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FÖRORD

Olika former av masugnsslagg har fått användning som vägbyggnads-

material. Slagg kan användas både som ett kvalificerat byggnads-

material i t ex bärlager eller till förstärkningslager. Slagg har också

vissa värmeisolerande egenskaper som gör det möjligt att använda för

tjälisolering. Tidigare erfarenheter av tjälisolering har visat att ett

värmeisolerande skikt kan öka halkrisken. Tjälisolerande material som

cellplast och lättklinker har undersökts ingående med avseende på

risken för halka vid provvägar och ett speciellt uppbyggt fält, Halkfält

Linköping 1976 med olika isolerade vägkonstruktioner. Resultatet har

redovisats i bl a VTI Rapport 216.

I föreliggande rapport redovisas resultatet av en studie avseende

halkrisken på. väguppbyggnader med slagg. Studien har omfattat dels en

mera teoretisk del med några beräkningsfall samt en fältdel där

kartläggning av yttemperaturer på några vägar bygg-da med slagg har

skett.

Temperatur- och klimatkartering har utförts av Bergab Klimatunder-

sökningar, Göteborg. Ett tack riktas till Bengt Zetterström, Bergab som

ansvarat för karteringarna.

Den redovisade undersökningen har utförts på uppdrag av och med

medel från Vägverket.

Linköping mars 1988

Kent Gustafson
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Halkrisker vid vägar byggda med slagg

av Kent Gustafson
Statens Väg- och Trafikinstitut
581 01 Linköping

SAMMANFATTNING

Temperaturer på vägytor påverkas förutom av bla klimatet även av

vägkroppens uppbyggnad och de däri ingående materialens egenskaper.

Vissa vägpartier kan därför vara mera halkfrekventa än andra på grund

av olikheter i uppbyggnad. Erfarenheter från bl a provvägar har

exempelvis visat att ett värmeisolerande materiallager för tjälskydd,

t ex cellplast, under vissa förhållanden kan öka halkbenägenhetenför en

vägkonstruktion. Det isolerande lagret bromsar jordvärmeströmningen

nerifrån vilket leder till snabbare avkylning under speciellt höst och

förvinter.

Olika former av masugnsslagg (hyttsten, hyttsand, slaggpellets, Merolit,

Meromix) har fått en viss användning som vägbyggnadsmaterial. Slagg

kan användas både i bär- och förstärkningslager och som tjälisolerande

lager på grund av sin begränsade värmeledningsförmåga. Rapporten

redovisar en studie som utförts i syfte att kartlägga risken för halka på

vägar byggda med slagg. Studien har omfattat en mera teoretisk del

med beräkningar av yttemperaturförlopp under antagna förhållanden

och en fältdel där yttemperatur- och klimatkartering utförts på två

vägobjekt byggda med slagg. De två objekten är provvägen Bankeryd

-=-81 byggd med Merolit-bärlager och nya Eli-sträckan Nyköping-

-Gammelsta som byggts med hyttsten i bär- och förstärkningslager.

Simulering av avkylningsförloppet hos slagguppbyggda vägkonstruk-

tioner har utförts med ett en-dimensionellt värmeledningsprogram.

Simulering innebär alltid vissa antaganden och osäkerheter i t ex

metodik och randvillkor, men resultatet i beräkningsfallen har visat

relativt god överensstämmelse med tidigare erfarenheter och kan

sammanfattas enligt följande.
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-» Material med låg värmeledningsförmåga i jämförelse med

konventionella vägbyggnadsmaterial som sand och grus ökar

risken för låga temperaturer då lagret placeras nära vägytan.

Exempel på sådana material är slaggmaterial som hyttsten och

Merolit.

- Risken för låga temperaturer och eventuell halka kan minskas

om lagret placeras djupare ned i överbyggnaden och lager med

större värmekapacitet, t ex grus, placeras ovanför som värme-

buffert.

Yttemperaturmätningarna vid de med slagg byggda vägarna har styrkt

de simulerade temperaturförloppen och visade att avkylningseffekten i

allmänhet är större på vägar med slagg jämfört med en konventionell

uppbyggnad. Speciellt utmärkande är detta under senhöst och förvinter.

Mätningar vid provväg visade i vissa fall 2-3°C kallare på Merolitsträc-

kor jämfört med sträckor med konventionellt bärlager. Mätningarna på

motortrafikleden E4 Nyköping- Gammelsta visade i flera fall markerade

och distinkta skillnader i yttemperatur utmed vägen. Variationen var

större än vad som normalt detekteras och beror uppenbarligen på den

annorlunda väguppbyggnaden. Låga temperaturer registrerades speciellt

där

a) hyttstenslagret är tjockare,

b) berg ligger högt upp i vägen,

c) skuggning kan ske på grund av t ex skärning eller

d) kalluftsdränering sker.

Registreringarna visade i flera fall lägre temperaturer på uppbyggnad

med hyttsten och Merolit än på konventionella överbyggnader.

Lägre ytternperaturer ökar självklart risken för halka genom att t ex

fuktighet på vägytan fryser eller att rimfrost bildas. Försiktighet bör

därför iakttagas vid byggande med slaggmaterial. På samma sätt som

med andra värmeisolerande material bör slagg inte placeras högt upp i

överbyggnaden utan istället placeras under ett lager med god värmeka-

pacitet, d v 5 ett lager som tjänstgör som värmebuffert.
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Icing risks on roads built with slag

by Kent Gustafson
Swedish Road and Traffic Research Institute

5-581 01 Linköping

SUMMARY

Temperatures on road surfaces are influenced not only by climate but

by road structure and the properties of the materials used. Certain

parts of the road may therefore be more susceptible to icing than

others owing to differences in structure. Experience from test roads has

shown, for example, that a layer of thermally insulating material such

as plastic foam applied for the purpose of frost protection may increase

the icing risk on some types of road structure. The insulating layer

retards the heat flow from the underlying soil, which leads to faster

cooling especially during autumn and winter.

Different forms of blast furnace slag (air-cooled blast furnace slag,

granulated slag, pelletized slag, activated granulated slag /Merolit and

Meromix/) have gained a certain usage as roadbuilding materials. Slag

can be used both as a base course and subbase material and also as an

insulating layer owing to its limited thermal conductivity. The report

describes a study carried out in order to survey the risk of icing on

roads built with slag. The study comprises a theoretical section with

calculations of the surface temperature sequence under defined

conditions and a practical section where surface temperature and

climate have beenmapped on two road sections built with slag. The two

road sections are the test road "Bankeryd -81" built with activated

granulated slag and the new section of the E4 between Nyköping and

Gammelsta built with air-cooled blast furnace slag.

Simulation of the cooling sequence in road structures built with slag has

been performed with a one-dimensional thermal conductivity program.

Simulation always involves certain assumptions and uncertainties in

VTI MEDDELANDE 570



IV

method and boundary conditions, but the results in the calculated cases

have shown relatively good agreement with earlier experience and can

be summarized as follows:

-= Materials with low thermal conductivity in comparison with

conventional roadbuilding materials such as sand and gravel

increaSe the risk of low temperatures when the layer is placed

close to the road surface. Examples of such materials are slag

materials such as air-cooled blast furnace slag and activated

granulated slag.

- The risk of low temperatures and possible icing can be reduced

if the layer is placed deeper in the pavement and layers with

greater thermal capacity, such as gravel, are placed above as a

thermal buffer.

The surface temperature measurements in the roads built with slag

have confirmed the simulated temperatur-e sequences and shown that

the cooling effect is in general greater in roads built with slag

compared to conventional methods. This is especially noticeable during

autumn and winter. Temperatures measured on the test road were in

certain cases 2-3°C colder on slag stretches compared to stretches

with conventional roadbases. The measurements on the E4 trunk road

between Nyköping and Gammelsta showed in several cases pronounced

differences in surface temperature along the road. The variation was

greater than that normally detected and is evidently due to the

difference in road structure. Low temperatures were recorded,

especially where:

a) the layer of slag is thicker

b) there are rocky areas high up in the road

c) the road is in shade (e.g. in a cutting) or

d) cold air drainage occurs.,

In several cases, the recordings showed lower temperatures in road

structures with slag than in conventional pavements.
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Lower surface temperatures obviously increase the risk of icing due, for

example, to moisture freezing on the road surface or the formation of

hoar frost. Care should therefore be taken in using slag material in

roadbuilding. As with other thermally insulating materials, slag should

not be placed high in the pavement but beneath a layer with good

thermal capacity, i.e. a layer that serves as a heat buffer.
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l. BAKGRUND

Halka vintertid uppkommer genom samspel mellan vägkonstruktion och

klimat. Klimatparametrar som lufttemperatur, luftfuktighet, neder-

bördsmängd etc har betydelse för halkbildning.För vägytans temperatur

och därmed för eventuell halka har vägens uppbyggnad och de vägbygg-

nadsmaterial som ingår en betydande påverkan. Vissa vägsträckningar

kan därför vara mera halkfrekventa än andra på grund av olikheter i

uppbyggnaden. Speciellt halkkänsliga är t ex brobanor som på grund av

sitt begränsade värmemagasin avkyls snabbare än intilliggande sträckor

under vintertid.

Liknande förhållanden som på broar råder vid väguppbyggnader som

isolerats med t ex cellplast för att minska eller helt eliminera tjälens

skadliga verkningar. Ett värmeisolerande lager i vägen bromsar inte

endast tjälens nedträngning utan även jordvärmeströmningen nerifrån,

vilket leder till en snabbare avkylning och lägre yttemperatur under

speciellt höst och förvinter. Halkundersökningar på väguppbyggnader

med värmeisolerande material har utförts både vid provvägar och vid

ett speciellt byggt provfält, halkfält Linköping 1976.

I figur 1 visas ett exempel på en situation med rimfrost vid halkfältet

en decembermorgon 1979. Man kan lägga märke till att rimfrostbild-

ningen är kraftigast på sektioner med högt placerad cellplast och att

ingen rimfrost bildats på konstruktioner utan eller med mycket lågt

placerad isolering.
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Differential icing on different pavement structures at Test
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Figur 2 Halkbenägenheten hos väguppbyggnader representerade vid

Haikfält Linköping 1976. Från K. Gustafson /1/

Icing risk potentials of road pavements represented at Test
Field Linköping. / 1/
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Undersökningarna vid halkfältet gav underlag för bedömning av de olika

vägkonstruktionernas benägenhet för rimfrostbildning, speciellt rim-

frost och liknande halka. Figur 2 visar de vid fältet representerade

väguppbyggnadernas relativa halkbenägenhet. En skala från 1 till .5 har

använts där 1 anger lägst halkbenägenhet och 5 anger störst. Undersök-

ningen och figur 2 visar att störst halkbenägenhet har värmeisolerade

uppbyggnader med högt placerat isoleringsskikt.

