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FÖRORD

Denna rapport är en översättning och sammanfattning av

en amerikansk rapport i serien "Synthesis of Highway

Practice" från National C00perative Highway Research

Program och har titeln "Open-Graded Friction Courses for

Highways". Rapporten behandlar enbart amerikanska

erfarenheter från nyttjandet av dränerande asfaltbe-

tong Som slitlagerbeläggning. Påpekas bör att de för-

sökssträckor som utförts i Sverige i regel har haft

större maximal stenstorlek, 12 och 16 mm, och lager-

tjocklekar uppgående till 35-40 mm. I övrigt överens-

stämmer de svenska erfarenheterna i mångt och mycket

med de amerikanska.

Lars-Göran Wågberg
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1. INLEDNING OCH HISTORIK

Denna rapport är en översättning och sammanställning

av en rapport ifrån Transportation Research Board,

Washington D.C., USA.

Den amerikanska rapporten har titeln "Open-graded

Friction Courses for Highways" och utgör en samman-

fattning av erfarenheter (både teoretiska och praktiska)

ifrån olika forskningsinstitut och delstater i USA.

1.1 ABD

I Sverige har förkortningen ABD valts (ex HAB12D,

HAB16D), för att beteckna den massa/beläggningstyp som

i USA går under benämningen "open-graded asphalt

 

friction course" (enl FHWA) eller kortare "open

friction course" (förkortas OFC).

1.2 Historik

De första försöken (i USA) med bituminösa slitlager

av öppen typ genomfördes redan under trettiotalet

i staten Oregon. Utvecklingen gick sedan långsamt

framåt för att först under senare år ta verklig fart.

De första försöken med slitlager av.ABD-typ genom-

fördes för att hitta en ersättare till ytbehandlings-

metoden. (Man hade bl a problem med ytbehandlingens

känslighet för regn, samt med stenskott). Relativt

snart märkte man dock, att det öppna slitlagret också

hade fördelar jämfört med de vanligare, täta slit-

lagertyperna (t ex minskad risk för vattenplaning).

Orsakerna till den långsamma utvecklingen mellan

1930+talet och fram till början av sextiotalet, an-
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tas delvis bero på att den täta beläggningen ansågs

ge bättre slitegenskaper samt skydda underliggande

lager från urlakning. Dessutom rapporterades ibland

misslyckanden med ABD-slitlager såsom omfattande sten-

släpp och problem med avrinning av överskottsbinde-

medel.

De stora fördelarna hos ett ABD-slitlager innebar

dock att intresset stegrades i takt med att man

lärde sig hantera problemen.

2. FÖRDELAR MED OCH BEGRÄNSNINGAR HOS

DRÄNERANDE ASFALTBETONG

2.1 Fördelar

I befintlig litteratur och i rapporter från flera

stater beskrivs de flesta av fördelarna med öppen

asfaltbetong. Nedan finns dessa uppräknade, åtföljda

av korta kommentarer.

1- Biâksa_§§:_r§EEs§Elê2299_@lai@sEss- Detta är en
av de främsta fördelarna med ABD. Den öppna

strukturen hos slitlagret medför, att regne

vatten kan dränera ner genom beläggningen. På

så sätt vidmakthålls en god kontakt mellan däck

och beläggning även vid stora regnmängder.

2. Yässzsses§_ri§_b§9ê_bêêsishsfs;_92h_rêä_yäsäêaê
förbättraê. Den grova ytstrukturen hos ABD med-

för, att friktionen mellan däck och vägbana inte

avtar lika kraftigt med ökande hastighet, som

den gör hos en tät beläggning. Figur 2.2 visar

dennalegenskap.
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3. ânrnä_een_§rênr_riê_råEE_r§§lêg_ninineräê- Hos
en AED-beläggning finns det mesta av vattnet

under de högsta punkterna i vägbanan. Detta med-

för att mindre mängder vatten måste undanträngas

för att upprätthålla kontakten mellan däck och

vägbana.

