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Svenska erfarenheter av dränerande asfaltbetong 1976-1986

av Lars-Göran Wågberg
Statens Väg- och Trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Dränerande asfaltbetong, HABD, är en relativt ny slitlagertyp på

svenska vägar. Visserligen gjordes försök med en liknande belägg-

ningstyp redan.. på 1940-talet men man hade då påtagliga problem

med att få beläggningstypen tillräckligt resistent mot påfrestningar

av biltrafik varför den huvudsakligen användes som gång- och cykel-

banebeläggning.

Under första hälften av 1970-talet rapporterades emellertid att goda

resultat hade erhållits med HABD utomlands, främst i USA och

England. Dessa erfarenheter och medvetenheten om att de tekniska

förutsättningarna för tillverkning av HABD var betydligt bättre än på

1940-talet gjorde att Vägverket beslöt att genomföra nya försök med

dränerande asfaltbetong.

Huvudanledningen till att dränerande asfaltbetong "återintroducera-

des" i Sverige var att man såg en möjlighet att minska risken för

vattenplaning, framför allt på relativt högtrafikerade vägar med hög

tillåten hastighet.

Sedan 1975 har VTI varit engagerade i utvecklingsarbetet av dräne-

rande asfaltbetong. Arbetet har till större delen skett på uppdrag av

Vägverket men också till en del inom ramen för VTI's egna program

för forskning och utveckling.

De första försökssträckorna i "modern tid" genomfördes 1976 i

Västernorrlands lån på väg E4 (Bergeforsen) och Rv 86 (Bergsäker).

Man hyste till en början farhågor för att den dränerande asfaltbe-
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tongen inte skulle tåla påfrestningarna från dubbdäckstrafiken och de

upprepade frys-tö växlingar som beläggningen skulle komma att

utsättas för. Farhågorna visade sig emellertid vara obefogade varför

Vägverket, efter tre års uppföljning av försökssträckornas resistens

mot dubbdäckstrafik och förmåga att bibehålla de dränerande

egenskaperna, bedömde att resultatet var så positivt att ytterligare

försökssträckor utfördes i södra Sverige 1979.

Erfarenheter och resultat från utförande och uppföljning av provvägs-

försöken 1976 och 1979 har tidigare redovisats i VTI Meddelande 232.

De väsentligaste resultaten från uppföljningen redovisas även i denna

rapport.

Inför beläggningssäsongen 1980 utarbetades preliminära anvisningar

för utförande av dränerande asfaltbetong varigenom beläggningstypen

i princip lämnade försöksstadiet. De preliminära anvisningarna

"permanentades" i samband med att Vägverkets Byggnadstekniska

anvisningar BYA -84 utkom.

Under perioden 1980-1986 har VTI följt upp en stor andel av de

HABD-beläggningar som utförts. Uppföljningen har i vissa fall omfat-

tat avnötningsmätningar, mätning av dräneringsförmâgan, samt

bullermätningar. I övriga fall har uppföljningen begränsats till regel-

bundna besiktningaro

Under de 1-0 år som förflutit sedan utvecklingsarbetet påbörjades har

dränerande asfaltbetong utvecklats till en etablerad slitlagerbelägg-

ning vars egenskaper uppskattas av både trafikanter och väghållare.

Som tidigare nämndes var huvudanledningen till att HABD återintro-

ducerades i Sverige att minska risken för vattenplaningsolyckor.

Under de år som HABD har använts på svenska vägar har man

emellertid kunnat konstatera att beiläggningstypen har en rad andra

positiva egenskaper vilka i första hand främjar trafiksäkerheten men
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som även har positiva effekter på miljön i vägens närmaste omgiv-

ning.

Trots att det av skilda orsaker inte varit möjligt att mäta vilken

effekt beläggningens egenskaper har på trafikanternas säkerhet är

det dock rimligt att antaga att dränerande asfaltbetong har en positiv

effekt på trafikanternas säkerhet och komfort, speciellt som' belägg-

ningens egenskaper bäst kommer till sin rätt vid svåra trafikför-

hållanden i samband med mörker och regn.

Vidare har det genom mätningar konstaterats att dränerande asfalt-

betong kan reducera det externa trafikbullret med upp till 8 dB(A)

jämfört med en beläggning av konventionell tät asfaltbetong.

Resultaten från uppföljningen av HABD's resistens mot avnötning

tyder på att HABD i stort sett är lika slitageresistent mot dubbdäcks-

trafik som slitlager av konventionell tät asfaltbetong.

En problematik som vi hittills konfronterats med i mindre omfattning

är vilkaåtgärder som behöver vidtagas i samband med överläggning

av en helt eller delvis nedsliten HABD-beläggning.

Vid introduktionen av HABD-beläggningarna i Sverige var både

Vägverket och VTI medvetna om att det förelåg en viss risk för att

problem med vinterväghâllningen skulle kunna uppstå. Av denna

anledning var man redan från starten observant på problemet. VTI har

också, i samband med projektet "Slitlagerbeläggningars friktionsegen-

skaper vintertid", tillsammans med konventionella slitlagertyper,

studerat HABD's egenskaper vintertid.

En preliminär bedömning av HABD-beläggningens halkegenskaper

tyder på att beläggningen under vissa väderbetingelser som resulterar

i rimfrost eller snömodd uppvisar en något lägre friktionsnivå innan

halkbekämpningsåtgärden än de övriga beläggningstyperna. Vid dessa

tillfällen har mätningarna också visat att effekten av saltning/snöröj-

ning är sämre och/eller något fördröjd på HABD-beläggningen.
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Som komplement till de undersökningar som VTI och andra har gjort,

telefonintervjuades ett tiotal vägmästare runt om i landet.

I ungefär hälften av arbetsområdena anser man att dränerande

asfaltbetong kräver intensifierad saltning, antingen genom större

saltgiva eller kortare tid mellan saltningstillfällena. I stort sett är

man bland vägmästarna positiva till dränerande asfaltbetong och

anser att de negativa egenskaperna vintertid dels kan bemästras med

en rimlig underhållsinsats, dels till viss del uppvägs av beläggnings-m

typens positiva egenskaper.

Avsikten med denna rapport är att försöka redovisa de samlade

svenska erfarenheterna av dränerande asfaltbetong vad avser forsk-

ning och utveckling, beläggningstypens funktionella egenskaper och

dess förändring med beläggningens ålder, väghållarens erfarenheter,

produktionserfarenheter samt i viss mån internationella erfarenheter

som kan vara tillämpbara för Sverige.

Med utgångspunkt från ovanstående erfarenheter görs också en

bedömning av det framtida forsknings- och utvecklingsbehovet.

VTI MEDDELANDE 5.32



Swedish experience of previous macadam 1976-1986

by Lars-Göran Wågberg
Swedish Road and Traffic Research Institute
581 0 Linköping

SUMMARY

Drained asphalt concrete, HABD, is a relatively new type of wearing

course on Swedish roads. Although experiments were made with a

"usimilar type of pavement as early as in the 1940'5, there were

considerable problems making the pavement sufficiently resistant to

stresses from vehicle traffic and it was therefore used only for

pedestrian and cycle paths.

During the first half of the 705, however, it was reported that

encouraging results had been achieved with HABD abroad, mainly in

the U.S.A. and England. These results and the awareness that the

technical prospects for manufacturing HABD were considerably

better than in the 405 made the Swedish Road Administration decide

to conduct new experiments with drained asphalt concrete.

The primary reason for the "reintroduction" of drained asphalt

concrete in Sweden was that it was considered possible to reduce the

risk of aquaplaning, especially on relatively heavily trafficked roads

with high speed limits.

The VTI has been involved in the development of drained asphalt

concrete since 1975. This work has mainly been performed on

contract from the Swedish Road Administration, but has also taken

place within the VTI's own research and development programme.

The first test sections in "modern time" were constructed in 1976 on

the E4 (Bergeforsen) and road 86 (Bergsäker) in the county of

Västernorrland. At first it was feared that the drained asphalt
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concrete would not resist to the stresses of studded tyres and

repeated freeze-thaw cycles, especially on the E4 which is salted in

thewinter. However, these tears were unt'ounded and the Swedish

Road Administration, after three years of following up the resistance

of the test sections to studded tyres and their ability to retain their

draining properties, considered the results to be so positive that

further test sections were constructed in southern Sweden in 1979.

Experience and results :from construction and follow-up of, the test

roads in 1976 and 1979 have earlier been documented in VTI

Meddelande 232. The most important results from the follow-up are

also documented in this report.

Prior to the 1980 paving season, preliminary recommendations were

issued :for laying drained asphalt concrete, whereby this type of

pavement left the experimental stage. The preliminary recommenda-

tions were made permanent in connection with the issue of BYA -84,

the Swedish Road Administration Technical Specifications.

During the period 1980-1985, the VTI followed up a large proportion

of the HABD pavements constructed. The follow-up has in certain

cases comprised abrasion measurements, measurements of drainage

capacity and noise measurements. In other cases, the :follow-up has

been limited to regular inspections.

During the 10 years that have passed since the development begun,

drained asphalt concrete has been developed to an established

wearing course whose qualities are appreciated both by road users

and road authorities.

As mentioned previously, the principal reason for reintroducing

HABD in Sweden was to reduce the risk of aquaplaning accidents.

During the years that HABD has been used on Swedish roads,
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however, it has been found that this type of pavement has a number

of other positive properties which primarily promote road safety, in

addition to the environment in the immediate vicinity of the road.

Although it has not been possible for various reasons to measure the

effect .of the pavement's properties on road user safety, it is

reasonable to assume that drained asphalt concrete has a positive

effect on road user safety and comfort, especially since the

pavement's properties are of the greatest advantage in difficult

traffic conditions such as darkness and rain.

In addition, measurements have shown that drained asphalt concrete

can reduce external traffic noise by up to 8 dB(A) compared to a

pavement of conventional dense asphalt concrete.

The results from the follow up of HABD's resistance to abrasion

indicate that HABD is generally as wear-resistant to studded tyres as

a wearing cours of conventional dense asphalt concrete (at least

during the first five years).

One problem that has arisen concerns the action to be taken in

connection with laying a new pavement over a completely or partly

worn HABD pavement.

The purpose of this report is to document accumulated Swedish

experience of drained asphalt concrete with regard to research

development, the functional properties of this pavement andchanges

with pavement age, the experience of road authorities, production

experience and to a certain extent international experience that may

be applicable in Sweden.