Under senare år har olika former av slaggmaterial fått användning som

vägbyggnadsmaterial. Slagg kan användas både i bär- och förstärknings-

lager som ersättning för eller tillsammans med naturmaterial. Slagg har

dessutom på grund av sin porositet en värmeisolerande förmåga och kan

därför också användas som ett tjälisolerande material. De erfarenheter

avseende halkrisken på isolerade vägar som fåtts vid provvägar och det

omnämnda halkfältet är till största delen tillämpbart på konstruktioner

med slaggmaterial. Särskilda förhållanden råder dock då slaggmaterial

placeras mycket nära vägytan, inte som ett tjälisolerande material,

utan som ett bärlager.

Föreliggande rapport redovisar en studie som utförts i syfte att

kartlägga risken för halka på olika vägar byggda med slagg. Studien har

omfattat två delar, dels en mera teoretisk del med beräkningar av

yttemperaturförlopp under vissa antagna förhållanden och dels en

fältdel som inneburit yttemperatur- och klimatkartering på två vägar

byggda med slagg. I rapporten beskrivs de undersökta objekten, väg 195

Bankeryd med Merolit-bärlager och nya Eli-sträckningen Nyköping-

Gammelsta med hyttsten, samt redovisas resultatet av beräkningar och

fältmätningar. Dessutom beskrivs mera allmänt slaggmaterial, deras

värmetekniska egenskaper och betydelsen för vägytans temperatur.
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2. MASUGNSSLAGG, MATERIAL OCH VÄRMETEKNISKA

EGENSKAPER

2.1 Slaggmaterial

 

Masugnsslagg är en restprodukt från tackjärnsframställning. Vid järn-

framställning matas koks, malm och flussmedel (oftast kalk) in i toppen

på ugnen, medan het luft blåses in i ugnens nedre del. Koksen

producerar en reducerande atmosfär medan flussmedlet sänker smält-

punkten hos de beståndsdelar i malmen som består av silikat. Av koks

och kalk bildas en slaggsmälta som tar upp oönskade beståndsdelar ur

tackjärnet. Smältan är lättareän det :flytande järnet, varför den flyter

ovanpå detta. Slaggsmältan tappas med jämna intervaller ur masugnen.

Beroende på bl a avkylningsförfarandet erhålles olika typer av slaggpro-

dukter. Följande olika produkter för vägändamål finns, i allmänhet som

bär- eller förstärkningslager eller som ett tjälisolerande lager.

Hyttsten är en luftkyld masugnsslagg som förekommer styckevis och

vars struktur är porös. Osorterad hyttsten används för vägens undre

lager, förstärkningslager. Krossad och siktad kan hyttstenen användas

som ett mera kvalificerat vägbyggnadsmaterial i t ex bärlager.

Hyttsand är en vattenkyld, granulerad masugnsslagg som till överväl-

digande delen har partiklar som är glasartade och innehåller gasblåsor.

Hyttsand kan efter malning användas som komponent i slaggcement.

Det kan även användas för stabilisering av överbyggnadsmaterial eller

vägundergrund.

Pelletlserad masugnsslagg är en expanderad produkt av mer eller

 

mindre kulformiga partiklar som är lätta och porösa. Som pellets kan

produkten användas för tjälisolering. Efter malning kan slaggpellets

utnyttjas för stabilisering.

Merolit är en färdig verkblandad produkt bestående av hyttsten, hytt-

sand, kalk för aktivering samt järnoxidfiller. Grundreceptet för Merolit

är:
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Hyttsten 0-6 37, 0 vikt-°/o

Hyttsten 6-18 28,0 "

Hyttsand ' 26,2 "

Ferrofiller (järnoxid) 7,2 "

Osläckt kalk _LLQ "

100,0 vikt-°/o

Vatten 8 , 5 vikt-°/o

Merolit används som stabiliserat bärlager, främst som alternativ till BG

eller CB (Bitumen- resp Cementstabiliserat grus). Merolit är efter

aktivering betongliknande och har en porig struktur. Merolit har främst

fått användning i Mellansverige beroende på transportlängden från

Oxelösunds Järnverk.

Merox bindemedel (Meromix), bestående av aktiverad hyttsand, blandas

 

däremot med lokalt basmaterial (naturgrus eller bergkross) antingen i

verk eller direkt på vägen. Merox bindemedel kan därför till skillnad

från Merolit transporteras längre sträckor på grund av den mindre

volymen att transportera.

Slaggen har för vägändamål två skilda användningsområden, dels som

ersättning för naturmaterial (bär- och förstärkningslager) inkl för

stabilisering samt dels för tjälisolering. Användningen är dock hittills

tämligen blygsam. Ett antal provvägar har under årens lopp byggts för

undersökning av slaggprodukters egenskaper, t ex mekaniska och tjäliso-

lerande. Det största vägföretaget i Sverige med utnyttjande av slagg

som förstärknings- och bärlagermaterial är "nya Eli-sträckningen"

Gammelsta-Nyköping, se vidare beskrivning i nästa avsnitt.

För tjälisolering har slagg tillfredsställande mekaniska egenskaper för

användning i väg, icke skadande inverkan på omgivningen och det bryts

inte ned° För tjälisolering är därför materialets värmeisolerande förmå-

ga uttryckt i dess värmeledningstal dimensionerande. Hyttsten från

NJA har för tjälisolering använts i regionen kring Luleå. Hyttsten och

hyttsand från Oxelösunds Järnverk och tidigare från Domnarvets

Järnverk har också kommit till viss användning i vägar.
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Idag framställs masugnsslagg för vägändamål vid järnverken i Luleå och

Oxelösund. Merolit framställs dock endast vid det senare.

2.2 Värmetekniska egenskaper och deras betydelse för vägytans

temperatur

 

Temperaturen på en vägyta styrs av energibalansen på ytan. Olika

komponenter i balansen är t ex solinstrålning och nederbörd. Tempera-

turen påverkas dock även av vägkroppen och de ingående vägmateria-

len. Materialens värmeledningsförmåga och värmekapacitet har stor

betydelse för temperaturförloppet på och i en väg. Något förenklat kan

man säga att värmeledningsförmågan anger hur snabbt värme kan ledas

upp eller ned i en vägkonstruktion, och värmekapaciteten anger hur stor

värmemängd som finns tillgänglig i konstruktionen. I detta avsnitt skall

dessa egenskaper beskrivas allmänt, lite mer speciellt för slaggmaterial

samt vilken betydelse dessa har på vägens halkbenägenhet.

Som en bakgrund visas i tabell i några olika vägmaterials värmeled- .

ningsförmåga. Värdena kan betraktas som typiska men variationer

förekommer på grund av t ex vatteninnehåll, mineralsammansättning

etc.

Tabell 1 Densitet och värmeledningsförmåga hos några vägbyggnads-

material. (Ur Frost i Jord nr 17, /2/)

  

Material Densitet Värmelednings-
kg/dm3 förmåga (W/mK)

ofruset

Bergkross 1,65 1 0,15 1,1 i 0,4
Grus, medel 1,95 1 0,15 1,5 i 0,5
Sand, medel 1,85 _45 0,15 1,65 ;1: 0,55
Lera 1,4 i 0,2 1,15 3_ 0,25
Asfaltbetong - 1, 4 i 0 , 4
Betong - 2, 5 i l , 0
Cellplast 0, 04 0,03
(Styrofoam HI)
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För mineraliska material beror värmeledningsförmågan till stor del på

materialets densitet, vattenhalt och de ingående mineralens lednings-

förmåga. Material med låg densitet har lägre ledningsförmåga genom

att antalet kontaktpunkter där värmeledning kan ske är mindre. Ökat

vatteninnehåll ger ökad ledningsförmåga. Bergkross, som har låg

densitet och innehåller mycket lite vatten har därför lägre värmeled-

ningsförmåga än t ex grus och sand.

Material med relativt låg värmeledningsförmåga som placeras nära

vägytan påverkar yttemperaturen något olika vid solinstrålning resp vid

utstrålning. Vid instrålning medför låg ledningsförmåga att mindre

värme strömmar nedåt i konstruktionen och ytlagret blir därför mer

uppvärmt med högre yttemperatur som följd. Vid utstrålning avkyls

konstruktionen däremot mer och lägre yttemperatur uppkommer på

grund av att mindre mängd värme strömmar upp till ytan :för att

kompensera utstrålad energi.

Ur halksynpunkt är situationen vid negativ strålningsbalans intressant.

Vid olika klimatpåkänning kommer t ex en vägöverbyggnad med berg-

kross att avkylas mer på grund av den lägre värmeledningsförmågan än

t ex en grusöverbyggnad. Större avkylning och lägre yttemperatur leder

till ökad halkrisk.

Extremfallet av ovanstående resonemang är material med mycket lågt

värmeledningstal, d v 5 värmeisolerande material. Cellplast är ett

material som används för att bromsa tjälens nedträngning i vägöver-

byggnad och undergrund. Materialets extremt låga värmeledningstal,

Å =0,03 W/mK, gör att det inte kan placeras alltför nära ytan på grund

av avkylningseffekten vid utstrålning under höst och vinter. Det värme-

isolerande lagret verkar inte endast som ett bromsande skikt för tjälens

nedträngning, utan bromsar också vid negativ strålningsbalans värme-

strömningen upp mot ytan, se fig 3. Kompenseringen av värme nerifrån

för utstrålad energi blir därför mindre med låg yttemperatur och större

halkrisk som följd. Vid cellplastisolering placeras därför lagret vanligt-

vis på ca 40 cm djup och ovanförliggande lager är av grus- och

sandmaterial för att tjänstgöra som en värmebuffert.
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Figur 3 Värmeströmsförhållanden i konventionell och isolerad väg
vintertid (efter Frost i Jord 17, /2/)

Heat flow conditions in a conventional road and an insulated

road in winter /2/.

Som tidigare nämnts har slagg i viss mån värmeisolerande egenskaper

vilket bland annat medfört att materialet fått användning för tjäliso-

lering. På grund av nedsatt värmeledningsförmäga kan slaggmaterial

påverka halkbenägenheten hos en väg på det sätt som här har beskrivits

för isolerande material. Olika slaggmaterial har varierande egenskaper

beroende på bl a framställningssättet och nedan följer en beskrivning av

värmeledningstalets variation hos olika slagger.

Hzttsten har provats vid en provväg Ängesby i Norrbottens län.