4. gännnersn_n9§_rågen_fêrêêrrrêê- Denna förbättring
gäller i förhållande till en ytbehandling.

5- änêrnilåningen_nininsrâ§o ABU-slitlager är rela-
tivt okänsliga för visko-plastiska flytningar.

Deformationer i underliggande lager ger natur-

ligtViSIKEüantill spårbildning även i ett ovan-

liggande ABD-slitlager, men detta förhindrar dock

till viss del att regnvatten ansamlas i spåren.

6- Mindre_blänénángêri§E_§rån_rå2_rêgnênê_nêärs22§-
Den vattenfilm,som reflekterar ljus från mötande

fordon på täta beläggningar, bryts effektivt hos

ett ABD-slitlager. Den grova ytstrukturen sprider

i stället ljuset åt olika håll, vilket ökar

trafiksäkerheten.

7- Minérs_nnller_från_rä9nênên- Nyare forskning har
visat att en öppen beläggning oftast är mindre

eller lika bullrig, jämfört med de flesta konven-

tionella beläggningar.

8- EQêEnêêâêeänârin9-9snen_êrr_ninérs_nêngé§r_§êen-

ê3§E§S§E_Eê§_§9§ê_§ElEEEQEâêSêEêEêEêE_E§E§YêE
användas. ABD-slitlager läggs vanligen i tjock-

lekar upp till 20 mm, under det att tätare typer

läggs upp till 40 mm. Skillnaden i mängd sten-

material är uppenbar.
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Fig. 2.1 Kornkurva för tät och dränerande asfaltbetong
som använts vid friktionsförsöken redovi-
sade i fig. 2.2
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10.

11.

12.

13.

EEêÃlEêE_EâE_§l§EEê§_Eå_9ê§EâE_9Eê§êl§êää_êäêêä
utläggningen. Stabiliteten hos ABD är uteslutande

avhängig av kontakten mellan de grova stenaggre-

gaten. Dessutom svalnar beläggningen mycket snabbt

på grund av den relativt ringa tjockleken och det

stora hålrummet.

Eê:§ä§§ää§-§zaêêäbsä_h9§_yê3mêääsäi§2êä_gaêsä
våta nätter. Denna egenskap är en följd av punkt

6 ovan; dessutom slits den del av markerings-

färgen som ligger under slitytan inte av trafi-

ken. Detta ger en förbättrad synbarhet nattetid,

även om markeringarna under dagtid är mindre

effektiva än vad som är Önskvärt.

Målêgê_9êääêäiêgê5_§§E-l§§9§å-llYêlêEE§- Detta
är en egenskap som inte alla stater är ense om.

IêêllêElES_Eå_Y§SZEêE_§åE_ElE§Eê§_§§EX§êlêê;
Inte heller denna egenskap är utan invändningar.

Det skall dock noteras, att även om is och snö

packas in i en AED-beläggning, ger de delar av

stenaggregaten som fortfarande sticker upp i

vägbanan ett bibehållet väggrepp.

âkad_trafik§äkerhet. Denna egenskap finns inte

omnämnd i de rapporter som utgjort underlaget

till denna sammanställning. Det torde dock vara

ett uppenbart faktum, med tanke på de ovan angivna

punkterna.

Nackdelar

 

Till dessa fördelar bör även fogas en del begräns-

ningar och nackdelar hos ABD-beläggningar.

VTI MEDDELANDE 246



En av förutsättningarna för att få en AED-beläggning

med goda friktionsegenskaper 'är att stenaggregaten

uppfyller höga krav på motståndskraft mot polering

och nedslitning. ABD bör inte användas direkt på

gamla spruckna, krackelerade eller på annat sätt

deformerade slitlager, eftersom ABD ger ett ringa

tillskott till vägbanans bärighet.