An assessment of future needs in research and development is also

made on the basis of the above experience.
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l. DRÄNERANDE ASFALTBETONGS EGENSKAPER UR

TRAFIKANT- OCH MILJÖSYNPUNKT

Den dränerande asfaltbetongens komposition med en relativt stor

andel grov sten i en snäv fraktion och en liten andel fint stenmaterial

gör att de grövre stenarna bildar ett stenskelett i den färdiga

beläggningen. Finmaterialet fördelas tillsammans med bindemedlet

på de grövre stenarna. Detta medför att det 'mellan de grova stenarna

bildas luftfyllda hålrum som i en normal HABD-beläggning uppgår till

ca 20 vol-96.

Den stora hålrumsvolymen, varav merparten utgörs av kommunice-

rande hålrum, gör att det vatten som träffar beläggningens yta

snabbt dräneras ned i beläggningens hålrum för att därefter ledas ut

till vägkanten (eller till annat dräneringssytem) på den täta jämna

beläggning som enligt anvisningarna skall utgöra underlag till en

dränerande asfaltbetong.

Förutom förmågan att på detta vis kontinuerligt leda bort vattnet

under beläggningsytan fungerar den stora hålrumsvolymen som ett

tillfälligt magasin för regnvattnet. En HABD-beläggning som är

40 mm tjock och har en hålrumsvolym uppgående till 20 vol-°/o förmår

teoretiskt att magasinera en nederbörd motsvarande 8 mm regn.

Denna magasineringseffekt, kombinerad med att vatten kontinuerligt

avleds, gör att dränerande asfaltbetong har kapacitet att klara såväl

kraftiga regnskurar som långvarigt regn utan att vattnet förorsakar

trafiksäkerhetsproblem på beläggningsytan.

En annan intressant möjlighet är att använda en HABD-beläggning

som ett utjämnande dagvattenmagasin i exempelvis stadsdelar eller

mindre områden som har ett underdimensionerat dagvattensystem.

Tanken är att regnvattnets väg till dagvattenbrunnarna skall förläng-

as tidsmässigt utan att vatten ansamlas på beläggningsytan.

Dränerande asfaltbetong används också som ytbeläggning i överbygg-

nadskonstruktioner, s k enhetsöverbyggnad, som används för lokalt

omhändertagande av dagvatten (LOD).
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Det största användningsområdet för dränerande asfaltbetong är dock

som slitlagerbeläggning på vägar och trafikleder med relativt hög

trafikmängd och hög tillåten hastighet. De trafiksäkerhetsbezfrämjan-

de effekterna kan sammanfattas i följande punkter;

- minskad risk för vattenplaning

- bättre våtfriktion .

- mindre sprut och stänk

- bättre ljusreflektionsegenskaper

- reducerat trafikbuller

VTI MEDDELANDE 532



1.1 Minskad risk för vattenplaning

En relativt ny tät asfaltbetongbeläggning med normal yttextur utgör

normalt inget problem ur vattenplaningssynpunkt. Men efter några år

när beläggningen har utsatts för slitage från dubbdäckstrafik och

påfrestningar av tung lastbilstrafik uppstår tvärgâende ojämnheter i

form av mer eller mindre uttalade hjulspår. Detta medför att

regnvatten kan ansamlas i hjulspåren med ökad risk för vattenplaning

som följd. Om beläggningens tvärfall dessutom är dåligt ökar risken

för ansamling av vatten i hjulspåren.

 

Figur 1 Tät asfaltbetong

HABD-beläggningens förmåga att dränera bort vattnet trots att det

bildats hjulspår förhindrar att en obruten vattenfilm bildas på belägg-

ningsytan. HABD-beiäggningen är mindre känslig för plastiska defor-

mationer än tät asfaltbetong, varför de spår som bildas i regel beror

enbart på slitage från dubbdäckstrafiken.

 

Figur 2 Dränerande asfaltbetong
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1.2 Bättre våtfriktion

Mätningar, i Sverige och utomlands, av vâtfriktionen vid olika hastig-

heter har visat att dränerande asfaltbetong ger bättre friktion än en

normal tät asfaltbetong. Skillnaden ökar med ökad hastighet. Mät-

ningarna har skett på fuktig vägbana, ej att förväxla med de

vattenmängder som är aktuella vid vattenplaning.

Friktionsm'átning i Göteborg 84 Vårgårda
1 'rät resp. dränerande astaltbetong
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Figur 3
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1.3 Mindre sprut och stänk

 

Sprut och stänk från framför allt tunga fordon utgör ett trafiksäker-

hetsproblem (speciellt på vägar med hög trafikmängd) vid vått väglag

beroende på att sikten avSevärt försämras. Under vintersäsongen är

problemet speciellt påtagligt beroende på att vindrutorna nedsmutsas

av vattnet.

 

Figur 4 Tät asfaltbetong
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Figur 5 Dränerande asfaltbetong
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Problemet är speciellt uttalat vid relativt kritiska. trafiksituationer

som vid omkörning och mötande trafik. En engelsk undersökning visar

att en reducering av stänket från fordon har en, påtaglig positiv

effekt på trafiksäkerheten.

En reducering av sprut och stänk borde också medföra att nedsmuts-

ningen av vägtrafikskyltar och vägkantreflexer minskar avsevärt.

1.4 Bättre ljusreflektionsegenskaper

Eftersom ingen vattenfilm bildas på den dränerande asfaltbetongens

yta erhålls inte den speglande reflektion som normalt uppstår på en

tät asfaltbetong vid vått väglag. 'Detta innebär att en betydligt större

del av ljuset från det egna fordonets strålkastare reflekteras tillbaka

till föraren istället för att spegelreflekteras i vattnet och blända

förare i mötande fordon. Förbättrade ijusreflektionsegenskaper har

med all säkerhet en positiv effekt på trafiksäkerheten både utanför

och inom tätorter. I tätorterna förekommer många ljuskällor i gatans

omgivning som vid regn och mörker spegelreflekteras i körbanan och

därmed påverkar sikten negativt.

Figur 6 Tät asfaltbetong
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Figur 9 Dränerande asfaltbetong

1.5 Reducerat trafikbuller

Dränerande asfaltbetongs förmåga att reducera trafikbuller är en

egenskap som i första hand gynnar boende eller andra Som vistas i

vägens närmaste omgivning.

Vad vägtrafikbuller beträffar räknar man med att 25 till 30 % av

befolkningen i flertalet västländer är störd av vägtrafikbuller. Bullret

uppgår sällan till sådana nivåer att hörseln kan skadas, däremot är

vägtrafikbullrets inverkan på olika aktiviteter som samtal och sömn

betydligt vanligare.

Utbyggnaden av större trafikleder inom tätorterna har medfört en

koncentration av trafiken på trafikleder med relativt hög tillåten

hastighet vilket har medfört att allt fler människor utsätts för

vägtrafikbuller i form av framför allt däcksbuller.

Redan vid fordonshastigheten 50 km/h börjar däck/vägbanebullret

utgöra merparten av det externa buller som ett fordon genererar.

VTI MEDDELANDE 532



Medan motorbullrets nivå är relativt konstant oberoende av

hastigheten, ökar däck/vägbanebullret med 9-12 dB(A) vid en

fördubbling av hastigheten. I ansträngningarna att reducera det

externa trafikbullret är därför däck/vägbanebullret en intressant

faktor.

Våra nuvarande erfarenheter av dränerande asfaltbetongs bullerredu-

cerande egenskaper kan sammanfattas i följande punkter:

- Dränerande asfaltbetong kan i förhållande till tät asfaltbetong

reducera trafikbullret med upp till 8 dB(A).

4 Reduktionens storlek beror på maximala stenstorleken, korngra-

deringen och beläggningslagrets tjocklek. Mindre stenstorlek,

öppnare korngradering och tjockare beläggning ger ökad reduk-

tion av bullret.

- Dränerande asfaltbetong reducerar motorbullret med 2-3 dB(A)

jämfört med tät asfaltbetong.

En minskning av bullret med 8-10 dB(A) uppfattas av det mänskliga

örat som en halvering av bullernivån.

En reduktion av bullret med exempelvis 5 dB(A) erhålls om fordons-

hastigheten sänks från 90 km/h till 55 km/h eller om avståndet till

bullerkällan tredubblas.

Det alternativa sättet att dämpa externt vägtrafikbuller utan att

förutsättningarna för trafiken förändras är uppbyggnad av bullerskär-

mar. Relativt enkla bullerskärmar kan reducera bullret med upp till

ca 5 dB(A) medan bra - men dyra - bullerskärmar kan ge upp till 10

dB(A) i bullerreduktion.

Bullerskärmar har, bortsett från den höga kostnaden, också nackdelen

att de bara dämpar bullret inom den "ljudskugga" som de åstadkom-

mer.
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Med dränerande asfaltbetong som alternativ till en tät asfaltbetong

uppnås en avsevärd bullerdämpning utan nämnvärd ökning av kostna-

derna.

"På köpet" kan trafikanterna dessutom tillgodogöra sig den dräneran-

de asfaltbetongens trafiksäkerhetsbefrämjande egenskaper.

1.6 Kommentar till ovan beskrivna egenskaper

Långtidseffekten av de trafiksäkerhetsbefrämjande och bullerdäm-

pande egenskaperna beror på hur väl beläggningen bibehåller de

dränerande egenskaperna och på hur resistent beläggningen är mot

slitage från dubbdäckstrafik. När beläggningen sätts igen av diverse

slitageprodukter från beläggningen, däck eller av oljespill från bilarna

minskar luftvolymen i beläggningen vilket påverkar dränerings- och

bullerdämpningsförmågan i negativ riktning. Slitaget som orsakas av

dubbade däck innebär också att luftvolymen minskar genom ^ att

beläggningens tjocklek minskar.

Av denna anledning har VTI genom mätningar följt förändringarna i

dräneringsförmâgan på ett antal HABD-objekt. Uppföljningen har

också omfattat regelbundna slitagemätningar varje vinter.

VTI MEDDELANDE 532
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2. VINTERUNDERHÅLL

2.1 Utländska erfarenheter

Dränerande asfaltbetongs egenskaper vid'vinterväglag har varit före-

mål för diskussioner i många länder. I USA förekom i mitten på

1970-talet divergerande uppgifter om huruvida HABD-beläggningarna

kräver extra insatser beträffande vinterväghållningen jämfört med

konventionella beläggningar. Ett flertal stater rapporterade ett behov

av mycket stora mängder salt, i vissa fall upp till tre gånger mer än

vad en tät beläggning kräver. Samtidigt förekom rapporter om att

saltbehovet på en HABD-beläggning var likartad eller till och med

mindre än på en konventionell slitlagerbeläggning.

