

Analys av en 8-11,3 mm fraktion ur stenmaterialet gav

följande resultat:

Kompaktdensitet: 2,73 g/cm3

Flisighetstal: 1,46

Sprödhetstal: 40

Sliptal: 115

Som filler användes enbart naturfiller och i förekom

mande fall Ca(OH)2.

2.3 Utförande av försökssträckorna

 

2.3-1 Eê§§ê5§§22ä95922ê§_lê9s

Avsikten var att utföra försökssträckor på två vägar

med olika vinterunderhåll.

På väg E4 vid Bergeforsen norr om Sundsvall utfördes

tre försökssträckor enligt följande schema:
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Str. Korngradering Bindeme- Vidhäft- Försökssträckans
enligt delshalt ningsmedel längd

vikt-Z vikt-Z m

1 BYA-GROV 4,5 0,4 500

VP 75*

2 AASHO-67 3,5 2,0

Ca(0H)2** 250

3 BYA-GROV ' 4,5 2,0 250

Ca(0H)2
. l

     

 

* 0,4 vikt-Z av mängden bindemedel

** 2,0 vikt-Z av mängden stenmaterial

Vägen är på den aktuella delen 13 m bred (K 8,0 + 2 V

2,5). Både körfält och vägrenar belades med öppen as-

faltbetong. Vägen saltas normalt vintertid.

I bilaga 1 visas sträckornas och asfaltverkets läge.

På väg 86 vid Bergsäkernordväst om Sundsvall utfördes

fem försökssträckor enligt nedanstående schema.

  

 

Str. Korngradering Bindeme- Vidhäft- Försökssträckans
enligt delshalt *ningsmedel längd

vikt-Z vikt-Z m

1 AASHO-67 3,5 - 370 '

2 BYA-GROV 4,5 0,7 425
VP 75*

3 BYA-GROV 4,5 2,0 325
Ca(OH)2**

4 BYA-GROV 4,5 - x 400

5 HAB 16 T ' 6,5 _ - 320

   

 

  

* 0,7 vikt-Z av mängden bindemedel

** 2,0 vikt-Z av mängden stenmaterial

Vägen är på den aktuella delen 8,5 m bred (K 7,5 + 2 v

0,5). Hela vägbredden belades med öppen asfaltbetong.

Vägen sandas vintertid.

I bilaga 1 visas sträckornas och asfaltverkets läge.
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2 3-2 Eêäêêäê§EE§EEQEEê§_Eäêåêåêêlêêêêåêä

Vid 1975 års trafikflödesmätningar blev resultatet:

E4 > 11790 ÅDT

Rv 86 2660 ÅDT

Under vintersäsongerna har trafikräkning och dubbfrek-

vensräkning gjorts på försökssträckorna. Trafikräk-

ningen har pågått från 1 november till 30 april varje

år. Dubbfrekvensräkningen har gjorts under slumpvis

utvalda entimmespass under ovanstående period.

 

.122

År Antal tvåaxlade Dubbfrekvens Antal dubbade
fordon per dygn z fordon per dygn

1976/77 7253 70,9 5142

1977/78 7514 68,4. 5139

1978/79 8222 67,3' 5533

1979/80 8000 67,2 5376

Rv 86

1976/77 2885 75,5 2178

1977/78 3039 68,4 2078

1978/79 3389 70,3 2382

Slitagemätning och trafikräkning avslutades säsongen

1978/79 på Rv 86.

2-3-3 22§E§95§_§êr_utåêrêeés§

Beläggningsarbetet började den 16 juni 1976 på Rv 86

och pågick t o m den 21 juni.
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Beläggningsarbetet på väg E4 utfördes den 22 och 23

juni.

Väderlek

Rv 86, Den 16 t o m 18.juni bedrevs beläggningsar-

betet på dagtid. Lufttemperaturen var under

dessa dagar 13-200C. Ingen blåst och ingen

nederbörd- Den 21 juni gjordes beläggnings-

arbetet under ett kvällsskift.(17.00-00.45).

Under detta skift varierade lufttemperaturen

mellan 10 och 120C.

E4 Beläggningsarbetet bedrevs endast kvällstid.

Lufttemperaturen kl 17.00 när arbetet star-

tade var ca 17OC. Ingen stark vind eller ne-

derbörd.

2-304» §s§52229229_s2-s§§s;Ezsrkss

Massorna tillverkades i ett satsblandningsverk av fab-

rikat VIA NOVA. Satsstorleken var normalt 2500 kg och

tillverkningskapaciteten låg mellan 80 och 120 ton per

timme. Kalldoseringsdelen utgjordes av sex doseringe-

fickor med luckmatning. Varmlagringsfickorna för det

torkade stenmaterialet.var fem till antalet, innehål-

lande 0-4, 4-8, 8-12, 12-16 och 16-32 mm. Fickorna

rymde totalt 25 ton. Blandningstiden var normalt 56 sek.

Lagringskapaciteten för färdigblandade massor uppgick

till 400 ton fördelade på fyra separata fickor.

2 3-5 Iillrsrägi§9_sy_ms§§9r

Massorna tillverkades vid en blandningstemperatur av

ca 1200c.
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' Blandningscykeln förlängdes från 56 sek vid tillverk-

ning av konventionella massor till 1 min och 45 sek.

.Satsstorleken minskades från normalt 2500 kg till 2000 kg

beroende på massans stora skrymvolym. På grund av den

stora andelen 12-16 mm sten reServerades två kalldose-

ringsfickor för denna fraktion. Svårigheter att hålla

ned temperaturen på stenmaterialet i torktrumman upp-

stod på grund av den ringa mängden stenmjöl i bland-

ningen. Problemet bemästrades efter någon dag genom

justering av brännaren.

På grund av den lilla andelen stenmjöl uppstod också

problem med försörjningen av egenfiller. Man försökte

lösa problemet med att varva tillverkningen med en tät

konventionell massa för att bygga upp en fillerreserv

men störningarna i produktionen blev så stora att man

beslöt att förlägga tillverkning och utläggning av de

öppna massorna till ett kvällsskift medan normala mas-

sor tillverkades på dagtid.

Den släckta kalken som användes som vidhäftningsmedel

i en del av massorna förvarades i det som normalt var

verkets kalkfillerficka. Kalken tillsattes i torrsatsen

över den ordinarie kalkfillervågen.

Lilamin VP 75 tillsattes bindemedlet i verkets binde-

V medelstank i god tid före användning och blandades me-

delst rundpumpning.

För att undvika separation genom rinning av bindemedel

och finmaterial undveks lagring av de färdigblandade

massorna .

2 3-6 I:ê2§99:§.êy_mê§§9r

Lastbilarnas flak pudrades lätt med stenmjöl. För
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täckning av lassen användes vanliga mattor som vilade

direkt på massan. Transportavståndet från asfaltverket

till läggningsplatserna på E4 och Rv 86.Var ca 15 km.

2 347> gälêgäâiêgêêäêêäêä

2-3.7.1 gnderlaget

Underlaget på väg E4 justerades endast fläckvis. Ingen

justering av underlaget gjordes på Rv 86.

2.3.7.2 Elistring

Underlagets ytor klistrades på normalt sätt.

2 . 3 . 7. 3 gtläsgaiaq,,

Utläggningen medförde inga komplikationer. På de

sträckor där släckt kalk användes som vidhäftnings-

medel var massan något styvare och mer svårbearbetad

än på Övriga sträckor. I Övrigt eftersträvades att

hålla en jämn utläggningstakt med så få stopp som möj-

ligt.

2.4 Provtagning

 

Massaprov uttogs ett.par gånger per dag-Vid asfaltver-

ket för produktionskontroll.