När det gäller vägbanetemperaturen vid läggnings-

tillfället, anges det att en ABD-massa är mer känslig

än vad en tät massa är. Man rekommenderar att ABD-

massor ej läggs vid lägre temperatur än 160C (6OOF)

eftersom det då föreligger risk för bristfällig vid-

häftning. Vid temperaturer över 38OC (1OOOF) finns

risk för blödningar i ytan hos den färdiga belägg-

ningen.

Kostnaden per ton'är generellthögre för AED-massor än

vad som blir fallet för-tätare massor, vilketj_sin tur

kan medföra en högre totalkostnad för ett objekt.

Genom att AED-massorna läggs i mindre mängder per m

utjämnas dock denna skillnad till stor del.

Nedan finns ett antal nackdelar hos ABD uppräknade.

De har omnämnts i rapporter från olika stater, men

när det gäller vissa av dem, varierar åsikterna

kraftigt.

1 §52;29_êy_sê9s§e2_kemikalier_âêä_§§§:_99§_;§-
bekämpning. Undersökningar under 1976-77 indikera-

de emellertid att man el behöver använda större

mängder salt än på konventionella beläggningar.

2- §Eäiskeä_i_Eaésäliggêaée_lêss§_Eräase§_§aêääz
igenom_ê§9:§liplagret. Speciella svårigheter före-

kommer då underlaget utgörs av betong. I sprickor-

na uppträder ofta stensläpp.
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På

§9ill_ê2_92229legmereêgk§er_erêêäêr_sa_§aêê§

Eêêêäiäêå29_êy_êêlêâgêlâgêê- Ytor som förstörts
av petroleumspill i samband med olyckor är van-

prydande *men påverkar inte beläggningens totala

kvalitet i någon större utsträckning.

?ElêsgaiEs_f§§_bê2§_9sr-ea_2§äierêeês_zzê2595:2;-

Qê2_fê52ê92êêê_l22§läagêêe_kê2_êli_keäzê§s_§2
fêr_en_tät_beläggning. Denna åsikt förfäktas av

somliga stater och baseras primärt på kännedomen<xn

att bindemedlet hårdnar snabbare i en ABB-belägg-

ning jämfört med en beläggning med tätare samman-

sättning. För närvarande saknas tillräckligt

faktaunderlag för en förutsägelse om medellivs-

längden hos ett slitlager av ABD-typ.

EêEEElEE_äE_§YåE_êEE_EE§§Eê-

ggêêääåll§§ES§E§§E-§§§E§-§§EE§§_lE_El§lSêE§o

Yêgêêaêa_fêräliä_yåä_låasrê_22§_ê§E§§_§êssyä§ê§-
Det skall påpekas att den del aV Stenmaterialet

som står i kontakt med däcken i realiteten torkar

snabbare.

âêmlê§_EEE_i_ê§Q:ä§lässeiasea_âäêll_5992ê_§i§9ê
êY_Y§S§Q-

nuvarande stadium kan inga generella kriterier ges,

för när och var ett AED-slitlager är den bästa lös-

ningen.

Mycket tyder på att ett dränerande slitlager är den

bästa metoden för att minimera riskerna för vatten-

planing samt sprut och stänk från bildäck. På sträckor
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där hastigheterna är lägre och bristen på god drä-

neringsförmåga inte bedöms vara en allvarlig nackdel,

kan andra slitlager ge ett lika bra (och kanske billi-

gare) resultat.

Flera stater har antagit normer för när ABD skall

användas, baserade på förväntad trafikmängd och

rådande hastighetsbestämmelser.

Från staten Georgia kommer följande utlåtande:

"ABD rekommenderas för speciella problemområden

där man önskar höja väggreppet under våta perioder.

Man bör också överväga, om inte ABD kan användas för

justering av vägavsnitt, där olycksstatistiken indi-

kerar ett sådant behov."

I Louisiana används ABB-slitlager på motorvägar där

trafikvolymen överstiger 2000 fordon per körfält och

dygn ochdär hastigheten satts till 45 mph (72 km/h)

eller högre.