För att söka klarhet i dessa förhållanden genomförde FHWA, (1),

under vintern 1976/77 försök i följande fyra delstater:

Maine

Michigan

Vermont

Utah

De tre förstnämnda staterna ligger i nordöstra USA och staten Utah

ligger i de höglänta delarna mitt i USA. Samtliga fyra stater har ett

vinterklimat som är jämförbart med Sveriges.

I samband med snöväder observerades snö- och isförhållandena dels

på sträckor med motsvarigheten till HABD, dels intilliggande

kontrollsträckor med slitlagerbeläggningar av en konventionell typ.

Observationerna gjordes

- innan snöröjnings- eller halkbekämpningsarbetet på-

börjades

- efter varje saltning/plogning
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- vid snövädrets slut

Trafikmängd och trafikens sammansättning noterades och vägytan

fotograferades regelbundet.

Mellan fem och tolv snöoväder observerades i respektive stat. Med

undantag av staten Vermont spreds samma mängd salt på HABD--

sträckorna som på kontrollsträckorna. I Vermont spreds en mindre

mängd salt på HABD-sträckan jämfört med den intilliggande

kontrollsträckan.

De olika delstaternas slutsats av undersökningen överensstämde inte

helt med varandra. Staten Maine uppskattade att det krävdes ungefär

 

samma mängd salt på en HABD-beläggning som på enkonventionell

beläggningstyp för att hålla vägen fri från snö och is. Staten Michigan

delade denna åsikt med tillägget att något mindre salt krävdes på en

HABD-beläggning jämfört med en tät och slät ytbeläggning. m

Vermont kom till slutsatsen att en mindre mängd salt, och även en

mindre mängd sand, krävdes för att hålla en HABD-beläggning i

samma skick som en konventionell, tät beläggning. Staten Utah drog

 

en annan slutsats än de övriga deltagande staterna. De fann att det

krävdes en större saltmängd på HABD-beläggningen.

På FHWA har man sammanfattat de fyra delstaternas rapporter på.

följande sätt:

"De erhållna resultaten från undersökningarna i de fyra

delstaterna var inte så entydiga och klara att man kan dra

några säkra slutsatser huruvida det föreligger någon skill-

nad i erforderlig saltmängd mellan en öppen (HABD) och

en tät beläggning. Detta innebär dock inte att de båda

beläggningarna uppför sig identiskt under ett snöoväder

och under snöröjningsarbetet. Det snöfyllda hålrummet i

ytan på HABD-beläggningarna ger ett intryck av dålig

friktion men observationer av trafiken och resultat från

friktionsmätningar har emellertid visat att friktionsegen-
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skaperna som regel är överlägsna hos den öppna belägg-

ningen under de flesta vädertyperna."

Under 1982 genomfördes i USA försök i en cirkulär provbana. (3).

Försöken utfördes i laboratoriemiljö och syftet var att klarlägga vilka

saltmängder som var lämpliga på tre olika beläggningstyper under

olika temperatur och väglag. Beläggningstyperna var tät asfalt-

betong, dränerande asfaltbetong och cementbetong. Slutsatserna

rörande dränerande asfaltbetong kan sammanfattas enligt följande:

"Dränerande asfaltbetong uppvisar genomgående lägre

friktionsvärden än de andra beläggningstyperna vid

temperaturer nära OOC. Vid lägre testtemperaturer, -lOC

resp -70C hade HABD emellertid antingen högre initial-

friktion eller så var friktionstillväxten snabbare efter

saltning jämfört med de övriga beläggningstyperna."

Vid försöken provades tre saltmängder; 10, 20 resp 40 g/m2. Den

optimala saltmängden för tät asfaltbetong och cementbetong befanns

ligga mellan 10 och 20 g/m2. Den senare mängden krävdes för att

friktionen skulle förbättras snabbt. En ökning av saltmängden till

40 g/m2 resulterade i ingen eller knappt märkbar effekt. Dränerande

asfaltbetong reagerade på ett annat sätt: En saltmängd motsvarande

20 g/m2 vid -lOC resulterade i försämrad friktion medan saltmäng-

dema 10 och 40 g/m2 båda förbättrade friktionen. Vid temperaturen

-7°C är det mycket liten skillnad i effekt mellan de tre saltmängder-

na men friktionen är fortfarande lägst vid saltmängden 20 g/m2.

Ett försök som genomförs under laboratorieförhållanden ger goda

möjligheter att kontrollera variabler som temperaturer, snömängder,

saltgivor m m men det kan vara svårt att överföra resultaten till att

även gälla på vägar i allmänhet.

Även i Europa har diskussioner förts om HABD-beläggningarnas

egenskaper under vinterförhållanden. I Danmark och Holland har

användandet av HABD-beläggningar mer eller mindre stoppats på

grund av att man tyckt sig ha allvarliga problem med halkan.
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Vid en workshop med internationellt deltagande i Holland 1981 (2)

diskuterades bland annat erfarenheter och problem förknippade med

vinterunderhåll av dränerande asfaltbetong. Sammanfattningsvis

konstaterar man att dränerande asfaltbetong i vissa vädersituationer

kräver intensivare åtgärder i form av saltning och snöröjning. På

Europeiska kontinenten är det framför allt vintern 1978/79 som har

vållat problem på sträckor av dränerande asfaltbetong. Man anser

dock att trafiksäkerheten går att upprätthålla genom intensifierade

underhållsinsatser. I Frankrike undviker man dock att använda dräne-

rande afaltbetong i landets östra, mer höglänta, delar. Däremot är

man mycket intresserad av att använda HABD i de västra delarna i

landet där nederbörden är stor och dessutom kommer i form av regn.

Vissa försök har gjorts med olika tekniker i samband med saltning. I

Västtyskland har kalciumklorid provats i stället för natriumklorid,

vilket ger en viss positiv effekt vid låga temperaturer. På några

försökssträckor i Holland provades grovkornigt salt (0-4 mm) i stället

för det fingraderade salt (O-O.6 mm) som normalt användes. Man fick

då intrycket att det grova saltet var effektivare men det är okänt om

försöket har dokumenterats genom friktionsmätningar eller dylikt.

Man påpekar också att en anledning till att dränerande asfaltbetong

framstår som extra problematisk under svåra vinterförhållanden kan

vara att det endast har utförts korta försökssträckor hittills (1981).

Det är alltid svårt att åstadkomma ett enhetligt väglag på korta;

insprängda sträckor med avvikande yttextur.

2.2 Svenska erfarenheter

 

Vid introduktionen av HABD-beläggningarna i ;Sverige var både

Vägverket och VTI medvetna om att det förelåg en viss risk för att

problem med vinterväghållningen skulle kunna uppstå. Av denna

anledning var man redan från starten observant på problemet. VTI har

också, i samband med projektet "Slitlagerbeläggningars friktionsegen-

skaper vintertid", tillsammans med konventionella slitlagertyper,
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studerat HABD's egenskaper vintertid. Projektet påminner till stor

del om den uppläggning som deniovan relaterade FHWA-undersök-

ningen hade. VTI-projektet har dock pågått under längre tid. Vinter-

säsongen 1985/86 är den tredje vintersäsongen som observationerna

Och friktionsmätningarna har pågått. Vägverkets DDa-grupp i Malmö

har också studerat friktionen vintertid på några objekt i M-län och i

N-län.

Resultaten från VTI's projekt är redovisade i VTI Rapport 309. De

erfarenheter och resultat som berör dränerande asfaltbetong kan

dock kort sammanfattas enligt följande:

Projektet "Slitlagerbeläggningars halkkänslighet" påbörjades vintersä-

songen 1983/ 84 på ett tjugotal sträckor med varierande beläggnings-

typ och ålder, på väg E4 norr om Nyköping. Under vintern 1984/85

fortsatte friktionsmätningarna vid Nyköping samtidigt som mätningar

även startade på väg, gamla E4, öster om Linköping (Tallboda). Under

vintern 1985/86 har mätningarna endast fortsatt på sträckorna vid

Linköping.

Friktionsmätningarna har gjorts endast vid tillfällen då underhållsin-

satser som plogning och/eller saltning har varit nödvändiga.

På båda dessa platser ligger kortare sträckor med dränerande asfalt-

betong. På väg E4 norr om Nyköpings finns tre typer:

l) HABDlZ utförd enligt BYA's anvisningar

2) HABDlZ med tillsats av mineralfiber (Drainor)

3) HABDIZ med gummimodifierat bitumen från ESSO

Beläggningarna utfördes under sommaren och hösten 1982.

De övriga beläggningstyperna vid Nyköping utgjordes av enkla och

dubbla ytbehandlingar av varierande ålder och standard, tät asfalt-

betong samt någon sträcka med Cape Seal.
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Vid den bearbetning av mätresultaten som hittills gjorts har de olika

sträckornas friktionsdata relaterats till en relativt slät tät asfalt-

betong. Samtliga sträckor inklusive sträckorna med dränerande

asfaltbetong uppvisar i regel samma resultat som den täta asfalt-

betongen. På grund av sträckornas avstånd till VTI, ca 80 km, var det

av praktiska och ekonomiska skäl svårt att hålla tillräckligt hög

mätningsberedskap för att kunna mäta tillräckligt nära inpå halktill-

fällena och underhållsinsatserna. Av bland annat denna anledning

utfördes under sommaren 1984 ytterligare försökssträckor på väg

öster om Linköping.

Sträckorna utgörs av tät asfaltbetong (MABIZT), Delugrip, dräneran-

de asfaltbetong (HABDIZ) samt två ytbehandlingar, Yl och YZ.

Mätningarna har i regel gjorts tidigt på morgonen, innan åtgärd i

form av saltning och/eller snöröjning, samt de närmaste timmarna

efter åtgärden.

En preliminär bedömning av HABD-beläggningens halkegenskaper

tyder på att beläggningen under vissa väderbetingelser som resulterar

i rimfrost eller snömodd uppvisar en något lägre friktionsnivå innan

halkbekämpningsåtgärden än de övriga beläggningstyperna. Vid dessa

tillfällen har mätningarna också visat att effekten av saltning/snöröj-

ning är sämre och/eller något fördröjd på HABD-beläggningem

2.2.1 Vägmästarnas synpunkter

 

Som komplement till de undersökningar som VTI och andra gör,

telefonintervjuades ett tiotal vägmästare runt om i landet. Samtliga

har erfarenheter av dränerande asfaltbetongs förtjänster och problem

under åtminstone ett par års tid. Huvudanledningen till att kontakten

togs var att söka få en samlad bild av erfarenheterna rörande

vintervägsunderhållet på HABD-beläggningar, men även andra frågor

ber ördes vid samtalen.
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Samtliga vägmästare var helt eniga om de goda egenskaperna hos

HABD-beläggningarna under vår-, sommar- och höstförhållanden.