På Vägen uttogs sex massaprov per sträcka i läggarens
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tråg. Efter läggningsarbetets slut uttogs tolv bcrr-

prov (0 150 mm) på varje sträcka, i hjulspår och

mellan hjulsPår.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

      

  

 

 

      

  

    

 

   

2.5 Resultat från analyserade prov

2.5-1 MêêâêEEQYil-l§99êEEEå9§E

Evv 86

Str Massatyp Bindemeu- Körngradering, passerad mängd, viktøz
delshalç
vikt°Z 0,074 2 4 11,3 16

ä 5 i s i s i s .i s i s

1 AASHO-67 3,5 0,15 3,8 0,5 7,5 0,7 9,1 0,7 46,1 4,7 80,2 9,5

2 BYA-GROV 4,3 0,15 4,7 0,6 14,5 1,1 18,8 1,3- 43,8 7,2 69,4 9,7

3 BYA-GROV 4,2 0,22 5,6 0,4 13,0 2,6 17,2 3,8 51,2 5,9 86,1 6,0

4 BYAeGROV 4,3 0,12 5,9 0,3 15,7 L0,9 19,7 1,5 49,5 4,8 82,6 7,9

5 HAB 16 T Konventionell beläggning enligt BYA

På varje sträcka uttogs sex massaprov.

i = medelvärde

s = standardavvikelse (de enskilda värdenas avvikelse från medel-
värdet)

as

Str, Masáatyp 'Bindeme- Korngradering, passerad mängd, vikt-Z

delshalt .
vikt-Z 0,074 2 4 11,3 16

ä 5 i s i s i s i s i s

1 BYA-GROV 4,3 0,17 4,9 0,2 14,6 0,8 19,0 1,2 52,7 6,5 92,0 4,2

2 AASHO 4,3 0,09 5,3 0,5 10,5 0,8 12,6 0,8 42,9 2,2 88,7 2,0

3 BYA-GROV 4,2 0,18 6,0 0,4 17,3 0,6 20,9 0,8 45,5 2,4 88,6 2,3

På varje sträcka uttogs sex massaprov.

52:

S:

medelvärde

värdet)
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2 5-2 §9EEEEQZ_§Eå§-§§§§å9-êâläggêl§9

5.4..

Str Massatyp Tjocklek Hålrum Dränering Korrelations-
nml vol+Z l/s koefficient.

Hålrum/dränering
i i i 3 ':r

1 BYA-GROV' 43 8 15,4 4,5 0,15 0,05 0,91

2 AASHO 43 22,6 2,8 0,24 0,05 0,46

3 BYA-GROV 52 17,9 2,8 0,17 0,06 0,85

 

     

  

 

 

På varje sträcka har undersökningar gjorts på 12 prov-

kroppar.

Dräneringsförmågan mättes med VTI:s utflödesmätare

typ III (se bilaga 4) på borrprov, ø 150 mm.

Hålrumshalten beräknades ur skrymdensiteten och kom-

paktdensiteten har erhållits genom Vägning av prov-

krOpparna och mätning av provkropparnas volym med

hjälp av skjutmått; Med utgångspunkt från bindemedels-

halt och korngradering på extraherade prov har en kom-

paktdensitet beräknats för respektive sträcka.

   

   

 

Rv 86

_Sträcka Massatyp Tjocklek Hålrum
mm vol-%

2 s i s

1. AASHO 45 ' 5 25 , 8 1 ,

   

På sträckorna på Rv 86 mättes

VTI MEDDELANDE 232
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en utrustning som var föregångare till VTI typ III. Då

denna utrustning inte längre används har inte dessa

resultat redovisats. En jämförelse mellan mätningar

'gjorda med den gamla utrustningen på prov från väg E4

och Rv 86 visar emellertid att dräneringsförmågan är

av samma storleksordning på båda platserna.

2-6 Uppföljning av försökssträckorna

 

Försökssträckorna på väg E4 och Rv 86 har sedan utföu

randet sommaren 1976 följts upp genom slitagemätningar,

dräneringsmätningar.(endast E4) och regelbundna okulära

besiktningar. Uppföljningen kommer att fortsätta ytterm

ligare några år.

2 6 1 ålisêgsmäzaingêr

Slitagemätningarna har utförts enligt VTI:s normala

förfaringssätt.

För varje försökssträcka har medelslitagedjupet (ä)

beräknats på basis av sex slitageprofillinjer tvärs

över körfältet. Ur de enskilda mätvärdenas avvikelse

från medelvärdet (i) har profillinjens standardavvikel-

se (5) beräknats. Det största slitaget uppskattas till

§+Zs.

För att kunna jämföra slitagen på olika platser och

beläggningar har ur de uppmätta medelslitagedjupen (ä)

beräknats ett specifikt slitage, SPS, definierat som

bortsliten mängd massa i ton per miljon dubbade fordon

och.kilometer väg.

Resultat från slitagemätningar på väg E4 under fyra

vintersäsonger:

»VTI MEDDELANDE 232
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Str Vinter- Medel- Standard- SPS

säsong slitage avvikelse
i s i + 25 6
mm mm mm ton/10 ford.km

1 1976-77 1,71 1,21 4,14 30-
1977-78 1,92 1,83 5,58 33,

1978-79 1,21 1,21 3,63 21
1979-80 1,52 1,66 4,84 24

2 1976-77 . 2,22 1,65_ 5,52 38

1977-78 2,28 1,80 5,88 39
1978-79 1,42 1,36 4,14 24
1979-80 1,67 1,27 4,21 27

3 1976-77 1,90 1,58 5,06 33
1977-78 1,71 1,72 5,14 29
1978-79 1,21 1,11 3,42 21

'1979-80 1,46 :1,18 3,81 .

   

  

23

 

Resultat från slitagemätningar på Rv 86 under tre

 

  

Vintersäsonger:

Str Vinter- Medel- Standard- SPS

säsong ^ slitage 'avvikelse
i s ' x + 25 6
mm mm mm ton/10 ford.km

1 1976-77 1,78 1,76 5,26 73
1977-78 2,07 2,26 6,59 88
1978-79 2,02 2,17 6,36 80

2 1976-77 1,05 2,27 5,60 43

1977-78 0,79 1,20 3,18 34
1978-79 0,49 0,74 1,97 19

3 1976-77 0,87 1,01 2,89 36

1977-78 0,53* 0,81 2,16- 23
1978-79 0,62 0,95 2,52 24

4 1976-77 0,87 0,95 2,76 .36
1977-78- 0,62 0,68 1,97 26
1978-79 0,52 0,68 1,88 21

5 '1976-77 0,71 0,83 2,36 33
1977-78 0,80 0,85 2,60 34
1978-79 0,49 0,53. 1,55 22
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2.6 2 * Qräeeelegeeäzeieger

Dräneringsmätningar har gjorts på försökssträckorna

på väg E4 vid Bergeforsen. Mätningarna har gjorts i

tolv punkter per sträcka fördelade på sex tvärsektio-

ner. I varje mätpunkt har tre mätningar utförts, var-

efter medelvärdet har framräknats. Mätpunkterna har

förlagts dels i hjulspâr och dels mellan hjulspåren.

Dräneringsförmâgan har i tabellen nedan angivits 1

liter per sekund.

 

FÄLTMÄTNINGAR

 

Sommar. .Våren Hösten Våren
eft. 1 Vint. eft. 2'vint. eft. 2 Vint. eft. 3 Vint.

 

A+C B Tot A+C B Tot Ã+C B Tot A+C B Tot

 

0.12< 0.12 0,12 0,10 0,11OAS<L12 01
OJBtLO

Bergeforsen 0.12 0
0.02 0.02 0.02 0

OKB 0

Str. 1 O U
I
F
*1

0
U

U

 

0.15 0,16 0,13 0,15

2
4 0104 0,04 0,03 0,04

3
3 0,03 0,04 0,02 0,04b

l
e 0116 0

(L020C
D

Q C
)

.
4

C
D
C
)

c
)
_800014 0917 0:

Str. 2 3 0'
0:01 0:04

 

0:14 0:15 0:14 0,14 0,11 0:13OHS<3
0 0.03 0.06 0.c4 0,04 0,02 0,03

. 0.15
St"° 3 0.04 0.03 0.04 C

)
Q C
)

R
J

C
>
C
>

0
.
.
.
)

$
*
#
*.1

.O

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

A och G: i hjulspår ; = medelvärde

B: meLLan hjulspâr 5 = Standardavvikelse

Förutom ovan redovisade.fältmätningar har dränerings-

mätningar gjorts på laboratoriet på uppborrade prov-

kroppar..Mätningarna'gjordes med samma utrustning

som använts vid fältmätningarna. Provkropparna som

undersöktes var dels uppborrade när beläggningen var

ny, hösten 1976, dels uppborrade efter den första

vintern.
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LAB.MÄTNINGAR
x

.2 HÅLRUM Ny bet. Eft. 1 Vint.

?Se
såå A+c B Tot A+c s Tot A+C B Tot

Bergeforsen 2 43 14.4 17.4 15.4 0.13 0.17 0,14 0.12 0.13 0.12
Str. 1 S 8 3:4 614 405 0002 0009 0005 0:01 0:02 0:02

Str 2 i 43 22.8 22.0 22.6 0.24 0.23 0.23 0.19 0.15 0.18
' s .7 3.3 0.7 2.8 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.04

Str 3 i' 52 17.9 18.0 17.9 0.16 0.20 0.16 0.14 0.14 0.147
' .s 6 3.0 2.7 2.8 0.05 0.09 0.07 0.02 0.04 0,03

A och G: i hjul5pâr i = medelvärde
B: mellan hjulspâr 5 = standardavvikelse

.De angivna hâlrummen i tabellen ovan avser provkroppar

uppborrade hösten 1976.