Laboratoriebestämningar av värmeledningstalet på prov frân provvägen

gav resultatet 0.07-0.08 W/mK i torrt tillstånd och 0.07-O.l3 W/mK vid

en volymsvattenhalt på ca 3 %. I\(Eriksson, R, /3/) skrivs angående

resultatet "Hyttsten i en vägkropp tycks ha en högre värmeledningsför-

måga än det laboratoriemässigt bestämda värdet. Den i vägkroppen

bestämda värmeledningsförmâgan är ca 0.2 W/mK. Bestämningar av

värmeledningstalet på hyttsten som uppfuktats till 7 volym-% på
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särskilda provkroppar har utförts av provningsanstalten (SP), Borås.

Värmeledningstalet var i genomsnitt 0.410 W/ mK. Skillnaden mellan de

båda bestämningarna beror bl a på skilda bestämningsmetoder och på

olika vatteninnehåll. Vatteninnehållet bör motsvara det som gäller i

vägen. Prov från en provväg i Luleå byggd 1974, visade vid bestämning i

juni 1975 en genomsnittsvattenhalt av 7,5 volym-%. De förra värdena

0,07-0,13 W/mK kan därför sägas vara något för låga beroende på både

lågt vatteninnehåll och på provningsmetodiken. Provningsmetoden vid

provningsanstalten simulerar förhållandena i väg, materialet undersöks

mellan två planparallella plattor med en temperaturgradient som är

likartad med den som råder i en vägkropp.

I en annan provning, utförd vid Luleå Högskola (Knutsson, S, /4/) på

hyttsten av fraktion 0-30 mm har värmeledningstalet för material med

vattenkvoten .ca 4= % uppmättstill 0,27-0,43 W/mK. Motsvarande

material av natursten torde enligt Knutsson ha värmeledningstal mellan

0,7-1,0 W/mK. Hyttsten har med andra ord en klar värmeisolerande

effekt.

thtsand från Domnarvets järnverk har bl a provats vid provvägen

Koppslahyttan 1975 i Kopparbergs län. Värmeledningsförmågan hos den

provade typen av hyttsand bestämdes på provningsanstalten till

0,25 W/mK. Vattenhalten hos materialet var ca 8,5 volym-»°/o.

Slaggpellets (fraktion 1-20 mm) har provats med avseende på värmeled-

 

ningsförmåga vid Högskolan i Luleå (Knutsson, S, /5/). Resultatet

sammanfattas enligt följande:

"Värmeledningstalet (A) i ofrusen Slaggpellets med vattenkvoten ca 5 %

har uppmätts till 0,18-0,23 W/mK. Motsvarande material av natursten

torde ha värmledningstal mellan 0,5-l,2 W/mK."

Liknande resultat redovisas i rapport av Purins, E, /6/ där Å för

Slaggpellets av fraktion 8-16 mm och med ca 5 % vattenkvot har

bestämts till 0,15-0,l9 W/mK.
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Värmetalsbestämningar på Merolit är mycket sparsamt utförda genom

att materialet inte är avsett som ett värmeisolerande lager. Två

bestämningar finns dock. Tillverkaren av Merolit har i ett produktblad

angivit att värmeledningstalet varierar mellan ca O,4-O,75 W/mK för

vattenkvoter mellan 0-8 vikt-%, se figur 4. På VTI's uppdrag har

Provningsanstalten, Borås undersökt Å-värdet hos Merolitprover som

efter några års trafikering tagits ur en väg på området inom Oxelösunds

järnverk. Resultatet av bestämningen visas likaså i figur 4 och Å

varierar mellan ca O,4-O,7 W/mK för vattenkvoter mellan 0-9 vikt-%.

Den senare bestämningen stämmer väl överens med den av fabrikanten

angivna.

...V'cirmeledningstal

  

 

  

(Win) °C)

1.00 -l

0.75- ° Enl.SP\
.4- // '

050 '_- / \Enl. fabrikant

025--

f fuktkvot
0 I I I F I I I I r >

0 1 2 3 4 S 6 7 8 vikt-°/o

Figur 4 Värmeledningstalet hos Merolit. Av fabrikanten uppgivet
och laboratoriebestämt hos Provningsanstalten, Borås.

Thermal conductivity of Merolit stabilized slag, of different
water content.

Som en sammanfattning redovisas nedan i tabell 2 en sammanställning

av de beskrivna slaggprodukternas värmeledningsförmåga. För jämför-

else anges även Å-värdet för lättklinker, ett material liknande hyttsten

och hyttsand, som provats som tjälisolerande material och där viss

erfarenhet av inverkan på halkrisken finns.
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Tabell 2 Värmeledningsförmâga hos slaggmaterial

Material Densitet Vattenkvot Ref. anm.
kg/m3 volym-°/o W/mK

Hyttsten - 0 0.07-0.08 Eriksson R /3/

Hyttsten - 3 0. 07-0 .13 -"-

Hyttsten - - 0.2 -"- (i väg)

Hyttsten 1465 7 0.40 Gandahl R /7/

Hyttsten - 4 0. 27-0.43 Knutsson S /4/
Frakt. 0-30 mm

Hyttsand - 8.5 0. 25 Gandahl R /7/

Slaggpellets - 0. 18-0.23 Knutsson S /4/
Frakt. 1-20 mm

Slaggpellets - 5 0.15-0. 19 Purins E /6/
Frakt. 8-16 mm

Merolit 0-8 vikt-% 0 . 4-0 . 75 Tillverkaren

Merolit 0-9 vikt-% 0 . 4-0 . 7 Provningsanst,
Borås

0-14 0.12-0.17 Gandahl R /7/Lättklinker

 

Yttemperaturen är förutom värmeledningsförmågan också beroendeav

värmekapaciteten hos överbyggnadsmaterialen. Vid utstrålning beror

avkylningens storlek såsom tidigare beskrivits på hur snabbt värme kan

ledas upp till ytan för att kompensera utstrålad energi. Avkylningen

beror emellertid även på hur stor värmemängd som finns tillgänglig,

d vs värmekapaciteten. Tillgänglig energimängd kommer till största

delen från nedkylning av materialet och från frysning av det vatten som

finns i materialet. Hög värmekapacitet hos material nära vägytan

innebär att temperatursvängningarna på ytan blir mindre än för

material med låg värmekapacitet. D v 3 en vägöverbyggnad av material

med låg värmekapacitet får lägre minimitemperatur på ytan och risken

för att halka skall uppkomma blir därför större.

Torra material uppvisar relativt små skillnader i värmekapacitet,

medan vattenhalten har stor betydelse hos fuktiga material. Ett fuktigt

materials volymetriska värmekapacitet består av flera komponenter,
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varav det latenta värmet, utfrysning av vattnet i materialet., i allmän-

het har den största betydelsen. Ett fuktigt och relativt finkornigt

material, t ex sand, har exempelvis större volymetrisk värmekapacitet

än ett grovkornigare material med lägre vattenhalt, t ex bergkross och

grus.

Som exempel på värmekapacitetens betydelse visas i figur 5 en över-

slagsberäkning på tillgänglig energimängd i några vägöverbyggnader för

temperatursänkning från +4°C till -4OC med åtföljande frysning av

vattnet i materialet. "Typiska" materialegenskaper har antagits och

bilden vill schematiskt visa skillnaden mellan å ena sidan en konstruk-

tion med god värmekapacitet, finkornigt grus med relativt mycket

vatten, och å andra en uppbyggnad med dålig värmekapacitet, grov-

kornig bergkross med låg vattenhalt. En konstruktion med god värmeka-

pacitet har en större värmebuffert och avkyls därför inte lika kraftigt

vid t ex en utstrålningssituation som en väg med dålig värmekapacitet.

Några materialdata för slaggens värmekapacitet har inte hittats i

litteraturen. Man kan emellertid på goda grunder anta att denna är av

samma storleksordning som t ex för grusmaterial. Som beskrivits ovan

är vatteninnehållet av avgörande betydelse för värmekapacitetens stor-

lek. I Gandahl, R, /7/ redovisas för hyttsten en vattenhalt på i

genomsnitt 7,5 volym-% för' prov tagna i väg. Motsvarande för hyttsand

anges till 8,5 volym-°/o. Hjalmarsson, 5-0, /8/ redovisar en vattenkvot

hos Merolit som lagrats i mark till omkring 8 0/o. Slaggprodukter har

med andra ord i allmänhet ett relativt högt vatteninnehåll och värme-

kapaciteten blir därför inte särskilt avgörande för temperaturutveck-

lingen sett ur halkrisksynpunkt.
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Energimüngd
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Figur 5 Jämförelse av tillgänglig värmemängd i två vägkonstruk-
tioner vid temperatursänkning från +4°C till -40C med
åtföljande frysning.

Comparison of heat capacity in two pavement structures

when lowering the temperature from +4°C to -l+OC and

freezing of the water.

VTI MEDDELANDE 570



15

3. BESKRIVNING AV UNDERSÖKTA OBJEKT

Undersökning av halkkänsligheten hos överbyggnader med slaggmaterial

har utförts med två vägobjekt där slagg använts. De två vägarna är

1) väg 195 vid Bankeryd i R-län och

2) E4 motortrafikled Gammelsta-Nyköping i D-län.

En kort sträcka av väg 195 vid Bankeryd har utförts med Merolitbär-

lager. Sträckan'är en provväg och innehåller sträckor av varierande

uppbyggnad. E4 Gammelsta-Nyköping är till stor del byggd med hytt-

sten från Oxelösunds Järnverk. Hyttsten av varierande fraktion har

använts både i bär- och förstärkningslager.

I de två följande avsnitten beskrivs de två vägobjekten närmare med

uppbyggnader, tjocklekar etc.

3.1 Merolitsträckor på väg 195, Bankeryd -81

Slaggstabiliserad krossad hyttsten (Merolit) från AB ,Merox i Oxelösund

har underfnâgra år tillverkats för användning som bundet bärlager under

slitlager. En provväg med ett antal varierande sträckor med Merolit

utfördes i augusti 1981. Provsträckorna är belägna på väg 195 vid

Bankeryd i R-län, se karta i bilaga 1, och vägen betecknas "Bankeryd

-8l".

Syftet med provvägen var (Hjalmarsson, 5-0, /8/)

- att i praktiken studera vissa materialtekniska och utförandemäs-

siga problem med slaggstabiliserad krossad hyttsten (Merolit) som

framkommit vid uppställandet av preliminära anvisningar för

denna bärlagertyp.

- att den efter några år skall ge svar på dimensioneringsfrågan,

d v s sambandet mellan å ena sidan slitlagrets och merolitbärlag-

rets tjocklekar och å andra sidan överbyggnadens livslängd vid

trafikering.
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D v 5 provvägen är tillkommen för att göra en bärighetsteknisk provning

av Merolitbärlager. Någon avsikt att undersöka värmetekniska eller

eventuella tjälisolerande egenskaper hos Merolit har inte funnits.