Uppfattningarna om dränerande asfaltbetongs vinteregenskaper

varierar framför allt vad gäller erforderlig saltningsinsats och

problem på grund av kvarliggande snö. Mycket talar för attgraden av

problem till viss del beror på lokala geografiska förhållanden. Detta

gäller i första hand väg E6 på Hallandsåsens sydsida där man har haft

problem med kvarliggande snö och isbark framför allt på motorvägens

körfält för snabbgående trafik. Bara några mil därifrån, inom samma

arbetsområde, fungerar en HABD-beläggning utan nämnvärda

problem.

I ungefär hälften av arbetsområdena anser man att dränerande

asfaltbetong kräver intensifierad saltning, antingen genom större

saltgiva eller kortare tid mellan saltningstillfällena. Några arbetsom-

råden anser att man får speciella problem på HABD-beläggningar vid

underkylt regn. Ett annat problem med HABD-beläggningarna är att

man inte får någon positiv effekt av preventiv saltning.

Det finns emellertid exempel på positiva egenskaper hos

HABD-beläggningarna även under vinterförhållandena. Flera

vägmästare påpekar att dränerande beläggningar torkar upp snabbare

än täta beläggningar vilket innebär att återfrysning av smältvatten

förhindras. Man har också konstaterat att nedsmutsningen av vägmär-

ken minskar på vägsträckor med HABD som slitlagerbeläggning.

I stort sett är man bland vägmästarna positiva till dränerande

asfaltbetong och anser att de negativa egenskaperna vintertid dels

kan bemästras med en rimlig underhållsinsats, dels till viss del

uppvägs av beläggningstypens positiva egenskaper.

VTI MEDDELANDE 532



18

3. ANVISNINGAR FÖR UTFÖRANDE AV DRÄNERANDE

ASFALTBETONG

3.1 Förutsättningar för användning av HABD

 

Eftersom dränerande asfaltbetong trots allt är en relativt ny belägg-

ningstyp har den rutinmässiga produktionen endast pågått sedan

beläggningssäsongen 1981. Produktionen nådde dessutom en väsentlig

volym först säsongen 1983. HABD är också en beläggning som,

jämfört med konventionella tätgraderade beläggningstyper, ställer

högre krav på produktionsapparaten. Även om användningen av

HABD-beläggningar ständigt ökar finns det många beställare och.

entreprenörer runt om i landet som endast har en begränsad

erfarenhet av de krav som ställs i samband med tillverkning och

utläggning av dränerande asfaltbetong.

Beroende på att erfarenheterna om HABD's livslängd, åtgärder i

samband med överläggning etc är relativt begränsade idag, bör valet

av dränerande asfaltbetong som slitlager vara väl motiverat framför

allt med avseende på trafiksäkerhetsaspekter och/eller miljöhänsyn.

Det kan hända att man drabbas av vissa idag oförutsedda kostnader i

samband med framtida underhållsåtgärder. I BYA rekommenderas

HABD på vägar med ÅDT >ca 3000 men valet av HABD som

slitlagerbeläggning bör alltså motiveras av ytterligare skäl.

Dränerande asfaltbetong skall endast utföras på vägkonstruktioner

som är problemfria ur strukturell synpunkt. Underlaget för

HABD-beläggningen skall vara tätt, jämnt och ha ett acceptabelt

tvärfall. Om underlaget är ojämnt och/eller har dåligt tvärfall kan

vatten bli stående i ojämnheterna under lång tid vilket kan medföra

att vattnet så småningom tränger ned i underliggande lager och där

orsaka svåra skador.

Det är också olämpligt att lägga dränerande asfaltbetong som första

slitlager på en nybyggd eller nyrenoverad väg eftersom sättningar

lätt uppstår den första tiden efter det att vägen tagits i bruk.
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3.2 Sammanfattning av gällande anvisningar

Detta avsnitt återger inte de gällande anvisningarna i sin helhet utan

omfattar ett urval av punkter som är speciella för dränerande

asfaltbetong. Avsnittet innehåller också kommentarer som inte har

hämtats från BYA 84. Den fullständiga anvisningen finns i Vägverkets

"Byggnadstekniska föreskrifter och allmänna råd", BYA 84.

Korngradering

Anvisningarna omfattar tvâ korngraderingar med maximal stenstorlek

12 mm respektive 16 mm.
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Krav på stenmaterialet (fr 0 m 1986):

   

Trafik, ÅDT <15000 <25000

Flisighetstal högst 1 . 45 ' l . 45
Sprödhetstal högst 50 50
Slipvärde högst 2 . 2 1 . 8
Krossytegrad lägst 50/20 50/20

Anm.: Slipvärde 2.2 motsvarar närmast sliptal ca 110

Slipvärde 1.8 motsvarar närmast sliptal ca 90
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Bindemedel

Maximal stenstorlek: 12 mm 16 mm

Bitumen: E585 E585

Bindemedelshalt: 5.2 vikt-% 5.0 vikt-°/o

Bindemedelshalterna är riktvärden då kompaktdensitet

stenmaterialet är 2.66 g/cm3.

Vidhäftningsmedel:

Alt. I Värmebeständig flytande amin

0.4 vikt-% av bindemedelsmängden

Alt. II Släckt kalk Ca(OH)2

1.5 vikt-»96 av stenmaterialmångden

Blandningstemperatur: 120- 1 35°C

Hålrumshalt i färdigbeläggning:

15-24 vol-% (12 mm)

15-21 vol-% (16 mm)

Beläggningstjocklek:

35 mm (12 mm)

45 mm (16 mm)

3.2.1 Kommentarer till anvisningarna

 

hos

Det är mycket viktigt att blandningstemperaturen hålls på en jämn

nivå inom de angivna temperaturgränserna. Om temperaturen blir för

hög är risken uppenbar att HABD-massans homogenitet går förlorad

på grund av att bitumen och :filler separerar från det grövre sten-

materialet under lagring och/eller_ transport. Enligt BYA får massor-

na lagras i varmficka högst fyra timmar förutsatt att ingen separa-

tion av bitumen och finmaterial uppstår.

En sådan inhomogenitet resulterar med stor sannolikhet i belägg-

ningsskador i form av stensläpp redan den första eller andra vintern.
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De flesta skador som har uppstått på HABD-beläggningar har kunnat

förklaras med att tillverkningstemperaturen har varit för hög vilket

medfört att HABD-massan har blivit inhomogen under hanteringen

mellan blandare och utläggning.

Om beläggningsytan ser "flammig" ut omedelbart efter utläggning

och vältning är det en varningssignal på att man har problem med

homogeniteten. Det är då mycket viktigt att arbetet stoppas och att

problemet löses innan arbetet fortsätter.

Både beställare och entreprenör måste vara medvetna om att dräne-

rande asfaltbetong är en beläggningstyp som ur produktionssynpunkt i

många avseenden skiljer sig från konventionella tätgraderade belägg-

ningstyper. Innan man startar upp en produktion av HABD bör därför

provytor utföras för att i möjligaste mån undvika produktions-

problem.

Vidhäftningsmedel måste användas för att inte skador i form av

stensläpp skall uppstå. Vid de första provvägsförsöken, 1976 i

Västernorrlands län, utfördes en provsträcka utan tillsats av vidhäft-

ningsmedel. Redan efter två vintersäsonger måste den läggas över på

grund avatt de grova stenarna lossnade.

Lilamin VP75 är det vidhäftningsmedel som oftast har använts vid

tillverkning av HABD enligt BYA's anvisningar. Under senare år har

dock flera entreprenörer utvecklat modifierade varianter med hjälp

av olika tillsatsmedel. Enligt uppgift från berörda entreprenörer

behöver inte vidhäftningsmedel tillsättas i Drainor (Skanska),

Rubdrain (ABV) och Viacodrain (JCC). Nämnda massor behandlas

utförligare i ett senare avsnitt.

Under förutsättning att HABD-massorna tillverkas med korrekt korn-

gradering erhålls normalt hålrum som faller inom BYA's gränser. Att

korrekt hålrum erhålls kan lämpligtvis kontrolleras på borrprov från

en provyta. Kontroll av hålrummet genom marshallpackning är inte

att rekommendera. Det är viktigt att packningen påbörjas omedelbart
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efter utläggningen. Packningsarbetet skall utföras med samma

omsorg som vid arbete med tät asfaltbetong. Packning skall göras

med 10-14 tons tre- eller tvåvalsvält. Vibrering skall ej användas. En

mindre undersökning som VTI gjort visade att man inte uppnår bättre

packningseffekt med vibrerande packning. Det finns också en viss risk

att spröda och hårda stenmaterial kan sönderkrossas om vibrerande

packning används.

Asfaltmassans temperatur får vid läggningsögonblicket inte vara

lägre än llSOC och ej avvika från blandningstemperaturen med mer

än 10°C. För *låg utiäggningstemperatur inverkar menligt på belägg-

ningens jämnhet och kan i sämsta fall även förkorta livslängden

avsevärt. För att i möjligaste mån förhindra avkylning under

transporten skall massan vara täckt med presenning eller dylikt, så

ordnad att en värmeisolerande luftspalt finns mellan massa och

presenning (kapell).

Underlagets temperatur skall vara minst lOOC. I BYA finns ingen

lägsta gräns för lufttemperaturen angiven men HABD bör utföras

under gynnsamma temperaturförhållanden, minst +15°C och helst

mer än +180C, för att uppnå bästa möjliga resultat. Vid lägre

temperatur bör även hänsyn tas till vindförhållandena. HABD skall ej

handläggas. För de modifierade HABD-massorna gäller andra förut-

sättningar beträffande temperaturerna. Detta behandlas i ett senare

avsnitt.
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4. MEKANISKA EGENSKAPER

#.l Dräneringsfö:måga_n

 

Eftersom dräneringsförmågan är ett avgörande mått på den dräneran-

de asfaltbüetongens effekt, har regelbundna mätningar av

dräneringsförmâgan gjorts på relativt många sträckor. Avsikten med

mätningarna har varit att undersöka dräneringsförmågan vid nytill-

stånd samt hur dräneringsförmågan förändras med tiden.