VTI:s utflödesmätare typ III är i korthet beskriven i

bilaga 4.

'2-6.3 Eäiäsieeêmêsaies

Hösten 1980 företogs en friktionsmätning på sträckorna

på väg E4. Friktionen mättes med VTI:s bromsvagn Bv 11

med vattenbegjutning. Hastigheten under friktionsmät-

ningen var 70 respektive 90 km/h- Resultaten visar att

beläggningarna har en fullt acceptabel friktionskoeffi-

cient. Vid.mätningar i 90 km/h varierade friktionsko-

efficienten nämligen mellan 0,80 och 0,86 och vid

70 km/h mellan 0,88 och 0,93, allt mätt vid 17 % slip.

Ett normalt friktionsvärde brukar vara 0,7-0,8.

'VTI MEDDELANDE 232
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§§§iå§2229§z

Besiktning i aug-nov 1976

 

Bergeforsen:

Bergsäker:

LYtan på samtliga sträckor har en homogen

struktur i ytan. Bortsett från ett utfö-

randefel som orsakat vågbildning inom ett

begränsat område på sträcka 1 och en me-

kanisk skada på gränSen mellan sträcka 2

och 3 uppvisar beläggningeninga skador.

I södra delen av sträcka 3 har ett stråk

intill vägmitt en mycket rå struktur i ytan

som kan komma.att utvecklas till skador.

En mekanisk skada på sträcka 1 och ett

område med mycket rå ytstruktur på

sträcka 1 är de enda anmärkningarna.

Besiktning i febr 1977

 

Bergeforsen:

Bergsåker:

Inget nytt har inträffat.vid denna tid-

punkt, utöver normalt slitage p 9 a

dubbdäckstrafiken.

.Inga anmärkningar utöver tidigare. Vid

besiktningstillfället var vägen delvis

täckt med snö och is.

Besiktning i juni.1977

 

Bergeforsen: Med undantag av några begränsade ytor med

mycket rå struktur och ett antal sprickor

i beläggningen är samtliga sträckor utan

direkta skador. Sträcka 2 ger.intryck av

att vara mest sliten, sträcka 3 något

mindre och sträcka 1 ser ut att vara

minst påverkad av intertrafiken. Dessa
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intryck stämmer också med resultaten från

slitagemätningarna. I övrigt kan man inte

iakttaga någon skillnad mellan de olika

beläggningarna.

Bergsäker: Ingen av sträckorna uppvisar några skador

utöver normalt slitage. Sträcka 1 ser ut

att vara den sträcka som slitits mest.

Besiktning i nov 1977

_Bergeforsen: Inget har hänt sedan juni -77.

Bergsäker: Som ovan.

Besiktning i maiñ1978

vBergeforsen: Hela norrgående körfältet är starkt ned-

smutsat av stenmjölsdamm beroende på

ett ombyggnadsarbete vid järnvägsöver-

gängen strax söderom sträckorna. Inga

skador eller onormalt stort slitage kan

iakttagas.

Bergsäker: Beläggningen på sträcka 1 är mycket

sliten. I anslutning till ordinarie be-

läggning mot Bergsäker har stenarna ri-

vits loss strax efter övergången till

provsträckorna. Även ett stycke in på

sträcka 1 har stenen släppt på mindre

partier så att underlaget syns.

Sträcka 2 är utan direkta skador, men

ser mer sliten ut än sträckorna 3 och 4.

Sträckorna 3 och 4 är helt felfria. Ett

*kraftigt stensläpp har uppstått på en

VTI MEDDELANDE 232
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begränsad del av sträcka.5. Förmodligen

beror det på sättningar i underlaget,

vilket gjort att beläggningen har bru-

tits sönder, varefter stenen har släppt.

Besiktning våren 1979

'Bergeforsen: Inga skador eller onormalt slitage kan

iakttagas på någon av sträckorna.

Bergsäker: På sträcka 1 har stensläppet accelererats

under vintern. På.övriga sträckor är lä-

get oförändrat.

Besiktning Våren 1980

 

Bergeforsen: Inget nytt har inträffat utöver normalt

slitage.

Bergsäker: ' På sträcka 1 har mycket sten släppt och

denna sträcka är i behov av åtgärd. På

övriga sträckor är tillståndet oföränd-

rat.
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3 FÖRSÖKSSTRÄCKOR I M-LÄN

.3.1 Orientering

 

De försökssträckor med öppen, dränerande asfaltbetong

som utfördes under ledning av VTI sommaren 1976 i

Västernorrlands län har motsvarat förväntningarna be-

träffande slitstyrka och dränerande-egenskaper. Väg-

mästaren på det för provvägen ansvariga.arbetsområdet

är odelat positiv till beläggningen både âfån funk*

tiOñsé*ogä;underhållssynpunkt. 1.

Under sommaren 1979 har VTI på uppdrag av Vägverket

utfört två typer av dränerande asfaltbetong i Malmöhus

län. Försökssträckorna är belägna på väg E66 (delen

Ö. Torn-Gårdstånga) och på Rv 23 (delen Bosjökloster-

-Orup). Sträckorna omfattade tillsammans ca 4500 ton

O

Avsikten med försöket har varit att dels studera

eventuella produktionstekniska problem i samband med

tillverkning, transport och utläggning av massorna

under normala produktionsförhållanden, dels ytterli-

gare studera den dränerande asfaltbetongens funktio-

nella egenskaper.

I försöket ingick två typer av öppen, dränerande as-

'faltbetong:

På väg E66 utfördes en HABD med max. stenstorlek 16 mm

pa en sträcka av 2 km.

På Rv 23 utfördes en HABD med max. stenstorlek 12 mm

pa en sträcka av ca 3,5 km.

Beläggningarnas avsedda sammansättning framgår av

figur på nästa sida.

iiVTifñEbnELANDEWêsz
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U5. siandcrd sikfcr C] 0 Håldåamefer För så , ram

nr: :0050 50 40 30 20 55 19 § 1 to :5 20 501410 _5985)
     

  

IOG
' f

f

 

0
N

(
1
1
l
e

0
0
0
6

.5 0
(
A

C
)

HAB 16 D

P
a
S
s
e
r
u
n
d
e

m
ö
n
q
d

.
vi

l
d
p
r
o
c
e
n
f

U 0
.
.
.
N

0
0

 

LD
'mmmmywmünmü m ba ai ;m:ám Näää

0.034 0.062 ' '3.125 '0.25 i 5.6 8 il:) *6 ;2
73 Fre moskvsdd ?at- 51:70:", mm

1) I vidhäftningsbefrämjande syfte tillsattes 0,4 vikt-%

Lilamin VP till bindemedlet.

Med ledning av tidigare erfarenheter eftersträvades en

.blandningstemperatur på ca 115°C.
3.

3.2 Ingående material

3-2.1 âieéemeéel

Bindemedlet utgjordes av A 135 levererat från AB Nynäs

Petroleum.

3-2-2 - Yiébêâäaiggâueéel

I asfaltverkets>bindemedelstank, 50 m3, tillsattes

0,4 vikt-% Lilamin VP 75 i samband med varje påfyll-
ning av bindemedel. Pâfyllningen gjordes alltid sent

-på eftermiddagen-efter avslutad produktion för att

-möjliggöra en.ordentlig rundpumpning innan produktio-

nen åter startades påföljande dag.

*vTiWMäbñêzÅuñnwááâmw
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Lilamin VP 75 är en värmebeständig amin som tillverkas

av KENO-GARD AB.

3-2-3 §Esamê2sriêl

Finmaterialet 0-2 mm utgjordes av gnejs och diabas.

Som filler användes enbart naturfiller som huvudsak-

ligen hämtades ur fraktionen 0-2 mm. Materialet >2 mm

bestod av vkartsit från Hardeberga.

Stenmaterialfraktionerna och stenmaterialets egenskaper

redovisas i bilaga 3.

3.3 Förberedelser

 

3 3-1 Breesääisasäias

Asfaltmassornas kornfördelning bestämdes med utgångs-

punkt frân erfarenheter i samband med tidigare pro-

duktion av ABÖ-beläggningar i Sverige (Sundsvall 1976

och 1977).

Eftersom konventionella metoder för proportionering

inte är tillämpliga på öppna beläggningsmassor har

prOportioneringen till Vissa delar gjorts enligt en

metod utvecklad av FHWA, Federal Highway Administration

i USA.