Trafikmängden på vägen är enligt senaste trafikflödeskarta (Vägverket,

TT113, 85-09) 5.810 1 ÅDT.

Vägens uppbyggnad visas med en schematisk längdprofil i figur 6.

Provsträckorna är totalt 16 stycken till antalet, varav 13 stycken

innehåller lager med Merolit. Sträckorna 3, 5 och 8 saknar Merolit och

kan betecknas som "konventionella". Merolitlagrets tjocklek varierar

mellan 80-200 mm, och lagret är med ett undantag lagt direkt under

slitlager. På sträcka ll har ett 50 mm tjockt BG-lager lagts ovanför

Merolitlagret. Sträckorna utan Merolit har BG-bärlager av varierande

tjocklek (50, 95 resp 145 mm).

Provsträckorna varierar i längd mellan 35-70 m och provvägen är totalt

785 m lång. Vägbredden är 9,2 m och normalsektionen är K 7.00 + 2 V

l.00 M.

BANKERYD '81
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Merolit

Figur 6 Slaggprovvägen Bankeryd -8l. Uppbyggnad /8/ .

Test Road Bankeryd -81. Different constructions with slag
/8/.
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3.2 E4 motortrafikled Gammelsta-Nyköping

En ny sträckning av E4 söder om Nyköping öppnades för trafik 15

oktober 1986. Den nybyggda vägen sträcker sig från Gammelsta, 6 km

väster om Jönåker, till Nyköping en sträcka på ca Zl km. En översikts-

karta över den nya BIL-sträckningen visas i figur 7.

Vägen är byggd som motortrafikled med 13 m vägbredd. Tvärsektion på

den 2-fältiga vägen är K 7.50 + 2 V 2.75. Trafiken är ca 10.000 i ÅDT

varav ca 1.700 tunga fordon/dygn.

Vägöverbyggnaden är till stor del uppbyggd med hyttsten från

Oxelösunds Järnverk. Vägen har en bergbitumenöverbyggnad BBÖ och

överbyggnadstjockleken är 80 cm. Överbyggnaden som ligger på fiber-

duk har hyttsten både i bär- och förstärkningslager.

Uppbyggnaden av vägen skiljer något mellan väster och öster om

Jönåker. Sträckan Gammelsta-Jönåker har ett förstärkningslager av

bergkross (56,5 cm) medan sträckan Jönåker-Nyköping även i förstärk-

ningslagret har hyttsten 0-200 mm (56,5 cm). De två uppbyggnadstyper-

na visas i figur 8. I båda fallen utgörs bärlagret av 12,5 cm hyttsten

8-80 mm, 2,5 cm bitumenstabiliserad hyttsten 8-25 mm och 5 cm AG.

Vid den västra anslutningen till "gamla E4" vid Gammelsta går vägen en

kort sträcka över fyllning med lättklinker Leca. Överbyggnaden har här

ett grusbärlager. Bärlager med Merolit har använts vid påfarterna vid

trafikplatsen Jönåker. Avfarterna i trafikplatsen är däremot med AG.
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ÖVERBYGGNAD
Nyköping -Jönåker

 

 

3,5 cm AB
20:.:1;1.::1:;1;.i 5,0

A ' A 2,5 cm Bitsfub HstTen (8-25 mm)
. . A .3; 12,5 cm HstTen (8-80 mm)

  

A7 vr: \56,5 cm Hstfen (0-200 rnrn)

A
4 4

   

Jönåker- Gammelsm
3 5 cm AB/ r

,3. , S.Å; IE §50 crn AG
' \ 2,5 cm Bitsfub HstTen (8-25 mm)

AV 5 Å 12,5 cm Hy++s+en (8-80 mm)
A (i:

D
p »1: 9 \56,5 cm Bergkross

V Q
A a b

 

      

Figur 8 Överbyggnadskonstruktioner "nya" E4 Gammelsta-Nyköping

Road Pavement Structures "new" E4 Gammelsta-Nyköping.
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4. SIMULERING AV TEMPERATURUTVECKLING PÅ VÄG-

YTAN

4.1 Beskrivning av simulerade fall

 

HEAT 100 är ett datorprogram för beräkning av en-dimensionell

värmeledning som här har använts för att beräkna temperaturutveck-

lingen på konstruktioner med slagg. Med programmet kan temperatur-

förloppet i en vägkonstruktion simuleras med olika gränsvärden (klimat-

påkänning) och varierande materialdata. Beräkning av tjäldjupet hos

olika vägkonstruktioner samt tjälisoleringsdimensionering är två andra

områden där programmet i vägsammanhang är användbart.

Programmet beräknar med hjälp av finita differenser en lösning till den

generella värmeledningsekvationen i en dimension

öt_c$ _§5_
E-öânM-öx) +q

C

Med hjälp av startförhållanden och randvillkor löses ekvationen, och vid

beräkningen delas vägkroppen upp i lager med olika material. För varje

material krävs tids- och temperaturberoende termiska egenskaper som

värmeledningsförmâga, värmekapacitet och latent värme. För vägytan

och för undre randen(ca 5 m djup) anges tidsberoende randvillkor. Olika

typer av randvillkor kan anges, t ex temperatur, värmeflöde och/eller

strålning.

Ett antal konstruktioner med slagg samt några övriga uppbyggnader har

simulerats för två fall med det ovan nämnda programmet. Följande

konstruktioner har studerats:

- 6 av provsträckorna vid Bankeryd -8l. Uppbyggnaden av

sträckorna framgår av figur 6 och studerade sträckor är 1,

4, 5, 6, 7 och 8 varav 5 och 8 saknar slagg. (Beteckningar

"Bankeryd 1", Bankeryd 4", o 5 v).
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- De två överbyggnadstyperna vid E4 motortrafikled

Gammelsta-Nyköping. Konstruktionerna visas i figur 8.

Konstruktionen "Nyköping-Jönåker" har förstärknings-

lager av hyttsten medan "Jönâker-Gammelsta" har berg-

kross.

- 3 konstruktioner för jämförelse. Två av konstruktionerna

är oisolerade och den tredje är en cellp1astisolerad

uppbyggnad. "Konstr. 1" är en GBÖ (GrusBitumenÖver-

byggnad) med grusbärlager, "Konstr 2" en BBÖ

(BergBitumenÖverbyggnad) och "Konstr 3" är en cell-

plastisolerad överbyggnad med isoleringen lagd på 50 cm

djup, d v 5 normenligt placerad en1 BYA för att minska

halkrisken.

Vid beräkningarna har "normala" värden för materialegenskaper hos de

olika vägbyggnadsmaterialen använts. För slaggprodukterna har de i

tidigare avsnitt beskrivna egenskaperna utnyttjats. Nedan i tabell 3

redovisas en sammanställning av materialdata avseende densitet,

vattenkvot och värmeledningsförmåga.

Tabell 3 Materialdata vid simulering av temperaturutveckiing

  

Densitet Vattenkvot Värmeledn.tal

W/mK
kg/m3 % ofruset fruset

Asfalt 2300 0 ,1 1, 5 1, 6
BG 2000 0 , 5 1 , 5 1 , 6

Bergkross 1600 1 l , 0 1, 2

Sand 1800 9 1 , 7 2 , 0
Grus 1900 6 1 , 5 l , 7
Lera 1500 25 1, 8 1, 2
Cellplast 35 0 0 , 03
Merolit 2000 5 0 , 5

Hyttsten 0-200 mm 1400 4 0 , 3

Hyttsten 8-80mm 1700 5 0 , 4
Hyttsten 8-25 mm 1800 1 0 , 5
(Bitumenbundet)
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Två fall med olika randvillkor (klimatpåkänning) har genomräknats för

de beskrivna konstruktionerna.

Fall l

Fall 2

Det första beräkningsfallet simulerar inte en verklig klimat-

situation utan är en konstlad situation för att visa skillna-

derna i yttemperaturutveckling mellan olika uppbyggnader

vid extrem avkylning. Randvillkoret på vägytan är en

konstant utstrålning QB=-9O W/mz, vilket motsvarar nära

maximal utstrålning under enkall och klar vinternatt. Den

negativa strålningsbalansen -90 W/m2 har antagits gälla

under ett dygn, vilket i praktiken naturligtvis inte är möjligt

(framgår bla av fall 2). Det är därför inte relevant för

situationen att jämföra absoluttemperauren utan mera att

se på avkylningsförloppet inbördes för de olika konstruktio-

nerna, För alla konstruktioner har yttemperaturen +5°C

antagits gälla vid starten av avkylningsförloppet.

Den andra situationen som genomräknats är till skillnad från

den första en verklig "*halksituation'k Situationen är hämtad

ur det digra datamaterialet från Halkfält Linköping 1976,

(Gustafson, K /l/). Randvillkoren för situationen är de som

gällde under dygnet 17-18 november 1977 vid fältet. I VTI

Rapport 216 beskrivs och kommenteras situationen på

följande sätt:

"1977-11-17--18 Denna väderlekssituation som inträffade

några dagar senare än den föregående beskrivna är en

extrem avkylningssituation. I figur 9 redovisas nettostrål-

ningen tillsammans med luft-, yt- och daggpunktstempera-

turer. Nettostrålningen var i det närmaste konstant under

natten, ca »90 W/mz, vilket är nära den maximala utstrål-

ning som kan råda under ett höst/ vinterdygn. Som ses faller

yttemperaturerna markant under nattens lopp och på vissa

sektioner underskreds daggpunkten. Detta bl a på grund av

den mycket höga luftfuktigheten som rådde vid tillfället.
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Av figur ,9 ;framgår att skillnaderna i yttemperatur mellan olika

sektioner blivit mycket stora. Vid en utstrålningssituation av denna typ

spelar vägöverbyggnaden mycket stor roll för avkylningsförloppet och

därmed för yttemperaturen. Olika vägöverbyggnader avkyls olika

mycket och differentiell halka uppkommer. Av sektionerna var

exempelvis 5 och 28 rimfrostbelagda på morgonen, medan sektion 1 var

torr.
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Figur 9 Variationen hos yttemperatur på sektionerna l, 5 och 28,
lufttemperatur, daggpunkt och nettostrålning under tiden
l7-l8 november 1977. (Gustafson, K /l/).

Variation in surface temperature at sections l, 5 and 8, and
in air temperature, dew point and net radiation over the
period November 17-18, 1977.

VTI MEDDELANDE 570



24

I figur 10 framgår de antagna randvillkoren för den aktuella situationen.