3. PROPORTIONERING AV DRÄNERANDE ASFALTBETONG

(VARMBLANDADE MASSOR)

De första åren gjordes AED-massorna mest "på känn",

men genom åren fick de personer som sysslade med ABD

en allt större erfarenhet. När nya material måste

användas, uppstod dock problem och behovet av en

generell proportioneringsmetod växte sig starkare.

Här följer en mycket kort sammanfattning av det

tillvägagångssätt som rekommenderas av FHWA.
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3.1 Val av stenaggregat

 

FHWA rekommenderar att relativt rena karbonataggregat

eller andra typer,som är kända för att poleras av

trafiken,inte används i ABD-beläggningar (grövre än

US-sieve No 8 = 2,36 mm).

Vidare rekommenderas att minst 75 % (vikt) av aggre-

gaten har minst två sidor med krossad (rå) struktur,

samt att minst 90 % har en eller flera sidor med

krossad struktur.

Rekommendationer finns också för stenmaterialets

slitstyrka och poleringsbenägenhet.

3.2 Kornkurvans gradering

 

Att uppnå önskad yttextur och dräneringsförmâga hos

massan är primärt en fråga om stenaggregatens gra-

dering.

Så gott som samtliga stater använder kornkurvor med

en maximal stenstorlek på 9,5 mm (3/8 in.) och lite

olika begränsningar för överkorn. Vissa försök med

1grövre massor (nominellt 5 in. = 12,5 mm) har

rapporterats.

När det gäller de finare partiklarna råder en viss

oenighet om vilka mängder som bör användas. Ett

rekommenderat minimum om 2 % (0,074 mm anges ge fin-

delen en bättre kontinuitet i fördelningen (till för-

del för massans stabilitet), samt förebygga stensläpp.

Se även figur 2.1, sidan 4.

Vissa stater har krav på tillsats av 1,0-1,5 % släckt

kalk, kalkstensfiller eller portlandcement för att

förbättra vidhäftningen.
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3.3 Bindemedelstyp

 

Det gäller att välja ett bindemedel som har till-

räcklig viskositet vid aktuell blandningstemperatur,

så att ett tillräckligt tjockt bindemedelslager

omger stenaggregaten. I vissa stater använder man

mjukare typer för att försäkra sig om att bindemedlet

inte genom åren erhåller en sådan hårdhet,att vägens

kvalitet äventyras. De sydligare staterna använder

sig av en hårdare typ än vad som är fallet i de mer

 

nordliga.

3.4 Arbetsrecept

3.4.1 Primärdata

Man bör bestämma densiteten hos varje ingående

fraktion för att snabbt kunna göra korrigeringar av

receptet om det skulle visa sig nödvändigt.

Information om beläggningens tilltänkta användnings-

område lika väl som eventuella tillsatser i binde-

medlet bör införskaffas.

Typiska tillsatser kan vara "anti-stripping agents"

och silikon. När fotogen eller brännolja används

för utspädning av tillsatserna bör även spädnings-

förhållandena anges.

3-4-2 Eisésssâslêhêlz

Bindemedelshalten bestäms i två steg. Det första

utgör en bestämning av "ytkapaciteten" hos den frak-

tion av stenaggregaten som ej passerar US-sieve No 4

(4,75 mm). "Ytkapaciteten" inkluderar absorption,

specifik area samt ytråhet och representeras av den

empiriskt baserade konstanten KC.
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När man bestämt värdet på KC beräknas bindemedels-

halten ur en likaledes empiriskt funnen formel. I

vissa fall måste korrigeringar för avvikelse från

"normaldensiteten" hos stenmaterialet utföras.

3 4-3 Eêlrsmêêsêfämeias

FHWA rekommenderar ett minsta hålrum i stenmaterialet

på 15 %. När det gäller det optimala hålrummet råder

fortfarande en viss osäkerhet.