Enligt denna metod bestäms eller undersöks bl a föl-

jande parametrar:

a) Bindemedelshalt

bi Hålrum i stenmaterialet
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c) Optimal finmaterialhalt

d) Optimal blandningstemperatur

a) Bindemedelshalten bestäms genom att ytkapaciteten

b)

c)

d)

 

(KC) hos stenmaterialet >4 mm undersöks genom att

mäta oljeabsorbtionen. KC sätts sedan in i följande

 

formel:

- _ 2,65
(1) Bindemedelshalt - (2.- KC + 4,0) . p

där 0 = det provade stenmaterialets.kompakt-

densitet uttryckt i g/cm3.

Ovanstående uttryck bygger emellertid på hopsam-

lade erfarenheter i USA, varför.förfarandet inte

har varit användbart i vårt fall.

Hålrum i det grova stenmaterialet undersöks genom

 

att placera en viss mängd av del del av arbetsre-

ceptets kornfördelning som är större än 2 mm i en

form, varefter stenmaterialet komprimeras med en

vibrerande platta i 15 sekunder- Därefter mäts vo-

lvmen hos det komprimerade stenmaterialet, varefter

hålrumshalten kan beräknas.

Den Optimala finmaterialhalten räknas ut med hjälp

 

av hålrummet i stenmaterialet, bindemedelshalten

och avsett hâlrum i den färdiga beläggningen.

Den optimala blandningstemperaturen bestäms genom

 

att blanda massor, enligt det nu färdiga arbets-

receptet, vid olika temperaturer. Massorna lagras

bland-

ob-

och

sedan pâ glasplattor.vid samma temperatur som

ningstemperaturen. Efter 15 respektive 60 min

serverar man glasplattornas botten underifrån

gör en bedömning av hur mycket bindemedel som run-

nit ned.
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Vid proportioneringen av massorna till försökssträck-

orna har ovanstående undersökningar utförts i till-

lämpliga delar. Metoden går emellertid-inte att di-

rekt överföra till svenska förhållanden och material.

Detta gäller speciellt bestämningen av lämplig binde-

medelshalt där formeln (1) är empiriskt uppbyggd

efter amerikanska material.

Förutom ovanstående undersöktes också hålrum och

dränering på instampade marshallprovkroppar.(ø 150 mm)

och vältade plattor (250 x 150 mm). De i nedanstående

tabell redovisaderesultaten härrör från undersökning

av massor med samma sammansättning som arbetsrecep-

tets.

Tabell. Resultat från undersökning av hålrum och drä-V

nering i marshallprovkroppar och vältade plattor.

  

Hålrum, vol-% Dränering, l/s

HAB 125? HAB 16 D' HAB12 U HAB 16 D

 

Mdv S Mdv S Mdv S Mdv _ S

Marshall- 24,4 1,4 18,7 7,7 0,12 0,06 0,15 0,03
provkroPpar

plattor

     

 

 

  

 

 

Provkropparnas volym bestämdes genom mätning med skjut-

mått.

Dräneringen bestämdes genom mätning med VTI:s drä-

'neringsmätare typ III. Denna är beskriven i VTI Med-

delande nr 62 samt i bilaga 4.
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3.3.2 Förförsök

En kort tid innan utförandet av försökssträckorna till-

'Verkadeswca 20 ton ajjvardera typen på asfaltverket.h

"Massanlutladesgsedan in0m asfaltverkets.oñråde; Vid in

tilluerkningenauttogs massaprozáför kontrolljat'samman-

s ättningen 'i' undeféökn ings re snitatenfifgay; "antf 1 1

smärre ändringar*iwvefEetS'inställning. * I F

3.4. Huvudförsök

 

'3o4o1 E§§§ê5§§22ê959§2ê§_l§9§

80 HAB 16 D utfördes på Väg E66 delen Ö. Torn-Gård-

stånga. Vägen är på den aktuella delen 13 m bred

(K 7,0 + 2 V 3,0). Försökssträckans längd är ca 2 km.

60 HAB 12 D utfördes på Rv.23 delen Bosjökloster-Orupo

Vägbredden varierar mellan 9 ooh 13 m. Dessutom funge-

rar Vägrenen i norra änden som stigningsfil. Försöks-

sträckans längd uppgår till ca 3,5 km,

I bilaga 2 Visas sträckornas och asfaltverkets läge

på karta.

3 4-2 'Eêzêêkêäzräskeraêê_Erêâiääêlêêäniag

Enligt 1975 års trafikflödeskartor är trafikmängden

på de aktuella avsnitten följande:

Väg E66: ca 12600 axelpar ÅDT

RV 23: Ca 4700 axelpar ÅDT

Antalet dubbdäcksförsedda personbilar i denna del av
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landet har i TFD:s dubbdäcksutredning angivits till

ca 22 %.

3 4.3 Eiéegskä-âê§_gtâê§ê2és

Beläggningsarbetet började på Rv 23 den 20 augusti och

pågick t o m den 313augusti 1980.

På Rv 15 påbörjades arbetet den 3 september och avslu-

tades den 7 september 1980.

3.4.4 Väderlek

Rv 23: Vädret var.huvudsakligen soligt med måttlig

Vind. Inget regn under läggningsarbetet.

Lufttemperaturen varierade mellan 16 och 23OC

under dagtid. Nattemperaturen var ca 1OOC.

Underlagets temperatur uppgick till ca 220C

mitt på dagen.

Väg E66: Vädret var i huvudsak soligt med någon enstaka

regnskur under de dagar som produktionen pågick.

Lufttemperaturen varierade.mellan 18 och 26OC

under dagtid. Under nätterna var lufttempera-

turen strax Över 1OOC.

Underlagets temperatur varierade mellan 18

och 27°c på dagtid.

3-4 5 Iillzsrkaiag_êy_mê§§9:

Arbetet utfördes på entreprenad av AB Skånska Cement-
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gjuteriet i Malmö. Massorna tillverkades i Skånska

Cementgjuteriets asfaltverk i Dalby.

Beskrivning av asfaltverket

Asfaltverket är ett nybyggt satsblandningsverk med en

tillverkningskapaoitet varierande mellan 150 och 250 t/h.

Kapaciteten är beroende av om stenmaterialet går via

verkets siktar eller om Stenmaterialet körs direkt

från kalldoseringsanläggningen till blandning. Kall-

doseringsanläggningen utgörs av 23 st silos, vardera

rymmande ca 200 ton stenmaterial. Blandaren är en

tvåaxlad Via Nova och rymmer 3500 kg.

- Lagringskapaciteten i varmfickor uppgår till ca 900

ton massa fördelat på sju fickor. *

._Blandningstemperatur

'Blandningstemperaturen låg normalt mellan 110 och 1200C.

Vid början av tillverkningen av HAB 12'ö höll de tre

första lassen en temperatur av 145-150OC. En kraftig

avrinning av bindemedel kunde konstateras både i

varmfickan och från lastbilarnas flak. Enstaka lass

'senare i produktionen.höll ca 130°C utan att någon

nämnVärd avrinning kunde konstateras.

Blandningstid

Massan blandades.i 30 sekunder efter det att.allt bina

demedel hade sprutats in.

3-4 6 Irêaseer:-âz_me§§9:

Före lastning pudrades flaken med stenmjöl 0-2 mm.
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Viktigt var att använda så lite stenmjöl som möj-

ligt för att förhindra ansamling av stenmjöl i sam-

band med lasskifte vid utläggningen. I början av ar-

betet pâ Rv 23 pudrades flaken med för stor mängd.

Anledningen var att det uppstått kraftig avrinning

av bindemedel på de första lassen beroende på för

hög tillverkningstemperatur.

Lassen täcktes med en presenning som vilade på en

uppbyggd rörstomme, vilken täckte hela flaket. Ge-

nom att presenningen inte på någon punkt vilade

direkt på massan bildades ett.effektivt.isolerande

luftlager mellan massa och presenning. Presenningen

täckte flaket även under lossningsarbetet.u

Transportsträckan från asfaltverket till_objektet

på RV 23 uppgick tili ca 35 km.och transporttiden

tillnca 40 min.

Sträckan.till objektet på.väg E66 var ca 15 km och

transporttiden ca 20 min.

Normalt förekom inga.väntetider för lastbilarna på

läggningsplatsen.

Massor tillverkade vid avsedd blandningstemperatur

visade inga teckan på separation eller avrinning

av bindemedel under transporten.

3-4 7 QElêgsaiggêêääsEsE

Maskinell utrustning

Läggaren var en bandgående Barber-Greene, SA 41. För

vältning användes en 10-tons statisk trevalsvält.
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Klistring utfördes med en traktordragen klisterspri_

dare av SALCO:s fabrikat.