Nettostrålningen är under natten negativ på grund av klar väderlek men

blir på morgonen positiv efter soluppgång. Lufttemperaturförloppet

:följer i stort strålningsutvecklingen men en viss fördröjning

förekommer. Temperaturen i luft och på vägyta styrs i en

väderlekssituation som denna till största delen av strålningen.

I detta fall antogs yttemperaturen +10C gälla för alla-konstruktionerna

vid simuleringens start.

Ne'rj'o-v Luft-
strdln. temp.
[W/mzl [°C]

ZOO " 8

--.+6

100--4-4

   

Antagna randvillkor (nettostrålning, lufttemperatur) förFigur 10
' beräkningsfall 2.

Boundary conditions (net radiation, air temperature) for
calculation case 2.
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4.2 Resultat av simulering

4.2.1 Väg 195 Bankeryd

Resultatet av det simulerade avkylningsförloppet enligt fall 1 redovisas

för några provsträckor vid Bankeryd i figur ll. En klar skillnad i

avkylningsförloppet föreligger mellan konstruktioner med Merolitbärla-

ger (Båt, B6,) och konstruktioner utan (BS och B8). Skillnaderna mellan

Merolitsträckorna beror på tjockleken av slitlager och eventuellt

BG-lager. Sträckorna utan Merolit skiljer sig också något från varandra

beroende på BG-lagrets tjocklek. Den kraftigare avkylningen hos sträc-

kor med Merolit hänger samman med materialets sämre värmelednings-

förmåga. Som beskrivits i tidigare avsnitt innebär ett lågt värmeled-

ningstal att värme inte leds upp till ytan för att kompensera utstrålad

energi i lika stor utsträckning som för en konstruktion med god

värmeledningsförmåga. Är värmekapaciteten dessutom nedsatt kan av-

kylningen förstärkas ytterligare.

Möjligheterna att dämpa avkylningsförloppet genom placering av ett

lager ovanför Merolitlagret har simulerats. I figur 12 visas hur yttempe-

raturen ändras om man i konstruktionen Bl (3,5 cm AB + 20 cm Merolit)

placerar 10 cm BG resp grusbärlager ovanför slaggmaterialet. Som ses i

figuren påverkas avkylningen mycket obetydligt av ett BG-lager på

grund av lagrets låga värmekapacitet. Ett gruslager har däremot större

värmekapacitet på grund av främst dess vatteninnehåll och avkylningen

dämpas därför i större utsträckning. Att ovanför ett bärlager av slagg

lägga ett lager av BG förbättrar alltså inte risken för låga yttemperatu-

rer utan till detta krävs ett gruslager.

Resultatet av simulering med randvillkor enligt fall 2 redovisas för

provsträckor Bankeryd i figur 13. På samma sätt som i föregående fall

är det en klar skillnad i temperaturutvecklingen mellan konstruktioner

med (B4, B6) resputan (BS, B8)«.Merolit. Merolitsträckorna avkyls

kraftigare och får lägre yttemperaturer under nattens lopp. 50m

påpekats tidigare bör man inte jämföra absoluta temperaturer utan

mera se till skillnaderna mellan konstruktionerna. Merolitsträckorna har
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därvidlag en större benägenhet för att få låga yttemperaturer vilket i

sin tur kan leda till en ökad halkrisk.

På samma sätt som i det tidigare fallet har genomräknats vad som

händer om ett lager placeras ovanför Merolitlagret. Temperaturförlop-

pet vid en påbyggnad med 10 cm BGn resp grusbärlager har studerats.

Liksom i förra fallet har BG--lagret i stort sett ingen påverkan på

avkylningen medan däremot ett gruslager har en dämpande inverkan.

Tem.
+5 p

+14.-

\

,

'Tid' [h]

  

Figur 11 Avkylningsförloppet vid simulering av konstant utstrålning
(Fall 1) för provsträckor vid Bankeryd -81, med (B4, B6) resp
utan (BS, B8) Merolit.

Cooling of pavement structures when simulating constant
outgoing radiation for Test Road Bankeryd -81 with (B4, B6)
resp. without (BS, BS) slag.
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Figur 12 Avkylningsförloppet enl beräkningsfall 1, konstant
utstrålning. Förändring vid placering av 10 cm AG resp grus
ovanför Merolitkonstruktion Bl.

Cooling of pavement structures according to calculation 1,
constant outgoing radiation. The difference when placing 10

cm of Asphalt resp 10 cm gravel above the slag layer.
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Temp. [°C]

   

Figur 13 Simulerade yttemperaturförhâllanden på konstruktioner med
(B4, B6) resp utan (BS, BS) Merolit för beräkningsfall 2.

Simulated' surface temperature conditions for pavements
with (54, B6) resp without (BS, 138) base course layer 01' slag
in calculation case 2.
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l+.2.,2 E4 Gammelsta-Nyköping

Motsvarande simuleringar som redovisats i föregående avsnitt har

utförts för de två slagguppbyggnaderna vid motortrafikleden E4

Nyköping-Gammelsta. I figur 14 visas för randvillkor enligt fall 1

avkylningen hos slaggkonstruktionerna jämfört med två konstruktioner

från Bankeryd, en med Merolit (BG) och en utan (BS).

Temperaturutvecklingen på de två uppbyggnaderna med hyttsten är

mycket lika och kan i figuren inte skiljas åt. Orsaken till de likartade

temperaturerna är att båda sträckorna är lika uppbyggda ned till

23,5 cm djup och att förstärkningslagret därunder dessutom har

likartade egenskaper i de två konstruktionerna. .

Resultatet redovisat i figuren indikerar att avkylningen på sträckorna

med hyttsten högt upp i vägkroppen blir mycket kraftig i förhållande

till en konstruktion med konventionellt bärlager. Även jämfört med

Merolit-bärlager blir som synes avkylningen något större.

Likartat resultat erhålles vid räkning med randvillkoren enligt situation

2. I figur 15 visas yttemperaturutvecklingen för samma konstruktioner

som i det föregående fallet. De lägsta yttemperaturerna har uppkommit

på de med hyttsten byggda konstruktionerna.

Den kraftiga avkylningen av överbyggnaderna med hyttsten beror på låg

värmeledningsförmåga i kombination med dålig värmekapacitet. De

överst liggande lagren är alla bitumenstabiliserade och de har på grund

av främst lågt vatteninnehåll 'en dålig värmekapacitet. Lagren med

hyttsten därunder har relativt lågt värmeledningstal och vid en

utstrålningssituation kommer därför konstruktionerna att avkylas i hög

grad. De översta lagren kan inte tjänstgöra som värmebuffert, genom

lågt värmeledningstal kan inte heller värme från lägre liggande lager

ledas upp för att kompensera utstrålad energi och följden blir en kraftig

sänkning i yttemperatur.
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Figur 14 Avkylningsförioppet vid simulering av konstant utstrålning
(Fall 1) för konstruktioner "E4 Nyköping-Gammelsta", enl.
fig 8 sid 19, jämfört med två konstruktioner Bankeryd -81,
56 med resp BS utan slagg.

Cooling of pavement structures when simulating constant
outgoing radiation for structures acc. to fig. 6 and 8.
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Figur 15 Simulerade yttemperaturförhâllanden på konstruktioner "E4
Nyköping-Gammelsta" jämfört med två konstruktioner
Bankeryd -81 för beräkningsfall 2. Konstruktionr enl. fig. 6
och 8.

Simulated surface temperature conditions for structures
acc. to fig. 6 and 8 in calculation case 2.
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Sammanfattning

 

Beräkningarna för Bankerydssträckorna har som visats också innefattat

några konventionella uppbyggnader utan slaggmaterial. Dessutom har

simulering utförts för treandra konventionella uppbyggnader. I figurer-

na 16 och 17 redovisas resultat av beräkningar och jämförelse sker mot

sträckan 1 vid Bankeryd och hyttstensuppbyggnaden "Nyköping-

-Gammelsta".

Temperaturens utveckling i de båda fallen visar att hyttstensöverbygg-

naden har den kraftigaste avkylningen, uppbyggnad med Merolit samt

BBÖ är relativt lika och avkyls något mindre, normenligt cellplastisole-

rad uppbyggnad (isolering på .50 cm djup) avkyls ännu något mindre och

minst är avkylningen för GBÖ. Resultatet står i god överensstämmelse

med de erfarenheter som redovisats i VTI Rapport 216 (Gustafson, K,

/1/).

Resultatet »av simuleringarna framgår i stortav figurerna 16 och 17.

Simulering innebär alltid vissa antaganden och osäkerheter i beräknings-

metodik, randvillkor, materialdata etc. Resultat får därför tolkas med

en viss försiktighet. Först tillsammans med direkta mätningar i fält kan

mera långtgående slutsatser dras. Resultatet av simuleringarna som

utförts visar dock relativt god överensstämmelse med tidigare mätning-

ar och erfarenheter varför ett par sammanfattande synpunkter på

simuleringsresultatet ändock kan ges.

- Ett material med en låg värmeledningsförmåga i jämförelse

med konventionella vägbyggnadsmaterial som sand och grus

ökar risken för låga yttemperaturer då lagret placeras nära

vägytan. Sådana material är t ex slaggprodukter som Merolit

och hyttsten.

- För att minska risken för låga temperaturer och eventuell

halka behöver lagret med slagg placeras något djupare ned i

överbyggnaden och med ett gruslager ovanför som värme-

buffert.
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Avkylningsförloppet vid simulering av konstant utstrålning
(Fall 1) för konstruktioner med resp utan slag. "E14" och Bl

innehåller slagg, KZ är en bergkrossuppbyggnad, [(3 är

cellplastisolerad normenligt och Kl är en oisolerad grusupp-

byggnad.

Cooling of pavement structures when simulating constant
outgoing radiation for oavements with resp without slag.
"E4" and Bi are with slag, KZ with crushed stone, K3

insulated with plastic foam and Kl uninsulated gravel

construction.
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Figur 17 ;Simulerade yttemperaturförhållanden på konstruktioner med

resp utan slagg enl fall 2. Se fig. 16.

Simulated surface temperature conditions for pavements
with resp without slag layer in calculation case 2. See
fig. 16.
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5. YTTEMPERATURMÄTNINGAR PÅ OBJEKT MED SLAGG

5.1 Allmänt

Yttemperaturmätningar har utförts på provsträckorna med Merolit vid

Bankeryd och på E4 motortrafikled Nyköping-Gammelsta med hyttsten.

Syftet med mätningarna har varit att kartlägga eventuella temperatur-

skillnader i vägytan till :följd av byggande med slaggprodukter jämfört

med konventionella vägbyggnadsmaterial. Mätningarna har utförts av

BERGAB Klimatundersökningar, Göteborg.