Erfarenheten har visat att sfäriska aggregat som

sammansatts enligt gällande gränskurvor trots allt

inte fungerat tillfredsställande i ABD-beläggningar.

Därför bör en packningstest med efterföljande hål-

rumsbestämning alltid ingå i proportioneringsunder-

sökningarna.

3-4 4 QEEiEsr229_ê2_äêl§sa_fiamêfsriêl

Den optimala mängden finmaterial (dvs material som

passerar US-sieve No 8 = 2,36 mm) är den mängd som

ger önskat hålrum i den färdiga massan (graderingen

hos det grövre materialet antas given).

I FHWA-metoden antas att detta krav uppfylls om

halten finmaterial understiger 15 % (volym). Till-

vägagångssättet förutsätter också att det är fördel-

aktigt att använda så mycket av finmaterialet som

möjligt (upp till 15 vol-% och med beaktande av nedre

gränsen för hålrummet, 15 %). Det uppges vara av stor

betydelse för ABD-massor att kornkurvans variation

i den utlagda massan är så liten som möjligt.
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3 4-5 QEEimêl_êlêEQE;asêfsmesäêfgä

FHWA rekommenderar här en blandningstemperatur som

ger bindemedlet en viskositet mellan 700 och 900

centistoke (7-9 cm2/sek). För att kontrollera tempe-

raturens lämplighet genomförs ett avrinningstest.

Skulle det visa sig att detta test ger en så låg

temperatur,att stenmaterialet inte hinner torka

tillräckligt, måste man välja ett hårdare bindemedel.

3.4 6 Yêfzsaê_iaysrkê9_eå_sê§saa

Här bestämmer man hållfastheten före och efter det att

en provkropp legat i 49OC (1200F) vatten i fyra dygn.

Kravet är att minst 50 % av hållfastheten skall finnas

kvar efter denna tid.

Ett flertal stater använder i stället för denna test

en obligatorisk tillsats av "anti-stripping agents"

i ABDñmassor. Denna tillsats sker också för att för-

hindra att bindemedlet (på grund av för hög blandnings-

temperatur och/eller bindemedelshalt) anrikas i botten

på ett billass och kanske t o m till viss del rinner

av.

4. UTFÖRANDE

AED-massor kan tillverkas och läggas med samma ut-

rustning som används för tätare massor. Vissa egen-

skaper hos AED-massorna innebär dock att personal

som för första gången skall handskas med ABD kan få

problem. Det är därför av stor betydelse att sådan

personal får en god information om avsikten med

denna typ av beläggning samt på vilket sätt den

skiljer sig från konventionella massor. En sådan

information bör kunna ges utan svårighet och kan ta
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omkring en halv dag i anspråk.

4.1 Preparering av underlaget

 

ABD-slitlager bör endast läggas på underlag utan

strukturella defekter. Man kan inte räkna med att

eventuella defekter i underlaget korrigeras med ABD.

Eventuella justeringar bör utföras med en tät juste-

ringsmassa, som packas väl före utläggningen av ABD-

slitlagret.

Om öppna massor används för justeringen, finns risk

för att vatten kan ansamlas i vägbanan.

ABD har med framgång använts på befintliga asfalt-

slitlager och betongvägar.

När det gäller betongvägar rekommenderar man dock att

ett mellanlager av tät asfaltbetong läggs föreABD-

lagret eller att samtliga skarvar och sprickor tätas

noggrant. I det sistnämnda fallet bör även betong-

lagret täckas av ett klisterskikt.

4.2 - Behov av klistring

 

När ABD skall läggas på gamla asfaltlager skall dessa

klistras. På nya beläggningar anser en del att klist-

ring är onödig, under det att andra föredrar att

sprida små mängder av en utspädd asfaltemulsion.

Mängden kan variera mellan 0,14 liter/m2 (0,03 gal/ydz)

till 0,45 liter/m2 (0,10 gal/yd2) av den utspädda
emulsionen.