En traktor med frontmonterat SOpningsaggregat användes

för renSOpning av underlaget.

' Underlaget

Underlaget på Rv 23 utgjordes av en asfaltbetong som

på försommaren hade justerats med HAB 8 T och MAB 12 T.

På väg 366.utgjordes underlaget av en betongväg som i

början av juni spräcktes på större delen av objektet.

Därefter justerades ytan med MAB 8 T.

Klistring

 

Efter rengöring klistrades underlaget med asfaltlös-

ning RAK. Klistringen utfördes så att underlagets yta

var helt täckt.

Utläggning

 

Massan utlades på normalt sätt utan att speciella

problem uppstod. I början av produktionen användes

för mycket stenmjöl för pudring av_lastbilsflaken,

varför problem uppstod med ansamling av stenmjöl i

.slutet av lassen. Efter hand minskades mängden sten-

. mjöl och problemet blev inte lika påtagligt. Man bör

dock i framtiden prova andra släppmedel än.stenmjöl

och dieSel eftersom den öppna beläggningsmassan kan

antagas vara känslig för diesel- och stenmjölskon-

centrationer. Eventuellt kan siliconolja vara ett

lämpligare släppmedel.

Den utlagda asfaltmassan uppvisade en jämn yta med
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ett homogent utseende. Vissa.av de levererade lassen

höll dock en tätare.sammansättning än den avsedda

beroende på ett fel i asfaltverket.

Vid utläggningen eftersträvades en jämn utläggnings-

hastighet med så få stopp som möjligt. Asfaltläggaren

stoppades normalt inte i samband med.skifte av last-

bilarna. Vid längre uppehåll, >1O min, kördes all

massa ur läggaren, varefter en ordentlig tvärskarv

utfördes.

Massatemperaturer

Massatemperaturen.mättes i läggarensçtråg och uppgick

Enormalt till mellan 105 och 1209C påobjektet'påva 23.

Några enstaka lass höll en temperatur under 1OOOC och

Vid arbetet på väg E66 hölls en något jämnare tempera-

tur. Massatemperaturen, uppmätt i tråget, var mellan

110 och 1200C. I samband med stillestånd vid verket

levererades ett lass som höll 850C.

I samband med utförandet kunde inga komplikationer

konstateras på grund av varierande massatemperaturer.

Vältning

Den utlagda massan vältades med en 10-tons statisk

trevalsvält. Antalet bakvalsöverfarter var ca 4-5 st

i dragets kanter och något fler i dragets mitt. Väl-

ten arbetade så nära läggaren som möjligt.
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3-4 8 EEQYEêQEiQQ

Under utförandet

 

Varje produktionsdag uttogs 2 st massaprover från den

utlagda massan i 6 st slumpmässigt utvalda tvärsektio-

ner. Ett av proven togs på ett konstant tvärmått i

varje sektion medan det andra provet togs på varierande

tvärmått.

Enligt överenskommelse med SCG uttogs prover för pro-

duktionskontroll av massans sammansättning av SCG och

analyserades på SCG:s laboratorium i Lomma.

På asfaltverket togs prov på bindemedlet och på natur-

fillret.

Efter vältning mättes den färdiga beläggningens drä-

neringsförmâga med hjälp av VTI:s utflödesmätare.

'Utläggningsarbetet följdes upp noggrant under hela

perioden. Alla viktiga iakttagelser noterades.

Efter utförandet

 

Efter utförandet utvaldes två.250 m långa sträckor

på respektive objekt. Avsikten är att koncentrera

en del av uppföljningen på dessa sträckor och att

göra en mer översiktlig-uppföljning av resterande

delar.

Inom respektive sträcka uttogs 12 st borrprov,

ø 150 mm, fördelade på sex slumpmässigt valda tvär-

sektioner.
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3.5 Undersökningsprogram

 

De i samband med utförandet tagna massaproven under-

söks med avseende på bindemedelshalt och kornfördel-

ning.

På borrproven undersöks dräneringsförmågan dels med

VTI:s utflödesmätare för fältbruk, som mäter både

ytdränering och dräneringen vertikalt genom belägg-

ningen, dels med en dräneringsmätare som på borrprov

enbart mäter dräneringsförmågan vertikalt genom pro-

vet.

Hålrummet i borrproven och provets bindemedelshalt

'och kornfördelning bestäms.

Dräneringsmätningar

 

Dräneringsförmågan kommer att följas upp genom fält-

mätningar med VTI:s utflödesmätare. Mätningarna bör

göras minst en gång per år.

Slitagemätningar

 

Slitagemätningar påbörjas vintern 1979-80 och bör på-

gå under minst tre vintersäsonger.

Friktions- och.jämnhetsmätningar

 

Friktions- och jämnhetsmätningar kommer att utföras

av VFM under det första året.

Besiktningar

 

Besiktning och bedömning av beläggningens kvalitet

*bör utföras minst två gånger per år under de första

tre åren.
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3.6 Resultat av undersökta prover

3 6»1 §20§§0§ê§l§0§l§_990_5922äêäée;0209

Undersökning av bindemedelshalt och kornfördelning har

gjorts dels på de massaprov som uttogs i samband med

utförandet dels på de borrprov som togs upp inom de

två 250 m-sträckorna, en kort tid efter beläggningens

'färdigställande.

»Bindemedelshalt och kornfördelning på massaprov

'Totalt uttogs 45 st massaprov från försökssträckan på

väg 66 och 52 st-prov från sträckan på Rv 23. Av dessa

.har 15 st slumpvis utvalda prov från respektive väg

*extraherats och siktats. Extraktionerna har utförts

enligt MBB 4 och de ursprungliga massaproven om ca

4 kg har neddelats, extraherats och siktats som dubbel"

prov.

§ê§-l§_2-2§9-§§§

 

 

  

Bindemedels- Kornfördelning, viktaz
halt

'vikt-Z 0,074 2 4 . 11,2 16

i s i s ä 5 i s i s i s

Arbetsrecept 5,0 *- 4,0 - 16,0 - 20,0 - 50,0 - 95,0 -

Prov i hjulspår 4,7 0,15 5,8 0,7 21,7 2,9 25,7 3,7 43,7 4,4 86,0 6,6

Slumpvis läge 4,7 0,23 5,5 0,6 21,0 2,5 24,8 3,0 41,5 4,8 86,0 3,3

Läggarmitt 4,4 (0,13) 5,2 (0,3) 19,7 (2,1) 22,7 (3,0) 37,6 (3,8) 84,8 *(2,8)

 

 

 

      

 

   

 

 

Totalt 4,6 0,23 5,5 0,6 20,9 2,5 24,5 >3,3 41,2 4,8 85,7 4,3

 

§00-12-0-32-2§

  

   

 

 

 

  

  

 

 

 

Bindemedels" Kornfördelning, vikth
halt . ' ,

viktmz 0,074 2 4 V 8 11,2

ä s ä 3 i s i s i s i s

Arbetsrecept 5,5 4 4,0 - 16,0 - 20,0 - 50,0 - 95,0> -

Prov i hjulspår . 5,2 0,10 6,0 0,8 20,4 1,5 24,7 2,3 52,9 2,7 92,6 2,6

Slumpvis läge 5,3- '0,24 6,2 1,2 20,8. 2,1 25,0 2,9 53,4 3,6 91,5 3,5

Totalt 5,2 0,19 6,1 1,0 20,6 1,8 24,9 2,5 53,2 3,1 92,0 3,0

     
"VTI MEDDELANDE7232



35

På väg E66 uttogs förutom det_ordinarie programmet ett

prov mitt för skarven mellan läggarens.fördelnings-

skruvar på grund av en synbar separation i detta läge.

Som framgår av tabellen är massans sammansättning bin-

demedelsfattigare och öppnare i detta sidoläge än me-

delvärdet av samtliga prov. Vidare kan konstateras att

man i båda fallen erhållit en tätare och bindemedels-

fattigare sammansättning än avsett. Variationerna (s)

i bindemedelshalt.och korngradering är emellertid mått-

liga.

Bindemedelshalt och kornfördelning på borrprov

Totalt uttogs omedelbart efter.utförandet 12 st borr-

prov från respektive 250 m-sträcka. Proven togs i sex

tvärsektioner per sträcka. Ett av proven i varje tvär-

sektion togs i konstant sidoläge motsvarande läget för

det yttre hjulspåret. Det andra provet borrades i ett

slumpvis valt sidoläge. Samtliga prov har extraherats

och siktats som enkelprov. Extraktionerna har utförts

enligt MBB 4.