För mätningarna utnyttjas en speciell mätbil som utrustats för registre-

ring av

- lufttemperatur på två nivåer (0,3 och 2 meter över vägytan)

- luftfuktighet (2 m över vägytan)

- väglängd

- manuell inknappning av speciella "händelser".

Mätning av yttemperatur sker med hjälp av en IR-strålningsmätare som

är placerad över ett hål i bilens golv och riktad ned mot vägytan. De

erhållna registreringarna har en upplösning på 5 m i vägens längdled.

Förutom direkta yttemperaturmätningar har samtidigt utförts en över-

siktlig bedömning av de lokala klimatförhållandena kring de aktuella

sträckorna.

Mätningarnas utförande och resultat från de två objekten redovisas i de

följande två avsnitten.

5.2 Merolit-sträckor gå väg 195 vid Bankeryd

Mätningar av yttemperatur har avBergab utförts vid tre tillfällen på

väg 195 vid Habo inom ramen för detta projekt. De tre mätningarna är

utförda så att de representerar höst-, vinter- och vårförhållanden.

Resultatet av de tre mätningarna redovisas i figurerna 18, 19 och 20.

Kurvornas bitvis något oroliga utseende beror till viss del på variationer
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i emissionsfaktor hos själva ytbeläggningen, vilket speciellt tydligt

framträder vid presentation av mätningarna med 5 m intervall. Tidigare

i avsnitt 3.1 har de Olika vägsträckornas uppbyggnad redovisats.

Mätning 1 redovisas i figur 18 och är utförd 26 november 1984 kl. 20.40,

ca 5 timmar efter solnedgång. En utstrålningssituation föreligger vilket

indikeras av klart väder och vindstilla. En mätning som utfördes

1,5 timmar tidigare visar att den allmänna temperaturnivån på vägytan

sedan dess sjunkit med hela 6°C, vilket innebär en avsevärd avkylnings-

effekt. Lufttemperaturen vid mätningen kl. 22.40 låg mellan -lOC och

l,5°C. Av mätningen kunde inte särskiljas några kalluftsflöden eller

kalluftssjöar av någon betydande utbredning eller intensitet som påver-

kade yttemperaturerna. Skillnader i yttemperatur längs vägen är resul-

tatet av olikheter i dess uppbyggnad. Temperaturskillnaderna mellan de

Merolituppbyggda sträckorna och de konventionella referenssträckorna

utan slaggbärlager är tydliga. Före provsträcka 1 är uppbyggnaden

konventionell och temperaturen är ca -1°C. På sträcka 1 och 2, båda

med Merolitlager, sjunker temperaturen till ca -3°C d v 5 2°C kallare.

På de konventionellt uppbyggda sträckorna 3, 5 och 8 är yttemperaturen

likaså ca -l°C vilket är ca ZOC varmare än alla sträckorna med

Merolit.

Mätning nr 2, utförd mitt i vintern 85-01-08 kl. 21.10, visas i figur 19.

Mätningen är utförd efter en relativt kall period och vägöverbyggnaden

är därför sannolikt helt genomtjälad. Den allmänna lufttemperaturnivån

är vid mättillfället så låg som -ll°C. Temperaturvariationerna mellan

de olika sektionerna är mindre än vid den tidigare höstmätningen och

skillnaderna mellan sträckor med resp utan Merolit är mera oklar.

Sträckorna 3, 5 och 8 utan Merolit är till skillnad från tidigare mätning

något kallare än flera av de övriga sektionerna medan detta däremot

inte gäller för det angränsande vägavsnittet före sektion i.

Den tredje mätningen, en vårmätning, utfördes 86-04-04 kl. 11.00 och

resultatet redovisas i figur 20. Solbestrålningen under dagen var kraftig

och vid en referensmätning utförd ca 1 timma före solnedgång var

lufttemperaturen ca +6°C och vägytetemperaturen mellan +6 - +7°C.
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Vid mätningen kl. 22.00, ca 2 timmar efter solnedgången, råder en

utstrålningssituation och avkylningseffekten är kraftig. På de ca tre

timmarna mellan de båda mätningarna sjunker lufttemperaturen ca

7,5°C och vägytans temperatur ca 6°C. När det gäller skillnaden mellan

sektioner med resp utan Merolit skulle man kanske kunna tro att

förhållandena blir omvända jämfört med hösten. D v 5 att slagglagret

här istället medverkar till att ytlagret vid instrålning värms upp mer på

grund av att värmen har svårare att tränga nedåt i konstruktionen och

att därmed avkylningseffekten skulle bli mindre. Så är dock inte fallet.

Förmodligen uppvärms ytlagret något snabbare och mer på sträckorna

med Merolit under dagen men vid utstrålningen på kvällen och natten är

avkylningen desto kraftigare och lägre yttemperaturer uppkommer.

Detta kan ses i figur 20 där yttemperaturen på Merolitsträckorna är ca

0 - -lOC medan sträckor utan Merolit är ca l-2°C varmare. Förhållan- >

dena är med andra ord likartade de som råder under höstperioden, dock

är temperaturskillnaderna något mindre.

Sammanfattning

 

Temperaturkarteringen har visat att väguppbyggnader med Merolitbär-

lager vid vissa väderlekssituationer, speciellt under höst och senvinter,

har en större risk för halka än motsvarande konventionella uppbyggna-

der. Under högvintern då vägkroppen är tjälad synes problemet däremot

inte vara lika stort. Temperaturmätningarna utförda några timmar

efter solnedgång visar vid höst- och senvinterförhållanden att avkyl-

ningseffekten är större på Merolitöverbyggnader jämfört med motsva-

rande konventionella uppbyggnader. Temperaturdifferenser av 2-3°C

kallare på Merolitsträckor har registrerats men kan kanske bli ännu

något större vid fortsatt avkylning. Temperaturkarteringen styrker

därmed de resultat som erhålls vid simulering av yttemperaturer och

som redovisats i avsnitt 4.2.1. Lägre yttemperaturer ökar risken för

halka genom att t ex våta vägbanor fryser snabbare eller att rimfrost

bildas på grund av att daggpunkten underskrides.
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q 841126 kl 20.40

Klart vindstilla

Solnedgång 0115.30

    

A

               

     

Figur 18 Yttemperaturen på sträckor med resp utan Meroiit vid
provväg Bankeryd -81, 84-11-26 kl. 20.40. Sträckorna 3, 5
och 8 saknar Meroiit. Konstruktioner 1 Övrigt se figur 6.

Surface temperature on pavement sections with resp
without base course layer of slag at Test road Bankeryd -81,
84-11-26 at 8.40 p.m. Sections 3,5 and 8 are without slag.
Other structures see fig. 6.
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Figur 19 Yttemperaturen på sträckor med resp utan Meroiit vid
provväg Bankeryd -81, 85-01-08 kl. 21.10. Sträckorna 3, 5
och 8 saknar Merolit. Konstruktioner i övrigt se figur 6.

Surface temperature on pavement sections with resp
without base course layer of slag at Test road Bankeryd -81,
85-01-08 at 9.10 p.m. Sections 3,5 and 8 are without slag.
Other structures see fig. 6.
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Figur 20 Yttemperaturen på. sträckor med resp utan Merolit vid
provväg Bankeryd -81, 86-0ü-O4 kl. 22.00. Sträckorna 3, 5
och 8 saknar Meroiit. Konstruktioner i övrigt se figur 6.

Surface temperature on pavement sections with resp
without base course layer of slag at Test road Bankeryd -81,
86-04-04 at 10.00 p.m. Sections 3,5 and 8 are without slag.
Other structures see fig. 6.

VTI MEDDELANDE 570



41

5.3 Uppbyggnad med hyttsten vid E4, Nyköping-Gammelsta

På motsvarande sätt som de i föregående avsnitt redovisade mätningar-

na har temperatur och klimatkartering utförts på nya motortrafikleden

E4 Nyköping-Gammelsta inom VFD. Mätningar har utförts vid tre

tillfällen av Bergab Klimatundersökningar, Göteborg. Två tillfällen är

under höstförhållanden och det tredje under våren enligt följande:

Mätning l (860404-05)

Denna första mätning våren 1986 är utförd inom ramen för VVIS-

-programmet. D v 5 klimatkartering med syfte att kartlägga halkkänsli-

ga avsnitt där placering av halkvarnings-(VVIS-)stationer är lämpligt.

Mätningen utfördes ca ett halvår före vägsträckans öppnande och vid

tillfället var inte hela sträckan Nyköping-Gammelsta körbar. Karte-

ringen omfattar därför endast delen Nyköping-Jönåker och dessutom

saknas "referenssträcka" utan slagg på grund av att anslutningar till nya

sträckningen inte var klar.

Mätning 2 (860917-18)

Denna mätning hösten 1986 omfattar hela sträckan Nyköping-

-Gammelsta och är utförd ca 1 månad före vägens öppnande den

15 oktober 1986.

Mätning 3 (861211-12)

Den tredje mätningen är likaså utförd på hösten 1986 och omfattar hela

sträckan Nyköping-Gammelsta. Mätningen utfördes ca 2 månader efter

sträckans öppnande.

Resultat mätning l

Sträckan Nyköping-Jönåker undersöktes vid två tidpunkter, kl. 22.25

och kl. 00.30 som starttider, på kvällen och natten 860404-05. Vädret

var vid mätningarna klart och nästan vindstilla. Lufttemperaturen var

omkring :OOC och yttemperaturen var några grader högre. En utstrål-

ningssituation förelåg men risk för rimfrost fanns ej eftersom dagg-

punkten låg mycket under vägytans temperatur.
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Vid mätningen med start kl. 22.25 var yttemperaturen relativt jämn och

varierade endast något omkring +4 - SCC. Dock fanns ett parti (ca km

33,0-33,5 enligt figur 7) med något lägre yttemperatur, ca 2°C lägre än

omgivande avsnitt. Motsvarande sänkning av lufttemperaturen förelåg

inte och kalluftsflöde detekterades med andra ord inte. Orsaken till

sänkningen kan vara att överbyggnaden på detta avsnitt har ca 20 cm

tjockare hyttstensfyllnad än angränsande avsnitt.

Vid mätningen med start kl. 00.30 var yttemperaturen längs sträckan

fortfarande relativt jämn men något lägre än vid föregående mätning.

Yttemperaturen var mestadels varierande mellan +Z°C - 4°C. Vid några

få partier var yttemperaturen särskilt låg. Vid ca 35,7 km, se fig Zl,

föll temperaturen ca 30C på en sträcka av omkring 50 m. Vägen går här

i skärning med berg högt upp i vägöverbyggnaden. Orsaken till tempera-

tursänkningen kan vara vägens uppbyggnad eller skuggningsfenomen.

