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INLEDNING

VTI har under lång tid arbetat med utveckling av nötningsresistenta asfaltbeläggningar.

Tidigare har utvecklingsarbetet i huvudsak bedrivits genom fullskaleförsök där beläggning-

en har producerats med ordinarie maskinpark, dvs tillverkning av asfaltmassor i asfaltverk,

utläggning med asfaltläggare och packning med vält. Fullskaleförsök har dock nackdelar
både ur utvärderingssynpunkt och kanske framför allt ur kostnadssynpunkt. Om exempelvis
olika stenmaterial ingår i ett försök måste i regel hundratals ton av respektive stenmaterial

transporteras långa sträckor och i stora mängder, vilket är mycket kostsamt. En annan
nackdel med fullskalig produktion är att många variabler är svåra att styra och kontrollera

och dessa kan därför störa utvärderingen av försöket.

Mot denna bakgrund har en ny provningsmetod utvecklats på VTI. Mindre provplattor

tillverkas i laboratorium under kontrollerade förhållanden. Dessa plattor placeras sedan ut i

befintliga slitlagerbeläggningar på vägar med relativt stor trafikmängd.

Inför vintern 1988/89 tillverkades och utplacerades 60 st beläggningsplattor på sex

olika platser i Mellan-Sverige. Avsikten med denna första serie plattor var dels att utvär-

dera provningsmetodiken, dels att skapa referensresultat inför framtida försök. De belägg-

ningstyper som ingick i försöket var därför HAB16T och HAB12T med arbetsrecept som

uppfyllde BYA 's krav. Vidare användes fem olika stenmaterial som med avseende på

nötningsresistens var av skiftande kvalitet, från dåligt till bra. Plattorna placerades i tre

olika regioner och på vägavsnitt med olika tillåten körhastighet.

En ny mätutrustning som bygger på laser- och datateknik utvecklades och testades

inom projektet. En första redovisning, som omfattar tillverkning och utläggning samt den

första vinterns mättesultat återfinns i VTI-NOTAT nr 107.

Under vintern 1989/90 har avnötningsmätningarna fortsatt. Denna lägesrapport

innehåller en redovisning av erhållna resultat.
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MÄTPROGRAM

Under vintern 1989/90 har inte mätprogrammet kunnat genomföras som planerat på

grund av ett flertal olyckliga omständigheter.

Under sommaren 1989 ytbehandlades de plattor som var nedlagda på väg E4 söder om
Härnösand. Överläggningen skedde av misstag och får skyllas på dåliga kommunikation

mellan/inom Vägverket och VTI.

Avnötningsmätning

Avsikten var att avnötningsmätningen skulle göras med den av VTI utvecklade

laserprofilometern. Mätutrustningen totalförstördes vid en trafikolycka tidigt på hösten

1989, varför mätningarna fick genomföras med en betydligt enklare utrustning som snabbt

ställdes i ordning. Denna utrustning består av en mätlinjal med hål för ett mätdon på var

5:e cm. Mätlinjalens ben placeras i fixarna och avståndet mellan mätlinjalen och
beläggningsytan mäts med en digital mätklocka som flyttas manuellt från hål till hål.

Ur mätsynpukt innebär den enklare metoden att antalet mätpunkter minskarfrån

lasaerprofilometerns ca 200 punkter per mätlinje till 9 punkter per linje. Den minskade

mätnoggrannheten och det reducerade antalet mätpunkter medför naturligtvis en större

spridning i mätdata. Den enklare metoden har dock använts tidigare för

avnötningsmätningar och bedöms som fullt användbar.

Trots att den nya utrustningen togs fram snabbt försenades det redan ansträngda

mätprogrammet med ett par veckor. Det innebar att nollmätningen på plattorna på väg E4

vid Sundsvall inte kunde göras om med den nya utrustningen.

Allt detta har medfört att mätprogrammet under vintern 1989/90 endast har kunnat

genomföras på fyra platser.