Eêâ-l§_9-2§9_§§§

      

 

 

  

Str. Läge Bindemedels- Kornfördelning, vikt-Z
halt -

vikt-Z 0,074 2 4 11,2 16

§ 5 i s i s i s i s ä 5

'Arbetsrecept 1 5,0 - 4,0, * 16,0 - 20,0 - 50,0 - 95,0 -

hjulspår 5,2 0,26 6,5 0,7 26,2 2,1 1,4 2,6 54,7 5,8 9 ,9 2,6

1 slumpvis 5,0 0,22 6,6 0,4 26,0 1,7 ,0 2,3 55,2 4,0 94,1 1,7

totalt 5,1 0,24 6,5 0,6 26,1 1,8 31,2' 2,3 54,9 4,7 93,5 2,2

hjulspår 5,1 ,18 6,4 0,5 24,0 1,4 29,4 2,1 60,6 11,5 9 ,2- 4,11

2 slumpvis 4,9 ,17 6,3 0,3 23,3 1,0 28,2 1,3 59,3 7,9 9 1 2,6

totalt 5,0 0,17 6,4 0,4 24,1 1,5 28,8 1,8 60,0 9,5 94,6 3,3
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Eêê_lZ_Q_BY_Zå

   

 

 

  

  

    

  

Str. Läge Bindemedels- 1 Kornfördelning, vikt-Z
. halt

vikt-z 0,074 2 4 8 11,2

i s i s i s i s i s i s

Arbetsrecept 5,5 m 4,0 4 16,0 a 20,0 - 50 _ 95,0 -

hjulspår 5,0 0,17 7,4 0,3 23,5 0,9 28,5 1,0 62,2 2,8 95,8 1,2
1 slumpvis 5,1 0,1 7,5 0,2 23 1 0,7 28,3 1,1 63,5 3,2 96,4 1,3

totalt ' 5,1 0,15 7,4 0,3 23,3 0,8 28,4 1,0 62,8 2,9 96,1 1,2

hjulspår 5,2 0,19 6,5 0,3 21,6 0,9 27,0 1,6 59,9 3,4 94,4 2,6
2 slumpvis 5,3 0,33 6,0 0,5 20,9 1,5 26,0 2,4 57,3 3,2 94,7 3,0

totalt 5,3 . 0,25 6,3 0,5 21,3 1,3 26,5 2,0 58,6 3,4 94,6 2,7

 

  

    

  

 

Som framgår av Ovanstående tabeller visar även resul-

taten från extraktion och siktning av borrproverna att

massasammansättningen är bindemedelsfattigare och tä-

tare än den i arbetsreceptet avsedda. Att kornfördel-

-ningen är tätare i borrprov än massaprov förklaras av

att man genom borrningen delat många av kornen i borr-

snittet. AV'denna anledning är resultaten från massa-

,proven mer representativa. Variationerna i bindemedels-

halt och kornfördelning är relativt_små med undantag

för HAB 16 D sträcka 2,-där den passerade mängden på

'-11,2 mm sikt svänger kraftigt mellan proven.

3 602 B§§2l2ê2_§EåE_EE§§E§§522§9252-§9222292

,_På de.uppborrade provkropparna undersöktes beläggnings-

>tjockleken, hålrumsvolymen och dräneringsförmågan.

Tjockleken mättes med.skjutmått i fyra punkter på varje

 

"wprovkropp. Ur dessa fyra delvärden beräknades ett men

delvärde som mått på beläggningstjockleken.

Hålrummet bestämdespå samtliga provkroppar. Skrymvo-

 

lymen beräknades utifrån resultaten från tjockleksmät-

ningen samt genom mätning av provkropparnas diameter.
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Efter Vägning av provkroppar i torrt.tillstånd beräk-

nades skrymdensiteten. §krymdensitetsbestämning med

Vägning under vatten enligt ÖIN.eller paraffinering är

inte att rekommendera på denna typ av beläggning efter-

som paraffinet och i synnerhet.vattnet tränger långt

vin.i provkroppen.

.Kompaktdensiteten beräknades med utgångspunkt från re-

 

sultatet av extraktiOn och siktning av respektive prov-

kropp.

Dräneringsförmågan mättes på varje provkropp med VTI:s

 

utflödesmätare typ III. Denna finns beskriven i bilaga4

och i VTI Meddelande nr 62. Dräneringsförmâgan har i

tabellen-nedan angetts 1 liter per sekund.

Eêê_l§_2_2§9 Eêê

  

 

 

 

Str. Läge Tjocklek Hålrum Dränering .Kbgçêlåêfâñ§á_
mm vol-z ' l/s 'koeificient

' hålrum/dränering
i s i s i. 8 r

hjulspår 42 2,0 ,8 3,7 , 0,05
1 slumpvis 38 2,3 1 ,5 2,5 '1 0,04

totalt 40 '3,1 14,6 3,3 0,13 0,06 0,86

hjulspår 37 2,8 ,8 1,6 ,1 0,04
2 slumpvis 36 3,9 6 4,0 5 0,04

totalt 36 3,4 17,2 2,9 0,16 0,04 0,82
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HAB 12 D RV 23

 

   

  

Str. Läge Tjocklek Hålrum Dränering Kñ?fêIâEi5n§%§tg
mm vol-2 1/s koefficient

_ hålrum/dränering
i 5 :c 3 i 3 r

hjulspår ÄN) 2,2 21,0 0,7 ,1 0,02

1 slumpvis 29 44,2 20, 2,3 0,03

totalt 29 3,3 20,9 1,6 0,13 0,03 0,76

hjulspår 28 3,2' 20, 2,1 ,1 0,04
2 slumpvis 29 3,9 21,1 2,0 0,03

totalt 28 3,9 21,0 2,0 '0,T3 0,04 0,89

   

 

   

 

 

  

På grund av att massornas sammansättning blev tätare

än avsett är beläggningens hålrum och dräneringsför-

måga något lägre än väntat. Detta förhållande gäller

speciellt beläggningen på väg E66.

Beräkning av korrelationskoefficienten för sambandet.

mellan hålrum och dräneringsförmåga visar att samban-

det är relativt starkt. Dräneringsmätningar bör därför

kunna utnyttjas som produktionskontroll av hålrummet

som i sin tur bör vara beroende av massans sammansätt»

ning vid Optimal Vältinsats. På detta sätt skulle man

med en enkel och snabb metod kunna erhålla en grov

uppskattning av massans hålrum och sammansättning.

Undersökning av dragbrotthållfastheten på.provkroppar

 

ñçäähållfastheten hårinndersökts på ett antal upp-_w

börrade provkr0ppar, Undersökningen har gjorts enligt

Skånska Cementgjuteriet34izLomma beskrivning. Prov-

ningen har gjorts dels hos SCG i Lomma dels på VTI:s

beläggningslaboratorium. Ett representativt urval av

samtliga borrprov har gjorts främst med avseende på

beläggningstjocklek, hålrum och dräneringsförmåga. Några
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av dessa provkroppar vattenmättades och lagrades i ett

antal frys-tö-cykler med temperaturer ned till -250C

innan de utsattes för spaltdraghållfasthetstestet.

Efter frys-tö-behandlingen kunde man vid en okulär be-

dömning inte konstatera några skador eller sprickbild-

ningar.

I nedanstående tabeller är resultaten från spaltdrag-

hållfasthetstestet redovisade. 1

§ê§_l§_9_YêS_E§§ 

 

    

   

  

  

  

Str. Läge Hålrum Dränerings- Töjning O Anmärk-
vol-Z förmåga mm* . SP 2 ning

l/s daN/cm

hjulspår 15,4 0,11 5,5 10,43
1 slumpvis 14,6 2,6 13,52

slumpvis 15,2 2,0 8,98 frys-tö-
cykel

hjulspår 17,8 0,21 2,8 9,55
hjulspår 18,5 0,17 4,1 7,85 frys-tö-

2 cykel

. slumpvis 17,2 0,18 4,5 8,
slumpvis 21,9 0,18 5,2 6,61 frys-tö-

cykel

§ê§_12_9_32_2å

Str. Läge Hålrum Dränerings- Töjning OS Anmärk-
vol-Z förmåga mm p 2 ning

l/s daN/cm

hjulspår 21,0 0,13 4,7 9,19
1 hjulspår 20,1 0,15 .2,9 8,65

slumpvis 19,9 0,12 2,4 5,64 frys-tö-
cykel

hjulspår 21,0 0,14 3,2 6,62
hjulspår 4,7 8,82 frys-tö-

2
cykel

slumpvis 18,7 0,11 3,5 8,89
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Normala värden.på spaltdraghâllfastheten är för t ex

HAB 16.T 18-20 daN/cm2 och.för MAB 16 T 9-11 daN/cmz.
Underlaget är för litet för att bedöma om lagring i_

frys-töcykler påverkar spaltdraghâllfastheten eller

inte.