Det är av stor.vikt att klisteremulsionen sprids

jämnt över ytanoch därför vältas ibland klistret

med en gummihjulsvält.
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4.3 Optimal tjocklek hos slitlagret

 

De flesta ABD-slitlager läggs i tjocklekar om 16 till

19 mm (5/8-3/4 in.). Man har gjort lyckade försök med

tjocklekar från 13 mm upp till 25 mm. På grund av

kostnadshänsyn läggs dock oftast ett så tunt lager

som möjligt men på blödande beläggningar används

ett tjockt ABD-lager. Om ABD-lagret läggs för tunt,

finns risk för att skriden släpar. Detta medför i sin

tur att stenmaterialet kan krossas och risken för

stensläpp ökar.

Ett tjockare lager innebär bättre dräneringsförmåga,

lättare utläggning och packning, förbättrad körkom-

fort samt minskad sannolikhet för genomblödning på

"feta" underlag.

Det hela blir alltså en avvägningsfråga för att nå

det bästa resultatet.

 

4.4 Temperaturfrågor

En AED-beläggning bör inte utföras om omgivningstem-

peraturen är för hög eller för låg. De flesta stater

föreskriver en minimitemperatur på 16 till 21OC

(60-7OOF), under det att andra stater anger de måna-

'der under året då beläggningen skall utföras. I

Arizona undviker man sommarperioden juni, juli och

augusti, eftersom sannolikheten för höga tempera-

turer (>380C = 1OOOF) på vägbanan då är stor.

FHWA's rekommenderade blandningstemperatur ligger

'normalt i intervallet 110-127Oc (230-26OOF). När den
avsedda blandningstemperaturen överskridits med

6-8OC (10-150F) rapporteras problem med avrinning

av bindemedel, samt anrikning av bindemedel i botten

'på lagringsfickor och lastbilsflak. Från en stat
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finns rapporter om bindemedelsanrikning vid långa

väntetider på lastbilsflak, även där blandningstempe-

raturen varit den avsedda.

Genom tillsats av filler kan avrinningstendenser

till en viss del stävjas och vidare medför fillertill-

satsen att utläggningstemperaturen kan höjas med

8-14OC (15-250F).

Massan bör täckas över på lastbilsflaket eftersom

ABD kallnar snabbt och detta ger i sin tur problem

i läggaren.

4.5 Utläggning

 

För att erhålla bästa utläggningsresultat, måste

läggaren hållas i ständig rörelse. Produktion, last-

bilsfrekvensen och läggarens hastighet måste anpassas

noga till varandra. Upprepade start och stopp medj

läggaren ger upphov till en ojämn yta. Från Texas

finns rapporter om 15 m/min (50 ft/mm) som en vanlig

och lämplig hastighet för läggaren.

Tillsats av så lite som 2 ppm silikon uppges medföra

förenklat handhavande och bätte utläggningsresultat.

Ett typiskt blandningsförhållande är 30 ml silikon

per 19000 liter asfalt (1 ounce/5000 gallons). Sili-'

kontillsatsen lär dessutom reducera avrinningsten-

denserna.

Utläggning för hand avrådes, ty detta ger en ojämn

yttextur i den färdiga beläggningen. När det gäller

skarvar är det viktigt att dessa läggs kant i kant,

eftersom en överlappning ger upphov till en valk i

beläggningen. En sådan valk kan inte vältas ned med

mindre än att stenaggregatet krossas. Dylika problem

undviks enklast genom att läggarpersonalen får en
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en riktig information.

4.6 Vältutrustning

 

Det krävs minimal vältinsats, men den skall ske

omedelbart efter läggaren.

Normalt kommer en eller två överfarter med en medel-

tung slätvalsvält att packa massan maximalt.

Upprepad vältning efter att massan kallnat förorsakar

oftast nedkrossning av stenaggregaten och bör därför

undvikas.