Trafikmätning - trañkmängd och dubbanvändning

Uppgifter om trañkmängder och dubbanvändning har hämtats från flera källor. På väg

E4 N0 om Ödeshög har Vägverket haft en mätstation som räknat trafiken under hela

vintern. Eftersom mätstationen var belägen mellan Överby och Ödeshög, där plattorna är

utlagda, och inga större vägar ansluter till E4 på sträckan, har samma trafikmängd antagits

för båda platserna.

På väg E6 några kilometer söder om plattorna vid Kållered finns en av Vägverkets

fasta mätstationer. Eftersom motorvägen inte har några på- eller avfarter mellan plattorna

och mätstationen har data om trafikmängden kunnat hämtas därifrån.

Uppgifter om traflkmängden på Söderleden i Göteborg har inhämtats från Göteborgs

Gatukontor.

I de fall det förekommer flera körfält i samma körriktning har trafikens fördelningen
mellan körfälten undersökts genom manuella räkningar.
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Uppgifter om dubbanvändningen har hämtats från flera oberoende undersökningar pá

90-10-04

olika platser i landet och vid olika tidpunkter under vintern.

Beräkning av antalet dubbade fordon som trañkerat plattorna:

              

Plats: Överby Ödeshö Göteborg Kållered
Väg: E4 E4 Västerleden E6

Mätstart (ÅÅ-MM-DD): 89-12-19 89-12-19 89-12-08 89-12-07
Mätslut (ÅÅ-MM-DD): 90-03-29 9003-30 90-04-11 90-04-09
Hastighet (km/h): 90 110 70 1 10

Fordon/dygn: 3880 3880 28000 24423

Fordon i körrikt: 1940 1940 14000 12210

Procent i körfält: 100 100 50 65

Fordon i körfält: 1940 1940 7000 8067

Fordon pä plattor: 853 853 3742 4011

Dubbfrekvens (%): 60 60 43 43

Antal mätdygn: 100 101 124 123

Sza dubbade fordon på 51180 51692 199523 212142

plattor:

     

Ovanstående data har använts vid beräkning av SPS-tal.

RESULTAT

Avnötningsmätning

 

I nedanstående tabell redovisas den uppmätta avnötningen under vintrarna 1988/89 och

1989/90. Medelvärdet är beräknat över hela plattans bredd i sex mätlinjer. Ingen hänsyn

har här tagits till trafikmängd, dubbanvändning eller mätperiodens längd.



VTI

Lars-Göran Wågberg

 

Medelvärde/platta i mm

90-10-04

             

Stenmaterial > 4mm Bel.typ Överby Ödeshög Söderled Kållered
Gnejs, Rutvik HAB16T 0,80 0,70 2,08 2,57

Granit, Styvinge HAB16T 0,84 0,69 1,61 2,40

Granit, Skärlunda HAB16T 0,65 0,98 1,19 2,29

Kvartsit, Håverud HAB16T 0,60 0,89 1,14 1,57

Porfyr, Älvdalen HAB16T 0,70 0,62 1,04 1,19

Gnejs, Rutvik HAB12T 1,11 1,15 2,70 3,25

Granit, Styvinge HAB12T 1,18 0,87 2,19 3,47

Granit, Skärlunda HAB12T 0,97 0,81 1,74 2,33

Kvartsit, Håverud HABlZT 0,76 1,17 1,66 2,78

Porfyr, Älvdalen HAB12T 0,71 0,97 1,09 2,02

   

   

 

Med utgångspunkt från tidigare redovisade trañkdata har beläggningarnas SPS-tal

beräknats. Den första vinterns (1988/89) SPS-tal inom parentes.