3.7 Uppföljning av försökssträckorna

 

Försökssträckorna kommer under de närmaste åren att

följas upp genom regelbundna okulärbesiktningar inne-

fattande sträckornas hela längd. Inom de utvalda 250

m-sträckorna görs dränerings- och ålitagemätningar.

Genom Vägverkets försorg genomförs friktions- och
,_.

jämnhetsmätningar. 7;@*'

3-7»1 §li§ê9smä§2iggêr

Under Vintersäsongen 1979-80 utfördes den.första sli-

u_tagemätningen{:§äfningar gjordes enligt Vilzs nor-

mala förfaringssätt med en profilometer och en mät-

klocka. Profilometern fixeras i höjd- och sidoläge ge-

nom i beläggningen fastsatta fixar..På varje 250 m-

sträcka utplaceras sexpmätlinjer,.tre i respektive

körfält. I varje mätlinje profileras slitaget i 40

punkter. För respektive sträcka har medelslitagedju-

pet (x) beräknats på basis av de sex mätlinjerna tvärs

körfältet. Ur de enskilda mätvärdenas avvikelse från

medelvärdet (i) har profillinjens standardavvikelse

'(s) beräknats. Med hjälp av standarddeviation kan det

största slitaget uppskattas till §+2s.

Föratt kunna jämföra slitagen på olika platser och

beläggningar har ur de uppmätta medelslitagedjupen (x)

beräknats ett specifikt slitage, sås, definierat som bort-
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sliten mängd massa 1 ton per miljon dubbdäCksförsedda

fordon och kilometer Väg.

Resultat från slitagemätning Vintersåsongen.1979-8O:

 

 

Väg Massatyp Str. Medel- Standard- §+2$ SPS
. slitage deviation mm 6

mm mm ton/10 ford.km

E66 HAB 16 D ' I 1,13 1,12 3,36 80
II 1,10 0,89 2,88 78

Rv 23 HAB 12 D I 0,48 0,65. 1,77 63
' II 0,59 0,54 1,67, 77

         

- Vid beräkninggav5sPsihåf?ré§ultatet'frånvmätningarp
. 7- . _-N

äüberekçêñsTé-hø'êå'RQ 1'2'3rfåéid H'öör OCké å añY'ähtåâi-f
:som underlag för beräkningar pä väg E66. På grund_

av att Väg áeaf3;: aer långdistañêtrafikwär det.

möjligt att dubbdäcksfrekvensen är något högre än på

Väg 23. Dubbfrekvensmätning bör därför utföras på väg

E66 under Vintersåsongen 1980-81. Dubbfrekvensen upp-

gick till 16,9 % på RV 23 under Vintersåsongen 1979-80.

3 7-2 Qrêaeriggêmätgiagêr

Dräneringsmätningar i fält utfördes under hösten 1979

och Våren 1980. Dräneringsförmågan mättes i punkter

placerade inom tidigare nämnda 250-meterssträckor. Mät-

ningarna utfördes med VTI:s utflödesmätare typ III i

tolv mätpunkter per sträcka.
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Väg E66, HAB 16 D:

 

 

 

 

      

 

 

  

 

 

 

 

   

 

Str. Läge Dräneringsförmåga, l/s

ny beläggning efter första vintern

:§7 3 i s

hjulspår 0,16 0,07 0,17 0,02
I slumpvis 0,11 0,04 0,16 0,03

totalt 0,13 0,06 0,16, 0,03

hjulspår 0,18 0,07 0,17 ' 0,04
II slumpvis 0,17 0,08 0,18 0,05

totalt 0,17' 0,07 0,17 0,04

RV 23, HAB 12 D:

Str. Läge Dräneringsñörmåga,Ål/s

ny beläggning efter första vintern
, 9:a vi _

hj ulspår ,11,45;:O:,-072L i, '0";'°1 2 ; 0", 02-»
I slumpvis '10,1lkJ60j04f A §§51101 0,03 *

totalt 0,11 0,03 0,11 0,03

hjulspår 0,12 0,02 0,11 0,01
II slumpvis 0,14 0,03 0,12 0,06

totalt ' 0,13 0,03 0,11 0,04

 

 

      

Som framgår av tabellerna ovan har inte beläggningar-

nas dräneringsförmåga försämrats efter den första Vin-

terns trafik. På de försökssträckor som utfördes i

Y-län 1976 kunde en nedgång i dräneringsförmåga konsta-

teras redan efter den första Vintern. På sträckorna i

Y-län var dock dubbdäcksfrekvensen betydligt högre

(65 o\
0 mot 17 %) och man har även en längre vintersäsong,

:VTEWMEDÖELÅNDE.232
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3-7.3 Egiäzigaêmêäaiggêg

Resultat från friktionsmätningar på Väg Rv 23:
/

O. .O

  

 

 

 

 

 

 

     

 

   

  

 

  

 

 

= Rclsberga Hoor =

Tidpunkt HAB'12 T HAB 12 D I HAB 12 D II HAB 12 T Temperatur Väglag

40/000-0/240 0/240-1/020 2/530-3/690 3/690-2/960 vägb_ luft

800227/10.00 H - 0,89 - 0,93 0,90 0,88 -1,5:c 31,030
v 0,85 0,96 0,85 0,90 -1,5 0 -1,0 0

800227/23.00 H 0,44 0,37 - 0,28 0,20 :0,030 :0,030 snömodd
v 0,68 0,38 0,24 0,24 :0,0-c :0,0 0 snömodd

800227/23.30 H 0,70 0,42 - - . :0,0°c :0,0°c snömodd

800228/04.00 H 0,20 0,47 0,37 0,19 -1,0:c -1,5:c
, v 0,23 0,57 0,36 0,21 -1,0 0 -1,5 0

Resultat från friktionsmätningar på väg E66:

chund Hörby 3

Tidpunkt HAB 16 T HAB 16 D I HAB 16 D II HAB 16 T - Temperatur Väglag

0/000-0/275 0/275-0/930 1/65042/340 2/340-2/550 2
v vagb. luft

800227/10.00 H 0,89 0,87 0,87 0,84 +1,5°c +1,0°c
V' 0,84 0,87 0,92 0,93 +1,5°c +1,0°c
Vr- 0,81 0,72 - -

800227/22.00 H 0,80 _ 0,87 0,87 . 0,80 :0,0°c :0,0°c
v 0,83 0,89 0,90 0,92 :0,0°c :0,0°c

800228/03.35 H 0,20 0,83 0,88 ' 0,28 -1,0°c -1,5°c
v 0,26 0,76 0,81 0,17 -1,0°c -1,5°c

800327/09.00 H 0,27 0,55/0,76 0,90 0,90 :0,0°c +1,0°c snödrev/
v 0,56 0,88 0,94 0,94 :0,0°c +1,o°c fuktigt/
Vr 0,72 0,82 0,81 '0,70 :0,0°c +1,0°c snömodd

     

 

  

  

  

;Mätningarna utfördes av Vägverket i södra byggnadsdist-

,riktet med en friktionsmätvagn av tYp BV 11.'Då mät-

sningarna utfördes vintertid har ingen-vattenbegjutning

skett, Mätningarna var'mycket begränsade eftersom de

'7gjordes under ett dygn/ 1980-02e27-428.ÖPå väg E66

'gjordes dessutom en mätning 1980-03e27. Under febru-

aridygnet Var Väglaget.blandat från.ren vägbana och

'VTihnâDDELANDä"2§2W
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'inågra minusgrader.tillgsnömodd2på:vågen; Resultaten_
V _

.visariattfdeñwdgänerande analtbetong n i Eégel har

en något högre friktionskoefficient än omgivande täta
r -........_.-,_§_, W'

skonventionella beläggningar.

På Rv 23 vid mätningen 1980-02-27 kl 23.00 varçden
Öppna beläggningens friktionskoefficient_lägre än den

HAB 12 T som ligger inom sektionerna 0/000-0/240 men

något högreeller lika stor som den HAB.12 T som lig-

ger inom sektionerna 3/690-3/960. Detta förhållande

kan möjligtvis förklaras av de geografiska förhållan-

dena på platsen då det är en stor höjdskillnad mellan

den första och andra HAB 12 T-beläggningen. Mätningar-

na är emellertid alltför begränsade för att dra några

säkra slutsatser omden dränerande asfaltbetongens

friktionsegenskaper under olika vinterförhållanden.