I avsaknad av standardiserade metoder för mätning i fält har en

utflödesmätare tillverkad på VTI använtsi Förebilden till VTI's utrust-

ning är framtagen vid universitetet i Birmingham. Utflödesmätaren

består av en cylinder som rymmer ca 3 liter vatten. I cylinderns

botten sitter en 20 mm tjock gummiring som med hjälp av belast-

ningsvikter till viss grad "draperar" sig över stenarna i beläggnings-

ytan. Vid mätningen släpps vatten ut genom ett hål, placerat innanför

gummiringen, i cylindernas botten. Den tid det tar för 0.95 liter

vatten att rinna ut mäts och räknas om till liter/sekund som mått på

dräneringsförmâgan. Genom att gummiringen inte tränger ned och

täpper till kanalerna i beläggningens ytskikt kan vattnet dräneras

både i horisontell och vertikal riktning.
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Figur 10 Utflödesmätare

Trots att metoden är synnerligen enkel förefaller den relativt väl

.återge subjektiva intryck av dräneringsförmågan och dess förändring.

Regelbundna mätningar har genomförts på ll objekt med dränerande

asfaltbetong. Mätningarna har gjorts varje höst och vår under 3%-4

år. Mätpunkterna har placerats både i och mellan hjulspår.

Resultaten från mätningarna redovisas i följande diagram:
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Som framgår av diagrammen syns en tendens till att dräneringsför-

mågan är något bättre i hjulspåren. Detta beror på att trafiken

hjälper till att hålla rent framför allt i beläggningens översta

10-15 mm. Vidare kan konstateras att det redan efter den första

vintern har skett en utjämning av den uppmätta dräneringsförmågan,

oavsett dräneringsförmågan hos beläggningen vid nytillsvtånd. Detta

gäller _speciellt "BERGEFORSEN 2" som komponerades med en

extremt Öppen gradering (motsvarande korngraderingen för öppen

emulsionsbetong). Efter första vintern sker emellertid ingen

nämnvärd försämring, åtminstone inte under de närmaste följande tre

åren.

Trots att det sker en viss försämring av dräneringsförmågan med

tiden är den mycket hög ocheffektiv jämfört med konventionell, tät

asfaltbetong. Utflödesmätningar med samma metod på tät asfalt-s

betong ger normalt resultat i området 0.0l-0.0.5 liter/sek.

4.2 Resistens mot avnötning

 

En av de viktigaste frågorna när de första försöken med

HABD-beläggningar genomfördes var hur beläggningstypen' skulle

klara påfrestningarna från dubbdäcken vintertid. Man bedömde också

att det fanns en risk för sönderfrysning eftersom en dränerande

beläggning kan innehålla ansenliga mängder vatten, framför allt på

vägar som regelbundet saltas under vintern.

Avnötningsmätningar, enligt VTI's normala tillvägagångssätt, har

genomförts på samtliga provsträckor samt på några sträckor där

HABD har utförts inom det normala beläggningsprogrammet. De sist

nämnda sträckorna har legat på relativt högtrafikerade vägar. Mät-

ningarna har pågått mellan tre och fem vintersäsonger och mätning-

arna har gjorts varje höst och vår. Den avnötning som redovisas är

' profilförändringen relativt de i beläggningen nedsatta fixarna under

perioden november-april varje vinter.
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AVNÖTNING - HABD
Mdv. 'över hela körfältet
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till antal dubbade fordon.
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De avnötningsresultat som är redovisade i diagrammen är i samtliga

fall hämtade från mätningar gjorda den andra vintern på respektive

beläggning. Avnötningsmätningarna från sträckorna i Bergsäker finns

ej med i diagrammen beroende på att dessa sträckor inte saltades

vintertid. Avnötningen i hjulspåren beror inte enbart av en belägg-

nings slitstyrka utan är också i hög grad beroende av trafikens

spårbundenhet.

SPS-talet, d v 5 bortsliten mängd asfaltbeläggning i ton per km väg

och i 1 miljon dubbade fordon, varierar mellan 25 och 46 men

undantag av HABD-beläggningen vid Höör i Skåne där SPS-talet

.uppgår till 73. Det relativt höga SPS-talet förklaras till stor del av

att antalet dubbade fordon under den aktuella vintersäsongen endast

uppgick till ca 80000 fordon. Antalet dubbade fordon på de övriga

objekten uppgick till mellan 355.000 och 1.560.000 dubbade fordon

under en vintersäsong. Det är inte ovanligt att beläggningar som

trafikeras av extremt litet antal dubbade fordon uppvisar relativt

höga SPS-tal.

Om den uppmätta avnötningen på HABD-objekten jämförs med de

avnötningsmätningar som VTI tidigare har gjort på beläggningar av

konventionell tät asfaltbetong framgår att avnötningen i förhållande

till det antal dubbade fordon som trafikerat beläggningen under

mätperioden är av samma storleksordning. I figur 14 är resultat från

VTI's mätningar på provsträckor av tät afaltbetong, Topeka- och

BCS-beläggningar samt HABD-sträckor redovisade.

De erfarenheter vi idag har av dränerande asfaltbetongs resistens

mot avnötning från dubbdäckstrafik tyder följaktligen på att dräner-

ande asfaltbetong är lika slitstark som konventionella slitlagerbelägg-

ningar av tät asfaltbetong.,

På ett HABD-objekt på väg E3 väster om Göteborg har man dock

noterat slitageproblem av en speciell karaktär. 1985 utfördes en

HABD-beläggning med kvartsit som stenmaterial i de grövre fraktio-

nerna. Redan efter den första vintern konstaterades att beläggningen
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hade slitits i betydligt högre grad än vad som kunde förväntas.

Anledningen till det stora slitaget är uppenbarligen att relativt stora

bitar av kvartsitstenarna slagits loss av dubbarna. Kvartsitstenarna i

beläggningens yta haralltså inte lossnat eller nötts ned utan spräckts

och flisats ur av dubbarnasslagkraft. Liknande effekter har tidigare

noterats på ytbehandlingar med kvartsitsten och då speciellt på vägar

med 110 km/tim som tillåten max hastighet. Under hösten 1986

sprayades den skadade beläggningen med utspädd bitumenemulsion

respektive Neomex 40 för att om möjligt förhindra eller minska

ytterligare skador under vintern 1986/87.

AVNÖTNING MDV-KÖRFÄLT
Tät resp Dränerande asfaltbetong

4 a

        

§° ° å n x

§2 ° x-x
:å ° a
*1 o 55

;SE §3:ä

Hindubbade fordon

Dränerande asfaltbetong X

F. M Tät asfaltbetong och Topeka U
igur
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4.3 Stabilitets- och hållfasthetsegenskaper

Forskningsinsatserna på detta område har hittills varit relativt mått-

liga åtminstone om man skall döma av rapporterade arbeten. På den

internationella workshopen i Holland 1981 har dock några undersök-

ningar redovisats. I England har TRRL genom beräkningar och

praktiska försök bedömt dränerande asfaltbetongs bidrag till den

strukturella styrkan hos en beläggningskonstruktion.

4. 3. l Stabilitetsegenskaper

Med en beläggnings stabilitetsegenskaper menas i regel beläggningens

resistens mot permanenta plastiska deformationer. Det finns ett

antal olika laboratoriemetoder för att undersöka denna egenskap. De

vanligast förekommande metoderna är dock statiskt kryptest (Creep

test) eller TRRL's wheel_ tracking test. På VTI har kryptest-metoden

provats på provkroppar av HABD men det visade sig att metoden inte

var tillämpbar på provkroppar av dränerandeasfaltbetong. Provkrop-

parna föll helt enkelt sönder efteren kort tids belastning.,5amma

erfarenhet har gjorts i Holland meddan man från Västtyskland har

redovisat resultat som tyder på att metoden skulle vara användbar.

Erfarenheterna från praktiska vägförsök tyder dock på att

HABD-beläggningen är mycket resistent mot permanenta plastiska

deformationer. Denna erfarenhet styrks också av försök i en cirkulär

provbana i Holland och från laboratorieförsök med wheel tracking

test vid TRRL i England.

Slutsatsen av tillförlitliga laboratorieförsök och av erfarenheter från

fullskaleproduktion är att dränerande asfaltbetong har mycket god

resistens mot permanenta plastiska deformationer.

4.3.2 Hällfasthetsegenskaper

Från Holland och Belgien har resultat från utmattningsförsök (fatigue

test) rapporterats. Dessa undersökningar har givit överensstämmande

resultat:
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"Endast vid låga temperaturer föreligger en signifikant

skillnad i styvhetsmodul mellan dränerande och tät asfalt-

betong. Vid +200C är skillnaden mycket liten. För de

flesta asfaltkonstruktioner har slitlagrets styvhetsmodul

betydelse för vägkonstruktionens styrka, endast vid

relativt höga temperaturer. Följdaktligen kan man dra

slutsatsen att dränerande asfaltbetongs strukturella

styrka i praktiken endast skiljer sig något litet från tät

asfaltbetong."

Vid de undersökningar som refereras från Belgien bestämdes styv-

hetsmodulen genom s k "bending test". Genom bearbetning av resulta-

ten har man kommit fram till att en 32 mm tjock dränerande

asfaltbetong motsvarar en 30 mm tjock tät asfaltbetong förutsatt att

de aktuella lagren befinner sig över den neutrala zonen i en

beläggningskonstruktion.

I Holland undersöktes styvhetsmodulen hos dränerande asfaltbetong

med hjälp av "four point bending test" vid tre olika temperaturer.

TRRL i England har också via praktiska försök och beräkningar enligt

linjära elasticitetsteorin försökt att värdera HAED's bidrag till

beläggningskonstruktionens strukturella styrka. Dess förmåga att

förbättra lastfördelning och att förhindra att utmattningssprickor

uppstår har undersökts genom att betrakta vägen som en flerlager-

konstruktion och att beräkna de kortvariga spänningar, töjningar och

deflektioner som genereras av en hjullast. Beräkningarna har gjorts

på konstruktionen före och efter påförandet av ett lager med

dränerande asfaltbetong. Resultaten från beräkningarna har sedan

validerats genom mätningar på en instrumenterad fullskalig belägg-

ningskonstruktion.