Vid kallare väderlek kan eventuellt en vibrovält

åstadkomma det bästa packningsarbetet.

5. UNDERHÅLL

Det är främst när det gäller is- och snöröjning och

livslängden, som ABD-beläggningars underhållskrav

avviker från mer konventionella beläggningstyper. I

många fall har man kunnat konstatera att en kort

livslängd till stor del berott på bristfälligt ut-

förande. Med nuvarande kunskaper om vad en ABD kräver

kan det problemet minimeras.

Man bör hålla i minnet att majoriteten av AED-belägg-

ningarna i sig själva oftas utgör en del av en under-

hållsplan.

5.1 Vinterunderhåll

 

Här finns det avsevärda olikheter i åsikterna om

erforderliga insatser. Ett flertal stater rapporterar

ett behov av mycket stora mängder salt, i vissa fall
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upp till 300 % mer än vad en tät beläggning kräver.

Samtidigt finns rapporter om att saltbehovet på en

ABD är mindre eller högst lika med behovet på en

konventionell beläggningstyp.

Några rapporter anger att isbildningen går långsammare

på ABD och andra hävdar motsatsen. På motsvarande sätt

tycker några att borttagning av bildad is är ett

problem, samtidigt som det omvända förhållandet tycks

råda i andra stater.

För att få klarhet i dessa förhållanden genomfördes

försök i fyra stater. Det relativa resultatet av samma

saltmängd på två typer av beläggning studerades.

FHWA sammanfattar resultatet på följande sätt:

"Sammanfattningsvis visar erhållna data att .;....

oberoende av hur ytan ser ut, så förefaller en öppen

beläggning erbjuda ett överlägset halkskydd under de

flesta väderleksförhållanden. Mer salt behövs inte

för att upprätthålla denna överlägsna yta."

Från en av staterna påpekades, att en öppen belägg-

ning kan komma att se hal ut, genom att snö och is

ansamlas i hålrummen. Bromsprover visade dock att

detta inte inverkade negativt på väggreppet.

Det förefaller uppenbart att det förekommer stora

olikheter i uppförandet hos en öppen och en tät be-

läggning under varierande väderleks- och vägförhållan-

den. Detta till trots verkar tidigare rapporter om

behov av stora saltmängder på ABD vara felaktiga.

Generellt kan man säga att en likartad plognings-

och saltningsinsats på tät och dränerande beläggning

ger ett likartat resultat på båda typerna.
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5.2 Sandning

Generellt bör sandning undvikas på ABD, men det kan

naturligtvis vara svårt för underhållspersonalen, att

under pågående röjningsarbete skilja mellan olika

beläggningstyper. Här måste bedömningen variera

beroende på lokala förhållanden och erfarenheter.

5.3 Vattendränage

 

För att säkerställa vattenavrinningen från vägen är

det mycket viktigt att underlaget har ett tillräck-

ligt tvärfall. Vägrenen får inte beläggas med en tät

massa utan även här måste ABD användas. Diken och

vägkanter skall hållas rena och tillåta avrinning

från vägen.

Längsgående sprickor i beläggningen får ej tätas med

annat än öppna typer av tätningsmaterial. I annat

fall riskerar man att få "dammar" i vägbanan.

5.4 Livslängd

 

Olika uppgifter föreligger om förväntad livslängd.

Variationer mellan 7 och 20 år förekommer.

De flesta tidigare rapporter om misslyckade ABD-

beläggningar antas bero på dålig proportionering eller

utförandeteknik. Sådana problem kan undvikas med nu-

varande kunskaper.

Ännu så länge saknas tillförlitliga uppgifter om hur

bindemedlets hårdnande i ABB påverkar beläggningens

livslängd.
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5.5 Förebyggande underhåll

 

Vissa försök har gjorts för att förstärka AED-belägg-

ningar efter tre till fyra års utnyttjandetid (bl a

har utspädd emulsion (2:1) använts i mängder om ca

0,45 liter/m2). Dessa försök tyder på att livslängden

hos ABD kan förbättras. Några kontrollerade försök

för att avgöra de Optimala betingelserna för en sådan

åtgärd finns inte rapporterade.