3 704 Esêiäfeiagêä

Den första okulära besiktningen genomfördes i decem-

ber 1979.

Väg E66 Inga skador i form av stensläpp eller annat

kunde konstateras. På några ställen kunde

konstateras att man erhållit en betydligt

tätare massasammansättning än den avsedda.

Det handlar om enstaka billass och beror på

ett fel i asfaltverket under produktionen.

Bindemedelsfilmen på ytstenarna har börjat

nötas bort på grund av dubbdäckstrafikenø

Rv 23 Hela sträckan uppvisar, med undantag för

några enstaka billass med tätare sammansätt-

ning, en mycket homogen yta utan stensläpp

eller andra skador.

?VTiWMEDDELÅNDE'232



45

Vid besiktningstillfället togs följande foton från
försökssträckan på RV 23 vid Höör.

 

Detaljbild av HAB 12 D.

 

Gräns mellan HAB 12 D och en konventionell MAB 12 T.
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Gräns mellan försökssträckan med dränerande asfaltbe-

tong HAB 12.D (närmast kameran) och en konventionell

MAB 12 T. Lägg märke till skillnaden i speglande ref-

lexer mellan de olika beläggningsytorna.
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Nylagd dränerande asfaltbetong, HAB 12 D, under regn.

 

Nylagd konventionell MAB 12 T under regn.

Bilderna är tagna vid samma tillfälle. Den Övre bilden

är från försökssträckan. Den nedre bilden är tagen från

en angränsande beläggning.
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SAMLADE ERFARENHETER FRÅN UTFÖRANDET AV

FÖRSÖKSSTRÄCKORNA

På grund av att den dränerande asfaltbetongens samman-

sättning skiljer sig avsevärt från konventionella, täta

massors sammansättning kan en del problem uppstå i sam-

band med tillverkningen. Nedan följer en lista med\

faktorer som kan förorsaka problem.

VTI

Kalldoseringen

På grund av den höga halten sten i massan kan

det vara svårt att klara stenmatningen med

bara en dosör för den största stenfraktionen

8-12 alt. 12-16 mm vilken utgör ca 50 Vikt-%

av det totala stenmaterialet.

Torkning och uppvärmning av stenmaterial

 

På grund av den låga andelen finmaterial i

den dränerande asfaltbetongens sammansätt-

ning kan det vara problematiskt att hålla

ned temperaturen vid ca 1200C i vissa verk.

Det krävs normalt en inkörningstid speciellt

om tillverkningen av öppna massor varvas med

tillverkning av konventionella täta massor

med högre blandningstemperatur.

Siktning av stenmaterialet i verkets varmsiktar

 

På grund av den stora andelen (ca 50 %) av en

stenfraktion kan problem uppstå genom att verkets

siktar överbelastas med felaktig Siktning som

följd. Det kan vara nödvändigt att sänka ver-

kets kapacitet för att undvika ojämn belast-
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ning eller överbelastning av siktarna.

4. Tillsats av vidhäftningsmedel

 

Flytande amin som tillsätts bindemedlet är

för närvarande den billigaste produkten och

den kanske enklaste att använda. Aminet

tillsätts i verkets depåtank och bindemedlet

skall därefter rundpumpas ordentligt för att

säkerställa en god blandning mellan binde-

medel och amin. Aminet tillsätts enklast genom

att använda en elektrisk fatpump vilken bidrar

till att personalen inte behöver riskera att

komma i kontakt med aminet som är klassat

som vådligt ämne. Studera noggrannt leveran-

törens säkerhetsföreskrifter och anskaffa

nödvändig.skyddsutrustning.

Släckt kalk tillsätts i blandaren under torr-

blandningen. Vid användning av släckt kalk

måste i regel en av fillerfickorna tas i

anspråk för förvaring och rätt dosering.

Släckt kalk är liksom aminet klassat som

vådligt ämne, varför leverantörens säkerhets-

föreskrifter skalletuderas och efterföljas.

5. Blandning

 

_Det.är av största vikt-att fördela den låga

andelen finmaterial och bindemedlet homogent

i den-öppna massan. Normalt måste blandninge-

tiden förlängas för att säkerställa en homo-

gent blandad massa. Eftersom olika blandare

blandar massor olika effektivt och tillsätt-

ningen av material görs på olika sätt måste

VTI MEDDELANDE 232



50

massans homogenitet.kontrolleras vid varje

enskilt verk. Den första gången en dränerande

asfaltbetong skall tillverkas vid ett verk

bör en försöksproduktion genomföras bland

annat för att undersöka blandningens homogeni»

tet.

6. Lagring av varma massor

 

Vid en blandningstemperatur av 115-1200C inne-

bär det normalt inga problem vid varmlagring

av massorna. I vissa fall kan dock problem

uppstå med att bindemedel ooh finmaterial om-

fördelas och migrerar mot botten av fickan

varför problemet skall hållas under uppsikt.

7. Transport av massor

 

För att hindra att massa fastnar på lastbils-

flaken.kan en lågt duschning med dieselolja

eller en ;§55 pudring med stenmjöl göras. Det

' är emellertid mycket Viktigt att detta görs

1 Så liten omfattning som möjligt.

Under transporten skall massan täckas väl med

en presenning. Helst skall täckningen ordnas

så att ett isolerande luftskikt finns mellan

massan och presenningen. Detta ordnas lämp-

ligaSt genom att flaket förses med ett kapell

uppbyggt på en rörstomme.

Transporterna skall planeras så att så lite

väntetider som möjligt uppstår vid verk och

läggningsplats.

8. Utläggning

Utläggningen"bör.skegkontinuerligt'varför
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massatillförseln skall planeras så att läg-

garen kan hålla sig i rörelse. Skifte av

lastbilar skall ske medan läggaren är i

rörelse, Handläggning skall undvikas.

Av Åiääbia vikt vád ILZZuchhhihg av öppen dhähchahdc

aááaåibetohg än att ÅLEZVcchháhgátempenatuheh han

hcgåchaá nogghahht och att den han hálåaé på en

jämn nivå. Fuklbtändágt homogen blandnáng och Amå

uahiationøh i bindemedeláhaåt och honnghadching än

en áähutáätthing 66h att cahåZZa en god och jämn

hvaåiiet. I
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Stenmaterialets egenskaper

. Dalby-kvartsit_H

.Flisighetstal .

Sprödhetstál

D'- Styrkegrad_ _

i' *Kompaktdensitet

Sliptal . *
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Sida 1(4)

VTI:s utflödesmätare typ III

Nedanstående text är utdragen ur VTI Meddelande nr 62.

Förebilden till denna apparat är en utflödesmätare

framtagen vid universitetet i Birmingham av G Lees

ochI.e.D Katekdha. Denna utflödesmätare utvecklades

efter delvis nya idéer. Kontakttrycket uppgår vid

10 kg belastning till 27,3 kPa, vilket vida understi-

ger ett bildäcks kontakttryck (ca 180 kPa).

 

Utflödesmätaren VTI typ III

Gummiringens utformning och materialegenskaper medger

bättre drapering än vad som tidigare varit fallet vid

låga kontakttryck. En mjukare, mindre temperaturkäns-

lig gummiblandning ger den 20 mm tjocka gummiringen en

bättre draperingsförmåga. Gummiblandningen är för öv-

rigt densamma som användes i den portabla brittiska

friktionspendelmätaren.

Lees och Katekdha stöder sitt resonemang på en-teori,

vilken härnedan beskrives i korthet:

Antag ett rullande bildäck på våt vägbana med en vat-
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tenfilm som överstiger texturtopparna. Ett givet

däckselement utövar ett tryck på den existerande vat-

tenfilmen när det närmar sig den fuktiga kontaktytan.

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-

turtopparna.

- 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.

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 deforme-

ras ner i kanalerna.

- Det på vattnet verkande trycket avtar allteftersom

däckets last börjar uppbäras av texturtopparna.

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-
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mätningen startas, åstadkomma en draperingskontur hos

gummiringen motsvarande den som råder hos ett fullt

deformerat bildäck, eftersom i verkligheten vattnets

rörelse då redan upphört.

Utflödesmätaren VTI typ III är tillverkad med tanke på

lätthanterlighet, varför dess yttermått krympts jäm-

fört med tidigare modeller, den är även försedd med

bärhandtag 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 och 10 cm,

Vilket motsvarar en volym av 950 ml.
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Skala 1:4

_ 3
Vblym mellan övre och undre markering: 0.950 dm
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
Belastninqsvikt 2: 10000 g
Kontakttryck: ca 15 kEa (area: 5003 cm , belastning: 5000 g)

Skiss på och uppgifter om utflödesmätare VTI typ xx: .
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