' Resultaten visar att en 40 mm .tjock dränerande asfaltbetong ger

samma tillskott till beläggningskonstruktionens strukturella styrka

som 16-20 mm tät asfaltbetong. Undersökningen är redovisad i

"TRRL Laboratory Report 1022".
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Resultaten från undersökningar i olika länder kan sammanfattas i

nedanstående tabell, där dränerande asfaltbetongs strukturella styrka

har uttryckts i ekvivalent lagertjocklek för tät asfaltbetong:

Belgien 1.07

Spanien 1.0

England 2-2.5

Sverige 1.2 (endast beräknad)

Holland 1.3

Frankrike - (anser att HABD inte bidrar till den

strukturella styrkan).

Som framgår av tabellen varierar uppfattningarna om HABD's bidrag

till den strukturella styrkan hos en beläggningskonstruktion. Ovanstâ-n

ende bedömningar avser effekten av en dränerande beläggning när

den läggs som slitlager på en befintlig konstruktion.

En annan fråga är hur en HABD-beläggning fungerar sedan den blivit

överlagd en eller ett par gånger. Vid den tidpunkten har dessutom

bindemedlets egenskaper avsevärt förändrats på grund av kontakt

med luft och vatten.

VTI har under senare år genomfört begränsade undersökningar av

dränerande asfaltbetong med avseende på draghâllfasthet, E-modul

och utmattningshållfasthet. Vid dessa undersökningar har även

eventuella effekter av olika tillsatsmedel undersökts.

Inledande laboratorieförsök med avsikt att klargöra hur ett slitlager

av dränerande asfaltbetong uppträder sedan det har tjänat ut som

slitlager och genom överläggning hamnat längre ned i beläggnings-

konstruktionen har också påbörjats på VTI.

4.4 Förändring av bituminets egenskager

 

Åldring av bituminet i dränerande beläggningar betraktas som ett

allvarligt problem i andra länder. Efter 8-9 år börjar de grövre
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stenarna lossna från beläggningsytan vilket medför att omfattande

skador snabbt uppstår. I länder i mellersta och södra Europa förväntas

en slitlagerbeläggning som inte utsätts för dubbtrafik ha en livslängd

uppgående till mellan 15 och 18 år.

Problemet med åldring_ är kanske inte lika kritiskt i Sverige eftersom

dubbdäckstrafiken gör att slitlagrets livslängd begränsas till ca 6 år

på en högtrafikerad väg. Hittills har det inte förekommit några

skador som skulle kunna vara orsakade av bituminets förändring.

VTI har dock gjort en undersökning av bituminets egenskaper på ett

begränsat antal' objekt med varierande ålder. Det är dock inte känt

i hur bitumenegenskaperna har påverkats under tillverkningen.

  

Ålder år 2 3 3 3 5 6

Penetration 25°C 46 32 39 49 30 46
Mjukpunkt KoR °C 53.6 58.5 - - 59.8 -
Dyn.visk. 60°C 808 1395 890 630 2252 860
Kin.visk. 135°C 734 1015 - - 1308 -

 

Som framgår av ovanstående tabell föreligger det inget klart

samband mellan beläggningens ålder och bituminets viskositet. Detta

förklaras förmodligen av att även andra faktorer som tillverknings-

process, klimat, hålrum etc i hög grad påverkar bituminets

förändring.
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5. UNDERHÅLL AV DRÄNERANDE ASFALTBETONG

5.1 Preventivt underhåll

Preventivt underhåll i form av sprayning med någon form av bitumen-

produkt har provats på några objekt i Sverige. Tanken bakom en sådan

åtgärd är att man efter ca fyra år skall komplettera och förstärka

bindemedelsskiktet på de grövre stenarna i beläggningens stenskelett.

Bindemedlet i en HABD-beläggnings Övre del är i hög grad utsatt för

kemiska och mekaniska angrepp av luft och vatten.

De bitumenprodukter som provats i Sverige är olika kvaliteter av

bitumenemulsion, från vanlig klisteremulsion till emulsioner som

innehåller ett eller flera lösningsmedel. I mindre skala har även

försök gjorts med sprayning av föryngringsmedel. En behandling med

klisteremulsion innebär enbart en förstärkning av bitumenskiktet och

kan således ej tänkas kompensera för bituminets åldring. Vid använd-

ning av föryngringsmedel eller större mängder lösningsmedel är det

möjligt att behandlingen kan påverka det befintliga bituminets egen-

skaper. Eftersom det är så små mängder som kan tillsättas kan man

dock inte förvänta sig någon större effekt.

Det är mycket viktigt att den produkt som används är så lättflytande

vid spridningsögonblicket och den närmaste tiden efter att den kan

tränga ned i HABD-beläggningen. Bituminet får inte stanna kvar i

beläggningsytan. Det är också väsentligt att inte för stor mängd

sprids eftersom det då finns risk för att beläggningens dräneringsför-

måga minskar. Lämplig mängd beror på HABD-beläggningens öppen-

het, men ligger normalt mellan 0.2 och 0.4 kg/ m2.

Helst skall den sprayade ytan inte avsandas. Om det anses nödvändigt

skall fraktionen 2-4 mm användas. Inget material finare än 2 mm får

användas eftersom risken då är stor att emulsionen bryter i belägg-

ningsytan innan den hinner tränga ned i porerna. Detta får med all

säkerhet den följden att beläggningens dränerande förmåga går

förlorad. De försök som gjorts i Sverige har normalt gjorts utan

VTI MEDDELANDE 532



35

avsandning. Det finns en viss risk för nedsatt friktion den närmaste

tiden efter behandlingen varför beiäggningen bör stängas av för trafik

medan bitumenemulsionen bryter alternativt ' det lättflyktiga

lösningsmedlet avgår.

Eftersom det är små mängder som skall spridas är det i regel

nödvändigt att en spridarbil för ytbehandling används för att kunna

sprida produkten med jämn fördelning. Arbetet bör inte utföras då

det föreligger risk för regn.

Vid de fullskaliga försök som gjorts i Sverige med denna typ av

preventivt underhåll har två bitumenprodukter använts, vanlig

klisteremulsion utspädd med 30 % extra vatten samt en produkt som

säljs under namnet NEOMEX 40. Den senare produkten är i princip en

emulgerad bitumenlösning som innehåller två lösningsmedel, ett

lättare och ett tyngre.

Sommaren 1984 utförde VTI ett småskaligt försök med sprayning av

en HABD-beläggning som då var 4 år gammal. Ett flertal olika

bitumenprodukter sprayades på kvadratmeterstora ytor. Förutom

olika typer av bitumenemulsioner provades ett föryngringsmedel samt

Neomex 40. Dessutom provades olika mängder, 0.4 och 0.6 kg/mz,

samt applicering på torr respektive fuktad beläggning.

Beläggningens dräneringsförmåga mättes före och efter behandlingen.

Ingen skillnad kunde dock konstateras mellan dessa mätningar.

5.2 Åtgärd av sliten HABD-beläggning

Vilka faktorer som måste beaktas eller vilka åtgärder som måste

vidtagas i samband med överläggning av en helt eller delvis nedsliten

beläggning av dränerande asfaltbetong är en problematik som vi i

Sverige inte har så stor erfarenhet av. Det är ännu bara ett fåtal

_ objekt med dränerande asfaltbetong som har åtgärdats.
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Ett av objekten var beläget på väg E4, norr om Stockholm, mellan

Rotebro och Upplands Väsby. Efter tre års trafik

(ÅDT=35.000 fordon) hade relativt djupa spår bildats i det högra

körfältet. Spårbildningen berodde delvis på slitage från dubbdäck men

även på instabilitet i ett justeringslager under HABD-beläggningen.

En ny HABD-beläggning utfördes direkt ovanpå den gamla klistrade

ytan. För att slippa lägga ett nytt lager på motorvägens vägren

ka1lfrästes en kil i det högra körfältet innan den nya HABD-belägg-

ningen utfördes.

I Göteborgs kommun provades under 1985 heatingmetoden som under-

hållsâtgärd på en befintlig HABD-beläggning. Det var en väg med tre

körfält som lades över med en ny heltäckande HABD-beläggning. Det

är ännu för tidigt att bedöma utfallet vad livslängden beträffar. Klart

är emellertid att dräneringsförmâgan inte motsvarar en nytillverkad

HABD.

I Västernorrlands län åtgärdades, under hösten 1985, en skadad

HABD-beläggning med hjälp av heatingmetoden. Skadorna uppträdde

i form av stensläpp och berodde med all sannolikhet på att tillverk-

ningstemperaturen varit för hög och därmed orsakat separation av

bitumen och filler från det grövre stenmaterialet. Beläggningen

utfördes ursprungligen 1984 varför heatingreparationen var ett garan-

tiarbeteo Heatingbeläggningen utfördes på en bredd av tre meter i

körfältet för långsamgående trafik. Den befintliga beläggningen

klistrades före uppvärmningen.

Under sensommaren 1986 prövades i Malmhus lån på väg E66, delen

Höjebro-Kronetorp, tre olika metoder att åtgärda en sliten

HABD-beläggning. Denna HABD-beläggning utfördes 1980 och var då

en av de första som inte hade karaktären av; provsträcka. Efter sex

vintrar var spårdjupet ca 20 mm i motorvägens högra körfält. Spår-

bildningen har till större delen orsakats av slitage från dubbdäck. Med

tanke på aktuell trafikmängd och dubbfrekvens kan slitaget betraktas

som normalt.
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Följande tre metoder testades:

l. Lådfräsning + nytt lager HABDlZ, 55 kg/ m2

2. Remixing av gammal HABD med tillsats av ca

22 kg/m2 nytillverkad HABDlZ, DRAINOR.

3. Kantfräsning, heating + nytt lager HABDIZ,

DRAINOR. Ca 35 kg/m2.

I samtliga fall omfattade åtgärden endast höger körfält.

Omedelbart efter utförandet var det allmänna omdömet att den

sträcka som utförts med remixingmetoden såg bäst ut. Fräskanten

verkar hindrande på vattenavrinningen både på sträcka i och 3.

Förmodligen kommer remixingmetoden att användas sommaren 1987

för att åtgärda resterande del av beläggningen.

Från delstaten Arizona i USA rapporteras att man lagt över en

befintlig dränerande asfaltbetong med en ny dränerande beläggning

utan att speicella problem har uppstått. Man har också provat att

kallfräsa en gammal HABD-beläggning, justera och täta underlaget

och sedan återanvända den kallfrästa HABD-massan vid tillverkning

av nya HABD. Fräsmassans korngradering uppfyllde i stort sett

specifikationerna för stenmaterialgraderingen vid nytillverkning.

Bindemedelshalten i fräsmassan var dock lägre än vad specifikationen

kräver.