5.6 Överläggning och rekonstruktion av ABD

Det är naturligtvis av stor vikt att veta om en ABD-

beläggning kan läggas övermed ett nytt ABD-lager.

Endast en stat (Arizona) har rapporterat om sådana

försök. Där har man dels lagt över gammal ABD och

dels har den gamla beläggningen avlägsnats och åter-

använts;

En viss nedbrytning av stenmaterialet registrerades,

men den var mindre än vad man förväntat sig (se

tabell 5.1).

Tabell 5.1 Nedbrytning av stenmaterial och föränd-
ring av asfalthalten hos ett AED-slit-
lager efter avlägsnandet från vägbanan
(se punkt 5.6).

    

Passerande mängd (%)
Sikt

Återanvänd Ursprunglig

9,5 mm (3/8 in.) 100 100

4,75 mm (No 4) 61 35-70

2,36 mm (No 8) 29 8-20

0,075 mm (No 200) 4 0-4

Asfalthalt (%) 4,7 5,5-6,0
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6 BEHOV AV YTTERLIGARE FORSKNING

Ett stort antal stater har genomfört både laboratorie-

och fältförsök med ABD. Det återstår dock fortfarande

områden där egenskaperna inte är fullt kända. Vidare

måste en utvärdering och sammanställning av olika

resultat genomföras, så att en helhetssyn på ABD-

beläggningars egenskaper kan tillämpas.

6.1 Hur påverkar ABD riskerna för vattenplaning?

 

Teoretiska beräkningar visar att regnmängder på upp

till 25 mm/h krävs för att nå gränsen för ABD's drä-

neringsförmåga (beläggningsbredd: 7,5 mm, tjocklek:

25 mm, tvärfall: 2 % och lutning; O %). Praktiska

erfarenheter tyder på att avsevärt mindre regnmängder

kan medföra, att en vattenfilm utvecklas på belägg-

ningsytan.

6.2 Optimal sammansättning av stenaggregat

 

Man har visat att beläggningsytans makrotextur har

ett avgörande inflytande på friktionsgradienten (dvs

minskningen av friktionen vid höga hastigheter).

Det finns dock inga entydiga resultat vad gäller den

optimala sammansättningen av stenaggregaten. En sådan

sammansättning skulle bl a kombinera lång livslängd,

låg kostnad, tillräcklig dräneringsförmåga, hög

friktion m m.

Några områden av speciellt intresse är:

1. Fraktionen <2,36 mm (US-sieve No 8) (påverkar

hålrummet) I

2. Hur påverkas dräneringsförmågan av olika faktorer

(tid, trafikmängd, sandning m m)?
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Fraktionen <0,075 mm (US-sieve No 200) (kvalitet,

mineralogisk sammansättning).

Optimal asfalthalt/kvalitet

 

Några problemområden är:

Hur påverkar hålrummet asfaltens hårdhet (stort

hålrum 9 mycket luft e oxidation)?

Kan tillsatser (gummi, neopren, carbon black)

användas?

Skall mjuka eller hårda asfaltkvaliteter användas

(hårdare asfalt a tjockare asfaltfilm)?

Hur skall ABD-beläggningens vinterunderhåll

ske?

ABD-beläggningar som sandas kan möjligen komma

att "sätta igen" under årens lopp.

Hur påverkar saltningen beläggningen?

Vilken är den optimala saltmängden?

Buller

Det hävdas att.ABD-beläggningar är mindre bullriga

än täta beläggningstyper. De flesta amerikanska mät-

ningar är dock gjorda på beläggningar med maximal

stenstorlek 49,5 mm. Här behövs kompletterande under-

sökningar på grövre beläggningstyper.
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