Det senare är dock ej troligt eftersom temperatursänkningen utvecklats

mellan de båda mätningarna (22.25 resp 00.30) och då instrålning inte

har någon betydelse. Det andra partiet med något lägre yttemperatur,

ca 2°C lägre än omgivningen, är samma (ca km 33,0-33,5) som vid

föregående mätning kl. 22.25. Ett tredje parti med lägre yttemperatur,

ca 2°C, detekterades omkring km 30,0, se fig 22. Orsaken till tempera-

tursänkningen är med stor sannolikhet skillnaden i väguppbyggnad vid

detta avsnitt. Som framgår av figuren är här lagret av hyttsten extra

tjockt över berget vilket bör innebära en något lägre yttemperatur på

grund av hyttstenens värmeisolerande egenskaper.
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Figur 21 Yttemperaturens variation på del av sträckan E4
Nyköping-Gammelsta ( skm 35,7) vid mätning 860405 kl.
00.30 samt vägens uppbyggnad på aktuellt avsnitt.

E4
am

Surface temperature variation on part of
Nyköping-Gammelsta measured 860405 at 00.30
together with the construction profile on this part.
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Yttemperaturens variation på del av sträckan E4
Nyköping-Gammelsta ( gkm 30,0) vid mätning 860405 kl.
00.30 samt vägens uppbyggnad på aktuellt avsnitt.

Surface temperature variation on part of E4
Nyköping-Gammelsta measured 860405 at 00.30 am
together with the construction profile on this part.
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Resultat mätning 2

Två temperaturregistreringar utfördes på sträckan Nyköping-

-Gammelsta på kvällen/natten 860917-18 med starttider 19.30 och

23.30. I samband med mätningarna registrerades för jämförelse yttem-

peraturen även på en konventionellt uppbyggd sträcka på väg 611 norr

om Enstaberga. Vid mättillfället var vädret lugnt och klart. Utstrål-

ningen var kraftig under kvällen och natten vilket kan ses av tempera-

tursänkningen mellan de båda mätningarna. Vägytans temperatur vid

mätningens början sjönk från +14°C vid 19.30-mätningen till +10°C vid

23.30-mätningen. Motsvarande sänkning för lufttemperaturen var från

+7-8°C till +1-2°C. Någon risk för halka förelåg med andra ord inte.

Trots de relativt höga temperaturerna har resultatet ändock blivit

intressant genom att flera kraftiga och markerade skillnader i vägyte-

temperatur har registrerats. Skillnader som i allmänhet beror på

olikheter i vägens uppbyggnad.

Resultat av registreringarna med start kl. 19.30 har sammanställts i

tabell ll. I tabellen redovisas de sektioner där temperaturavvikelsen

varit stor jämfört med omgivande vägsträckor, avvikelsens storlek samt

trolig orsak till temperatursänkningen. Nedan följer kommentarer till

några av deaktuella sektionerna.

Som framgår 'av tabellen förekommer flera mindre partier med marke-

rat lägre yttemperatur, l-5°C, än omgivande vägavsnitt. Partiernas

längd varierar allt ifrån några tiotal meter upp till flera hundra meter.

Den troliga orsaken till lägre yttemperatur kan i de flesta fall åter-

finnas i vägens uppbyggnad. De flesta av de partier där låga yttempera-

turer detekterats har en tjockare uppbyggnad av hyttsten, berg högt upp

i överbyggnaden eller ligger i bergsskärning. I det senare fallet kan

temperaturnivån vara en följd av en kombination berg högt upp i

överbyggnaden och skuggningseffekt från skärningen. Jämföres tempe-

raturnivån vid slutet av registreringen vid Gammelsta med temperatu-

rer på referenssträcka på väg 611 en kort stund senare finner man inte

någon skillnad.

I figurerna 23-25 visas tre exempel på partier där markerat lägre
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yttemperaturer registrerats. Vägens uppbyggnad vid aktuellt parti redo-

visas tillsammans med yttemperaturregistreringen.

Tabell 4 Temperaturkartering E4 Nyköping-Gammelsta 1986-09-17

  

kl. 19.30

Sektion Yttemp. differens Anm. orsak
från omgivande etc

37,54-37,7 1,5 Tjockare hyttsten

35,6-36,l 1-4 Fig 23 Bergsskärning, tjockare hyttsten.
Liten kalluftssjö 35,8-36,0

33,3-33,6 4 Tjockare hyttstenslager

32,6-33,1 3-5 Skärning, skuggningseffekt

31,6-31,9 5 Kalluftsdränering?

29,7-30,5 2-5 Rel. kraftiga kalluttsflöden

30,0-30,l 5* Fig 24 Tjockare hyttsten

28,6-28,9 2-3 Delvis tjockare hyttsten

26,0-26,5 1-3 Fig 25 Partier med tjockare hyttsten.
Flöde 26,2-26,4.

23,1-23,2 3 Kraftig bergsskärning. Berg
högt upp. (Skuggning?)

21,Ö-21,3 3,5 Bergsskärning, berg högt upp i över-
byggnad (skuggning?)

l9,4-19,6 3-4 Varierande undergrund, berg

19,1 3 Bergsskärning

Anm: Tvägyta = +l4°C, Tluft = +7-8°C start mätning.

Tvägyta = +11°C, Tluü = +4°C slut mätning

Refsträcka (2 km)

Tvägyta :z +11°C, Tluft = +4°C
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Figur 23 Yttemperaturens variation på del av sträckan E4
Nyköping-Gammelsta (2 km 35,6-36,1) vid mätning
19860917 kl. 19.30 samt vägens uppbyggnad på aktuellt
avsnitt.

Surface temperature varation on part of E4
Nyköping-Gammelsta measured 860917 at 7.30 p.m.
together with the construction profile on this part.
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Yttemperaturens variation på del av sträckan E4
Nyköping-Gammelsta (3 km 30,0-30,1) vid mätning
19860917 kl. 19.30 samt vägens uppbyggnad på aktuellt
avsnitt.

Surface temperature varation on part of E4
Nyköping-Gammelsta measured 860917 at 7.30 p.m.
together with the construction profile on this part.
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Figur 25 Yttemperaturens variation på del av sträckan E4

Nyköping-Gammelsta (g km 26,0-26,5) vid mätning
19860917 kl. 19.30 samt vägens uppbyggnad på aktuellt
avsnitt.

Surface temperature varation on part of E4
Nyköping-Gammelsta measured 860917 at 7.30 p.m.
together with the construction profile on this part.
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Resultatet av denandra mätningen 86-09-17, med starttid 23.30 har

sammanställts i tabell 5. På samma sätt som tidigare redovisas de

sektioner där yttemperatursänkningen varit stor, temperaturavvikelsens

storlek samt kommentar om trolig orsak till den lägre temperaturen.

Tabell 5 Temperaturkartering E4 Nyköping-Gammelsta 1986-09-17

  

kl. 23.30

Sektion Yttemp. differens Anm. orsak
från omgivande etc

35,5-3§,2 l-3 Bergsskärning, tjockare hyttsten

33,3-33,6 2 Tjockare hyttsten

32,7-33,l 2-3 Skärning. Litet kalluftsflöde.

32,1-32,2 2 ?

31,7-31,9 3 ?

29,8-31,2 2-3,5 Tjockare hyttsten (29,95).
Kalluftsflöden

26,0-26,6 1-2 Fig 26 Partier med tjockare hyttsten

21,1-21,4 2 Berg högt upp

l9,4-l9,7 2 Varierande undergrund, berg.

Anm: Tvägy-ta = +10°C Thu-t = +l-2°C vid start

Ref.sträcka (2 km)

Tvägyta = +9OC : +20C

Vid den andra mätningen har temperaturnivån sjunkit några grader.

Yttemperaturförloppet är mycket likt det föregående registrerade d v 5

låga yttemperaturer har uppmätts vid samma partier som tidigare.

Temperaturskillnaderna är dock mindre vid den andra mätningen. Som

exempel visas i figur 26 yttemperaturen omkring km 26,0 som tidigare

visades i figur 25 för mätningen 19.30. En jämförelse av temperaturer

mellan mätsträckans slut vid Gammelsta och referenssträckan på
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väg 6ll visar att referenssträckan har någon grad högre yt- resp

lufttemperatur. Eftersom även lufttemperaturen var högre vid

referenssträckan och på grund av att mätningarna utförts vid något

olika tidpunkt kan ingen säker slutsats dras angående eventuella

temperaturskillnader till följd av de 'olika uppbyggnaderna. Mätningen

tyder dock inte på att några stora skillnader skulle föreligga.

Bergab Klimatundersökningar, Göteborg har givit några kommentarer

till mätningen 860917 och dessa redovisas nedan. I figur 27 återges en

karta över sträckor med låga yttemperaturer och med markering av de

partier där kalluftflöden och kalluftsjöar har detekterats.

Några korta kommentarer avseende den första mätningen längs nya ELI-

De sträckor där kraftiga och markerade skillnader i vägtemperatur

föreligger finns markerat på kartan. Pilarna visar avsnitt där

kalluftflöden eller kalluftsjöar kan förstärka avkylningen. (Se figur 27,

författarens anm).

Skillnaderna är uppenbarligen störst strax efter solnedgång och jämnas

ut efter hand.

Vissa skillnader mellan vägsträckor är mycket markerade (ca SOC) och

distinkta (som en bro). Vid en vanlig mätning erhålles ett betydligt

jämnare temperaturförlopp vilket tyder på att det är den annorlunda

väguppbyggnaden som slår igenom här. Sträckan måste helt klart

bedömas bli utsatt för kraftig fläckvis halka under vissa betingelser.

Tpl vid Jönåker var ej farbar vid mättillfället. Vi avsåg att utföra en

mätning under morgontimmarna, men kunde ej genomföra den av skillda

orsaker."
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Figur 26 Yttemperaturens variation på del av sträckan E4
Nyköping-Gammelsta ('=° km 26,0-26,6) vid mätning
19860917 kl. 23.30 samt vägens uppbyggnad på aktuellt
avsnitt.

Surface temperature varation on part of E4
Nyköping-Cammeista measured 860917 at 11.30 p.m.
together with the construction profile on this part.
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sections with cold air drainage (arrows).