Vid den workshop som anordnades i Holland 1981 redovisades inga

erfarenheter av lämpliga underhållsåtgärder på gamla HABD-belägg-

ningar.

VTI kommer att på uppdrag av vägverket prova olika åtgärdsalterna-

tiv då det blir aktuellt att renovera en HABD-beläggning. Helst bör

flera olika typer av åtgärder kunna provas på samma objekt. Vidare

kommer VTI att följa utvecklingen av ovan nämnda objekt som

åtgärdats med heatingmetoden.
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6. PRODUKTIONSERFARENHETER

Dränerande asfaltbetongs speciella materialsammansättning medför

att en del problem kan uppstå framför allt vid tillverkningsskedet i

asfaltverket.

Eftersom den största stenfraktionen 8-12 respektive 12-16 mm utgör

ca 50 % av den totala stenmaterialmängden kan det vara svårt att

kapacitetsmässigt klara kalldoseringen med en doseringsficka för den

största fraktionen.

Beroende på den ensartade korngraderingen kan också några av

verkets varmsiktar överbelastas vilket medför avvikelser från avsedd

korngradering.

Ovanstående problem kan dock bemästras genom att den största

stenfraktionen doseras från två kalldoseringsfickor och genom att

verkets tillverkningskapacitet sänks något.

På grund av den låga halten finmaterial, högst 20 °/o mindre än 2 mm,

kan det vid vissa asfaltverk vara problematiskt att hålla stenmate-

rialtemperatur på en riktig och jämn nivå. Det krävs en viss inkör-

ningstid för att stenmaterialtemperaturen skall kunna kontrolleras

och regleras på ett acceptabelt sätt, Detta gäller i ännu högre grad

om tillverkningen av HABO-massor varvas med tillverkning av

konventionella tätamassor med högre blandningstemperatur. Svårig-

heter kan också uppstå om fukthalten i finmaterialet varierar.

Flytande amin, som tillsätts i bindemedlet är för närvarande den

billigaste och kanske också enklaste produkten att använda. Aminet,

som iskall vara värmebeständigt, tillsätts normalt i asfaltverkets

depåtank. Tillsatsen görs lämpligen i direkt anslutning till leverans av

nytt bindemedel. Aminet tillsätts. enklast med hjälp av en elektrisk

fatpump. Bindemedlet skall sedan rundpumpas ordentligt för att

aminet skall fördelas homogent i bindemedlet.
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Under senare år har en del asfaltverk utrustats med doseringsanlägg-

ningar som tillsätter det. flytande aminet "in line" i bituminet strax

före blandningen med stenmaterialet. Inom en snar framtid kan det

eventuellt bli möjligt att tillsätta aminet vid utlastningen från

raffinaderi eller depå.

Aminet är klassat som vådligt ämne. Av denna anledning bör leveran-

törens säkerhetsföreskrifter studeras och följas noggrant.

Släckt kalk tillsätts normalt i blandaren under torrblandningsfasen.

Vid användning av släckt kalk måste i regel en av fillerdoserings-

anläggningarna tas "i anspråk. Siäckt kalk är liksom amin klassat som

vâdiigt ämne, varför gällande säkerhetsföreskrifter skall studeras.

Det är av största vikt att den låga andelen finmaterial och bitumen

fördelas homogent på det grövre stenmaterialet under blandnings-

arbetet. Ofta kan det vara nödvändigt att förlänga blandningstiden

för att säkerställa en homogent blandad massa. Eftersom konstruktio-

nen och effektiviteten varierar beroende på blandartyp bör homogeni-

teten bedömas vid varje enskilt asfaltverk.

Om blandningstemperaturen ligger inom det intervall som BYA

föreskriver inträffar sällan problem med avrinning av bitumen och

finmaterial under lagringen.

För att hindra att asfaltmassa fastnar på iastbilsflaken kan en

mycket lätt duschning med dieselolja eller en mycket lätt pudring

med stenmjöl göras. Det är dock mycket viktigt att detta görs i så

liten omfattning som möjligt eftersom HABD är känsligare för

dieselolja och stenmjöl än tät asfaltbetong.

Under transporten skall massan täckas väl med en presenning. Täck-

ningen skall ordnas så att ett isolerande luftskikt finns mellan massan

och presenningen. Detta ordnas lämpligen genom att flaket förses

med ett kaptell uppbyggt på en rörstomme. Detta arrangemang

underlättar även vid transport av andra massatyper.
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Transporterna skall planeras så att så lite väntetider som möjligt

uppstår vid asfaltverk och läggninsplats.

Utläggningen bör skekontinuerligt för att undvika problem i form av

ojämnheter. Skifte av lastbil bör därför helst ske medan läggaren är i

rörelse.
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7. VIDAREUTVECKLING AV DRÄNERANDE ASFALT-

BETONG

Den låga blandningstemperaturen medför en del praktiska problem,

både i samband med blandning och utläggning. De flesta stationära

asfaltverk tillverkar dagligen ett flertal olika massatyper. Eftersom

tät asfaltbetong och AG blandas vid l5O-l7OOC och HABD vid

120-1350C måste hela asfaltverket tömmas på upphettat stenmateri-

al när produktionen läggs om från konventionella täta massor till

HABD eller tvärtom.

Den låga blandningstemperaturen innebär också att utläggningstem-

peraturen kan bli kritiskt låg vid långa transporter och vid låg

lufttemperatur. För låg utläggningstemperatur inverkar menligt på

beläggningens jämnhet och kan även förkorta livslängden avsevärt.

Det är följdaktligen motiverat både ur produktions- och kvalitetssyn-

punkt att genom olika åtgärder försöka höja blandningstemperaturen

till 150-1700C.

Det finns i princip fyra vägar att nå detta mål:

1. Modifiering av bindemedlet genom tillsats av

polymerer, copolymerer, gummi etc

2. Tillsats av fibrer, såväl organiska som oorganiska.

Fibrerna kan tillsättas vid blandningen eller i binde-

medlet.

3. Användning av speciella fillertyper.

4. Modifiering av tillverkningsprocessen.

I Sverige har flera olika tillsatsmedel provats i samband med tillverk-

ning av dränerande asfaltbetong. Det finns idag tre tämligen väl

etablerade HABD-typer med inblandning av någon form av tillsats-

medel utöver vad BYA kräver:
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l. DRAINOR med tillsats av mineralfiber (Skanska)

2. RUBDRAIN med tillsats av gummipulver (ABV)

3. VIACODRÃN med tillsats av fiber (JCC)

Gemensamt för de tre varianterna är att de kan tillverkas med en

blandningstemperatur i intervallet 150-1700C.

6.1 DRAINOR

DRAINOR är en typ av dränerande asfaltbetong som utvecklats av

SKANSKA. Beläggningstypen uppfyller BYA's krav på material och

sammansättning. Skillnaden är att man genom en tillsats av mineral-

fiber, Inorphil, möjliggör en väsentligt högre blandningstemperatur,

150-17OOC. Inorphil är en mineralfiber som i många sammanhang

används som ersättning för asbestfiber.

De första försöken med DRAINOR gjordes 1981 och beläggningstypen

har sedan dess, med gott resultat, använts i relativt storomfattning,

framför allt i södra och västra Sverige.

Genom att blandningstemperaturen kan höjas till samma nivå som för

konventionella, täta asfaltmassor minskar störningarna vid produktio-

nen i asfaltverket. Vidare underlättas transport, utläggning och

packning av den höga temperaturen. Även handläggning är möjlig att

utföra med acceptabelt resultat.

Enligt SKANSKA är det inte nödvändigt med någon tillsats av

vidhäftningsmedel.

Ur trafikantsynpunkt har DRAINOR samma goda egenskaper som

andra typer av dränerande asfaltbetong.
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6.2 RUBDRAIN

RUBDRAIN är en typ av dränerande asfaltbetong som utvecklats

inom ABV och som uppfyller BYA's krav med avseende på flisighets-

tal, sprödhetstal, slipvärde, krossytegrad, korngradering och hålrums-

halt. Genom tillsats av gummipulver, som för övrigt framställs-genom

malning av gamla bildäck, .kan tillverkningstemperaturen höjas till

150-1600C. Det innebär att inga produktionsstörningar uppkommer på

grund av en avvikande blandningstemperatur. Vidare underlättas

transport, utläggning och packning av den högre temperaturen. Den

högre temperaturen medger också att RUBDRAIN kan handläggas.

Beläggningen innehåller enligt ABV ingen tillsats av aminer eller

andra ämnen som kan orsaka miljöproblem.

Enligt ABV medför ugummitillsatsen att

- âldringsbeständigheten ökar

- vidhäftningen mellan sten och bindemedel som regel

blir lika bra eller bättre än med vidhäftningsmedel

- sanitära olägenheter vid användning av vidhäftnings-

medel elimineras

- tillverkningstemperaturen kan höjas utan att risken för

avrinning av bindemedlet från stenmaterialet ökar

- stabiliteten vid varm väderlek och flexibiliteten vid

kall väderlek förbättras.

ABV har inte redovisat några undersökningsresultat som styrker

ovanstående påståenden. Man säger sig dock ha goda erfarenheter av

beläggningstypen som för första gången testades 1982. Under 1983

utfördes ca 40.000 m2 åt vägverket och under 1984 har ca 55.000 rn2

utförts i flera kommuner. Merparten av produktionen har utgjorts av

RUBDRAIN med max stenstorlek 12 mm (70 kg/mz). Man säger sig

också ha goda erfarenheter av 50-60 kg/mz RUBDRAIN 12 där en

maskinavjämning har ersatts av repaving.

Ur trafikantsynpunkt har RUBDRAIN samma goda egenskaper som

andra typer av dränerande asfaltbetong.
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7.3 VIACODRÄN

VIACODRÄN är ytterligare en variant "av dränerande asfaltbetong

och den är utvecklad av JCC. Även denna typ av dränerande

asfaltbetong innehåller någon form av fiber. Enligt JCC skall denna

beläggningstyp erbjuda samma produktionsmässiga fördelar som de

som beskrivits ovan.

7.4 VTI's laboratorieförsök med olika tillsatsmedel

Under 1985 avslutade VTI en laboratorieundersökning vars syfte var

att studera vilken effekt olika typer av tillsatsmedel har på

dränerande asfaltbetongs egenskaper. Undersökningen hade

karaktären av pilotförsök och omfattade ett urval av tänkbara

tillsatsmaterial. Förutom BYA's variant med Lilamin VP75 och släckt

kalk som vidhäftningsmedel har följande massor ingått i

undersökningen.

1. Mineralfiber Inorphil . (DRAINOR)

2. Gummipulver, 0-2 mm (RUBDRAIN)

3. Glasfiber 12 mm (Scandinavian Glasfiber AB)

4. 'Glasfiber 24 mm (Scandinavian Glasfiber AB)

5. Polypropylenfiber 6 mm (Mitex Glasfiber AB)

6. Cellulosafiber (Svenska Cellulosa AB)

7. Etylen-Vinyl-Acetat (Svenska ICI AB)

8. Gummimodifierat bitumen (ESSO)

Samtliga massor har tillverkats med en och samma korngradering

motsvarande BYA. Det använda stenmaterialet har i samtliga fall

varit VTI's referensmaterial, Skärlundagranit i fraktionerna 0-4, 4-8

och 8-12 mm.

Bindemedlet har utgjorts av 885 levererat av AB Nynäs Petroleum.

Vid inblandning av E.V.A. användes 5180 från samma leverantör.

Bindemedelshalten var i samtliga fall 5.2 vikt-96.
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Tillsatsmedlen användes enligt nedan:

  

Tillsatsmedel Mängd i vikt-96 av Tillsatt i
Binde- Sten- Binde- Sten-
medlet materialet medlet materialet

VP 75 0. 4 x
Ca(OH)2 1.5 x
Inorphil 8. 0 x
Gummipulver 10 . 0 x
Glasfiber 12 mm 6.0 x
Glasfiber 24 mm 6.0 x
Polypr opylenfiber 6 . 0 x
Cellulosafiber 3 . 0 x
Etylen-Vinyl-Acetat 5 . 0 x

 

Det gummimodifierade bindemedlet levererades färdigt att använda.

Undersökningen genomfördes i följande steg:

i. Blandning av massorna i VTI's tvåaxlade tvångsblanda-

re. Blandningstemperaturen var mellan 160 och l70°C

för alla massor utom de som tillverkades enligt BYA

(VP75 och CA(OH)2). Blandningstemperaturen för de

sistnämnda var 130-135°C. Ur varje blandad sats till-

verkades en beläggningsplatta och marshallprovkrop-

par.

Beläggningsplattor med måtten lxl meter och med en

tjocklek ,motsvarande 70 kg/m2 tillverkades i VTI's

beläggningshall. Plattorna packades med en vält av

typen DYNAPAC CGI i. Ur varje platta borrades ca 42

provkroppar med diametern 10 cm. Massatemperatu-

ren var vid packningsarbetets start 125-1300C för

"BYA-massorna" ooh l45-155°C för de övriga. Före

borrningen gjordes mätningar av dräneringsförmâgan

med hjälp av VTI's utflödesmätare.
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3. Marshallprov tillverkades under följande betingelser:

Provmängd: 1000 g

Packningsarbete: 25 slag/ sida

Packningstemperatur: 125- 135 resp 150- 1600C

4. Marshallprovkroppar och borrprov undersöktes med av-

seende på:

1) Skrymdensitet

2) Indirekt draghållfasthet vid C, +10 och +25oc.

Vid +100C lagrades proven både torrt och vått

för bestämning av vidhäftningstal. I övrigt torr-

lagrades provkropparna.

3) Elasticitetsmodul vid ca 20°C. (Resilient

Modulus enligt ASTM).

4) Utmattning till brott.

5. Den tillverkade massan undersöktes med avseende på

bindemedelshalt och korngradering.

Resultaten visar att de olika typer av dränerande asfaltbetong som

används idag uppvisar i stort sett samma värden beträffande indirekt

draghållfasthet vid olika temperaturer, vidhäftningsegenskaper och

Elasticitetsmodul. Beträffande draghållfastheten uppvisar HABD med

inblandning av mineralfiber genomgående högre värden än övriga.

Samtliga resultat har korrigerats för eventuella skillnader i pack-

ningsgrad.

Tillsatsen av polypropylenfiber har resulterat i intressanta resultat

vad gäller Elasticitetsmodul och utmattningshållfasthet.

Eftersom undersökningen hade karaktären av pilotförsök skall dock

inte alltför långtgående slutsatser dras av resultaten. Exempelvis har
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inga ansträngningar gjorts för att fastställa den optimala tillsatsen av

respektive tillsatsmedel. Lilamin VP75, släckt kalk, mineralfiber och

gummipulver har dock tillsatts enligt BYA eller enligt anvisning från

respektive entreprenör.

7.5 Modifiering av tillverkningsprocessen

Under 1982 genomförde VTI ett laboratorieförsök i avsikt att försöka

utveckla en enkel och relativt billig teknik för att modifiera tillverk-

ningsprocessen. Syftet var i första hand att undvika de störningar som

uppstår i asfaltverken på grund av att HABD tillverkas vid en lägre

temperatur än konventionella, täta massor. Detta problem är

speciellt uttalat då verket växelvis tillverkar dränerande och tät

asfaltbetong men i vissa asfaltverk kan det vara ett problem att hålla

en jämn och låg temperatur även om enbart HABD tillverkas.

Den teknik VTI testade var följande:

- Stenmaterial och bitumen 885 blandades på vanligt

sätt vid samma temperatur som vid tillverkning av tät

asfaltbetong, 150-160°C

- I slutfasen av blandningsarbetet, strax innan massan

lämnade blandaren sprayades vatten över massan var-

vid temperaturen sjönk till 120-1350C. För att åstad-

komma denna temperatursänkning tillsattes

l-l.5 vikt-°/o vatten räknat på mängden massa.

- dessutom testades möjligheten att i samma moment

lösa behovet av en. vidhäftningsbefrämjande tillsats

genom att i kylvattnet slamma upp släckt kalk

CA(OH)2.

Tekniken fungerade bra- i laboratorieskala och en begränsad

jämförelse av vidhäftningsegenskaperna hos HABD med tillsats av

Lilamin VP75 och uppslammad släckt kalk i kylvattnet tydde på att
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ungefär samma vidhäftningsbefrämjande effekt erhölls med den sena-

re tekniken. Dessa resultat måste naturligtvis vidimeras i betydligt

noggrannare och mer omfattande undersökning innan några slutsatser

kan dras. Om tekniken med uppslammad släckt kalk i kylvattnet visar

sig ge tillräcklig vidhäftningseffekt är den att föredra ur arbetsmiljö-

synpunkt jämfört med illaluktande amin och dammet från släckt kalk

då kalken tillsätts i torrt tillstånd i blandaren.

Under 1983 testades tekniken vid ett försök på SKANSKA'S asfaltverk

i Katrineholm. Vid försöket användes endast vatten för nedkylning

varför Lilamin VP75 tillsattes enligt BYA's anvisning. Försöket

omfattade en produktion av l400-500 ton HABDIZ som lades ut på väg

154 vid Ålberga, mellan Norrköping och Nyköping.

Vid tillverkningen hade man problem att hålla konstant temperatur på

stenmaterialet (150-1600C). Anledningen var att fukthalten i sten-

mjölet varierade. Temperatursänkningen genom vattenkylningen

fungerade dock utan problem. Massatemperaturen var vid utlast-

ningen lZS-lBOÖC. På grund av det dåliga vädret, +12-150C och

blåst, och den relativt långa transporten, ca 1 timme, höll massan vid

utläggningen endast ca ll5°C vilket under rådande förhållanden var

för lågt. Man hade påtagliga svårigheter att lägga ut massan vilket

resulterade i att den färdiga beläggningen blev relativt ojämn i

längsled.

För att underlätta utläggningen höjdes stenmaterialtemperaturen till

ca l70°C vilket medförde att utlastningstemperaturen efter vatten-

kylningen ökade till ca 140-1500C. Den högre stenmaterialtempera-

turen gjorde det också lättare att hålla en konstant stenmaterialtem-

peratur. Utläggningstemperaturen ökade till ca 120-1250C vilket

underlättade utläggningsarbetet något. Väderförhållandena var dock

sådana att produktion av HABD borde ha undvikits. På grund av att

tillverkningstemperaturen höjdes till i l45°C lagrades inte

HABO-massan i varmfickorna utan lastades direkt på lastbil.
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Trots komplikationerna, vilka inte kan tillskrivas tekniken att kyla

med vatten, har HABD-beläggningen fungerat tillfredsställande under

tre vintrar.

Genom en längre intrimning av tillverkningsproceduren och bättre

väderförutsättningar vid utförandet' borde tekniken 'vara användbar

för att producera en HABD-beläggning med god kvalitet.
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8. FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSBEHOV

Erfarenheterna av HABD's egenskaper som slitlagerbeläggning under

perioden 1976-1986 är att den ur slitstyrkesynpunkt i stort sett är

likvärdig med konventionell tät asfaltbetong. I de fall HABD-belägg-

ningar uppvisat skador kan dessa förklaras av brister i utförandet.

Vad gäller HABD-lagrets tillskott till bärigheten finns det varierande

åsikter. Man är dock relativt enig om att HABD i stort sett ger

samma bärighetstillskott per cm som en tät asfaltbetong., Dessa

bedömningar avser dock endast HABD's bidrag till bärigheten så länge

som den tjänstgör som slitlager. En annan fråga är hur en

HABD-beläggning fungerar sedan den blivit överlagd en eller ett par

gånger. Genom att den kommer att ligga längre från beläggningsytan

kommer den att utsättas för andra typer av påkänningar. Inledande

försök i syfte att klarlägga den senare frågan har inletts på VTI och

kommer att prioriteras under denärmaste åren.

En annan underhållsfråga som uppstått under senare år ärom det är

möjligt att rensa_ en HABO-beläggning som efter ett antal år har

tätats och därigenom fått sämre dräneringsförmåga. Tanken är att

h man genom , regelbunden behandling genom högtrycksspolning

kombinerat med sugning eventuellt skulle kunna förhindra att dräne-

ringsförmågan försämras.

Idag kan vi relativt litet om vilka åtgärder som måste vidtagas i

samband med att en HABD-beläggning skall förses med ett nytt

slitlager av antingen dränerande eller tät asfaltbetong. Mindre försök

har gjorts med olika metoder som heating, remixing i vissa fall

kombinerat med fräsning. Dessa försök kommer .att fortsättas i större

omfattning under de närmaste åren.

Det är också angeläget att genom olika typer av tillsatsmedel både

förbättra HABD's egenskaper och underlätta produktionen. Det finns

också önskemål om att ersätta de aminprodukter som idag används

med någon tillsats som är bättre ur arbetsmiljösynpunkt.
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