Climate survey over E4 Gammelsta-Nyköping. Sections with
lower surface temperatures are marked together with

kan förstärka avkylningen.
Pilarna visar avsnitt där kalluftszt'löden eller kalluftssjöar

Fi ur 27 Klimatkartering

markerade skillnader

av

i

vägföretaget
Gammelsta-Nyköping 860917. Sträckor med kraftiga och

vägtemperatur

"nya"

har markerats.
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Resultat mätning 3

Det tredje mättillfället, utfört i mitten av december 1986, omfattar

fyra registreringar längs sträckan Nyköping-Gammelsta under dygnet

11-»12 december. Mätningarna utfördes med start kl. 17.30, 00.00, 01.00

resp 06.35. Vädret var under dagen och kvällen den 11:e december klart

och lugnt. På grund av utstrålning sjönk temperaturerna under kvällen

och rimfrost började avsättas på träd, gräs o.d. Från midnatt blev

vädret igenmulet och på morgonen den 12:e låg dimman tät. Rimfrost

avsattes därför aldrig på vägbanan och dessutom saltades sträckan

straxt efter midnatt med fuktiga vägbanor som följd.

Vid denna mätning var trafikplatsen Jönåker färdig och yttemperaturer

registrerades därför även för av- och påfarterna i denna. Intressant var

här att se eventuella skillnader på grund av att påfarterna har ett

bärlager med slagg (Merolit) medan avfarterna är uppbyggda med

konventionell AG.

Vid den första registreringen med start kl. 17.30 var lufttemperaturen

omkring i0°C och yttemperaturen längs sträckan var relativt jämn.

Variationerna var mindre jämfört med föregående mätning 86-09-17

och yttemperaturen låg omkring +2°C. Liksom tidigare fanns dock vissa

partier där lägre yttemperaturer registrerades jämfört med omgivande

avsnitt. Som exempel visas i figur 28 temperaturen uppmätt på avsnit-

tet km 37.50-38.00 samt vägens uppbyggnad för avsnittet. Som framgår

av figuren sjunker yttemperaturen ca 2°C över det aktuella partiet.

Orsaken till den lägre temperaturen är att finna i vägens uppbyggnad.

På denna sträcka är hyttstenslagret till större delen tjockare i samband

med bergövergångar samt finns ett parti_ där berg går högt upp i

överbyggnaden. Hyttstenslagrets sämre värmeledningsförmåga och

bergets sämre värmekapacitet medverkar till att yttemperaturen blir

lägre än på omgivande vägavsnitt. Ett liknande exempel visas i figur 29

där yttemperaturen och uppbyggnaden vid sträckan efter km 24,0

redovisas. Även i detta fall går berg högt upp i överbyggnaden men på

denna del av vägsträckan har bergkross använts i förstärkningslager.

Det kan heller inte uteslutas att bergskärningen här har påverkat

yttemperaturen genom skuggning av solinstrålning och att den lägre
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temperaturen därmed orsakats av kombinationen berguppbyggnad-

/skuggningseffekt. Det kan också konstateras vid denna första registre-

ring att yttemperaturen är l-ZOC lägre på motortrafikleden med

hyttsten jämfört med den konventionellt byggda motorvägen före

motortrafikledens början vid Nyköping. I figur 30 visas yttemperaturen

på ett avsnitt före "nya" motortrafikleden, d v 5 konventionellt upp-

byggd, och på ett avsnitt av den med hyttsten uppbyggda vägsträckan.

I samband med den första registreringen uppmättes även temperaturer i

trafikplatsen Jönåker. Resultatet visar att avfarterna uppbyggda med

AG har något högre yttemperraturer än påfarterna med Merolitbärla-

ger.

Vid registreringen med början kl. 00.00 har temperaturnivåerna sjunkit

på grund av utstrålningen under kvällen. Yttemperaturen är relativt

jämn och varierar mellan ca -10 - +10C. Liksom vid föregående mät-

ning finns några partier med lägre yttemperatur, t ex de som redovisats

i figurerna 23-25. Samma kommentarer som till föregående mätning

kl. 17.30 kan sägas gälla.

Ytterligare en mätrunda utfördes omkring midnatt, och vid denna hade

temperaturen på vägytan ytterligare sjunkit ca lOC på grund av

utstrålningen vid det klara och vindstilla vädret. Resultatet av registre-

ringen är mycket lik de föregående två. Yttemperaturen är relativt

jämn och varierar omkring -1 - -2°C. Temperaturen på den konventio-

nellt uppbyggda sträckan före motortrafikleden var någon grad högre än

på motortrafikleden med hyttsten. På motortrafikleden fanns liksom

tidigare vissa partier med något lägre yttemperaturer än omgivande

sträckor.

Speciellt intressant vid mätningen (kl. 01.50) var resultatet av karte-

ringen i trafikplatsen Jönåker. I figur 31 visas en kartskiss över

trafikplatsen tillsammans med yttemperaturkurvan från mätning. I

skissen har de olika delsträckorna betecknats 1-7. Påfarterna 3 och 6 är

uppbyggda med Merolitbärlager medan avfarterna 2 och 5 är uppbyggda

med AC. Av figuren ses att de två konventionellt uppbyggda sträckorna

med AG har ca 2°C högre yttemperatur än sträckorna med Merolit.
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Mätningen understryker vad som framkommit i andra delar av denna

rapport. Nämligen att ett lager med slagg nära vägytan kan ha en

negativ inverkan på yttemperaturen.

Vid den fjärde temperaturmätnlngen under det aktuella dygnet hade det

klara vädret ersatts av moln och tät dimma. Mätningen utfördes med

start kl. 06.35. Temperaturerna hade stigit något sedan föregående

mätning, och var nu ännunågot jämnare än tidigare. Yttemperaturva-

riationen var ca 0 - +lOC. På grund av det molniga vädret var tempera-

turförloppet mycket utslätat och några partier med avvikande yttempe-

ratur kunde inte särskiljas.
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Figur 28 Yttemperaturens variation på del av sträckan El+

    

      

Nyköping-Gammelsta ( E km 37,3-38,0) vid mätning
19861211 kl. 17.30 samt vägens uppbyggnad på aktuellt
avsnitt.

Surface temperature variation on part of E4
Nyköping-Gammelsta measured 19861211 at 5.30 p.m.
together with the construction profile on this part.
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Figur 29 Yttemperaturens variation på del av sträckan E4
Nyköping-Gammelsta (' 2 km 24,0-24,5) vid mätning
19861211 kl. 17.30 samt vägens uppbyggnad på aktuellt
avsnitt.

Surface temperature variation on part of E4
Nyköping-Gammelsta measured 19861211 at 5.30 p.m.
together with the construction profile on this part.
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med slagg utan slagg,

 

Yttemperaturens variation på del av sträckan E4
Nyköping-Gammelsta (2 km 38,0) vid mätning 19861211
kl. 17.30. Mätningen avser gränsen mellan uppbyggnad med
resp utan slagg.

Surface temperature * variation on part of E4
Nyköping-Gammelsta measured 19861211 at 5.30 p.m. The
difference between construction with ("med") and without
("utan") slag.
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Figur 31 Yttemperaturens variation i trafikplatsen Jönåker, E4 vid

mätning 861212 kl. 01.50, samt kartskiss över trafikplatsen.

Att notera är att påfarterna 3 och 6 är uppbyggda med
slaggbärlager (Merolit) och avfarterna 2 och 5 med
konventionellt AG-bärlager.

Surface temperature variation at Jönåker, E4 measured

861212 at 1.50 a.m. and a map of the measured section.

Sections 3 and 6 are built with slag in the base course layer
and the section 2 and 5 with conventional asphalt concrete.
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Sammanfattning

Temperaturkarteringar har utförts vid motortrafikleden E4 Nyköping-

-Gammelsta vid tretillfällen, en gång på våren samt vid två tillfällen

höst/vinter 1986. Motortrafikleden är uppbyggd med slaggmaterial,

hyttsten som bärlager och på sträckan Nyköping-Jönåker även som

förstärkningslager. I trafikplatsen Jönåker finns avfarter med konven-

tionellt AG-bärlager och påfarter med Merolit-bärlager vilka har

jämförts i temperaturhänseende.

Vid flera av de redovisade mätningarna har markerade och distinkta

skillnader i yttemperatur registrerats utmed motortrafikleden. Varia-

tionerna är större än vad som vanligen registreras vid en temperatur-

kartering av en konventionellt uppbyggd väg. Det är uppenbart att

denna variation beror på den annorlunda väguppbyggnaden. Skillnaderna

är i vissa fall så stora och distinkta att de kan liknas vid de variationer

som förekommer vid broar. De partier där låga yttemperaturer detekte-

rats jämfört med omgivande vägavsnitt är speciellt sträckor:

a) där hyttstenslagret är tjockare, t ex vid övergång av berg

b) där berg ligger högt upp i överbyggnaden

c) där vägbanan kan skuggas på grund av t ex skärning eller

omgivande skog

d) där kalluftssjöar och kalluftsdränering kan förstärka en

utstrålningssituation.

Registreringarna har också i flera fall visat att temperaturen är lägre

på motortrafikleden jämfört med den konventionellt uppbyggda motor-

vägssträckan direkt norr om denna.

Mätningarna i trafikplatsen vid Jönåker visade att temperaturskillnader

kan uppstå mellan uppbyggnader med Merolit-bärlager och uppbyggna-

den med konventionellt bärlager, .AG eller grus. Mätning utfördes

endast vid ett av de redovisade tillfällena på grund av att trafikplatsen

tidigare inte var färdigställd. Vid temperaturkarteringen som utfördes

under en kväll/natt med utstrålning detekterades ca 2°C lägre yttempe-
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ratur på sträckor med Merolit jämfört med sträckor uppbyggda med

AG-bärlager.

För trafikanten är halka särskilt besvärligt om den kommer överraskan-

de både när det gäller tid och plats. På vissa värmeisolerade sträckor

och på broar kan detta gälla för kortare avsnitt. För en längre sträcka

som motortrafikleden Nyköping-Gammelsta med sina ca 21 km skulle

det kanske kunna gälla att sträckan är så lång att överraskningsmomen-

tet därmed blir mindre. Så är dock inte fallet. Mätningarna visar tydligt

'att stora yttemperaturskillnader på grund av olika uppbyggnad, skugg-

ningseffekt etc kan förekomma under speciellt höst och förvinter utmed

sträckan. Mätningarna tyder också på att temperaturnivån på sträckan i

vissa fall ligger något lägre än på omgivande vägavsnitt. Mätningarna i

trafikplatsen Jönâker med både Merolit och AG-bärlager visar också

detta.

De redovisade mätningarna styrker de i tidigare avsnitt simulerade

temperaturförloppen som visade att avkylningseffekten är större på en

slagguppbyggnad jämfört med konventionell uppbyggnad. Lägre yttem-

peratur ökar självklart risken för halka genom att t ex fuktighet på

vägytan fryser eller att rimfrost bildas genom sublimation.
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