 

 

 

        

 

   

SPS-TAL

Stenmaterial >4mm Bel.typ Överby Ödeshö Västerleden Kållered

Gnejs, Rutvik HABl6T 33 (52) 29 (49) 22 (27) 26 (28)
Granit, Styvinge HAB16T 35 (44) 28 (34) 17 (22) 24 (30)

Granit, Skärlunda HAB16T 27 (38) 40 (38) 13 (17) 23 (27)

Kvartsit, Håverud HAB16T 25 (39) 36 (37) 12 (16) 16 (19)

Porfyr, Älvdalen HAB16T 29 (30) 25 (30) 11 (14) 12 (14)

Gnejs, Rutvik HAB12T 46 (67) 47 (70) 29 (35) 32 (41)

Granit, Styvinge HAB12T 49 (57) 36 (46) 23 (33) 35 (43)

Granit, Skårlunda HAB12T 40 (33) 33 (33) 18 (21) 23 (24)

Kvartsit, Håverud HAB12T 31 (50) 48 (45) 18 (25) 28 (30)

Porfyr, Älvdalen HAB12T 29 (43) 40 (47) 12 (17) 20 (23)
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Effekt av stenstorleken

En av de parametrar som varierades i försöket var den maximala stenstorleken i

beläggningarna. Resultatet frånden första vinterns (1988/89) mätningar visar att
stenstorleken har en väsentlig betydelse. I nedanstående tabell har HAB12T-plattornas
avnötning dividerats med avnötningen på HAB16T-plattorna.

       

Stenmaterial >4mm Överby Ödeshög Västerleden Kållered Mdv
Gnejs, Rutvik 1,39 1,64 1,30 1,26 1,40 (1,43)

Granit, Styvinge 1,40 1,26 1,36 1,45 1,37 (1,43)

Granit, Skärlunda 1,49 0,83 1,46 1,02 1,20 (0,97)

Kvartsit, Håverud 1,27 1,31 1,46 1,77 1,45 (1,37)

Porfyr, Älvdalen 1,01 1,56 1,05 1,70 1,33 (1,35)

       

Årets resultat överensstämmer tämligen väl med det första årets. Avnötningen på

HAB12T-plattorna är mellan 33 och 45 % större än på HAB16T-plattorna. Plattorna med

granit från Skärlunda avviker från de Övriga även den andra vintern.

Effekt av stenmaterialkvalitén

Sambandet mellan avnötning och olika mått på det grova stenmaterialets kvalitet har

studerats. Den vanligaste metoden att beskriva ett stenmaterials nötningsegenskaper är

slipvärdet men avnötningens samband med andra metoder har också analyserats. I

nedanstående tabell redovisas beräknade SPS-tal och det grova stenmaterialens egenskaper.

         

     

  

   

Stenmaterial Bel.typ SPS-tal Slipvärde Sprödhet Kulkvarn Slipvärde
mdv.

Gnejs, Rutvik HAB16T 27 2,41 44 12,8 16

Granit, Styvinge HAB16T 26 2,13 48 9,2 15

Granit, Skärlunda HAB16T 26 1,86 34 6,5 11

Kvartsit, Håverud HAB16T 22 1,14 44 4,9 8

Porfyr, Älvdalen HAB16T 19 1,34 41 4,7 9

Gnejs, Rutvik HAB12T 38 2,41 44 12,8 16

Granit, Styvinge HAB12T 36 2,13 48 9,2 15

Granit, Skärlunda HAB12T 29 1,86 34 6,5 11

Kvartsit, Håverud HAB12T 31 1,14 44 4,9 8

Porfyr, Älvdalen HAB12T 25 1,34 41 4,7 9

 

Slipvärdet är undersökt på fraktionen 8-11,2 mm.

Sprödhetstalet är undersökt på fraktionen 11,2-16 mm.

Undersökningen i kulkvarn har gjorts på fraktionen 11,2-16 mm.
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Sambandet mellan den uppmätta avnötningen och stenmaterialegenskaperna redovisas i

nedanstående tabell i form av korrelationskoefñcienten mellan SPS-talet och respektive
stenmaterialegenskap:

    

Beläggningstyp Slipvärde Kulkvarn Slipvärde *
Sprödhetstal

HABIZT 0,77 0,89 0,85

HAB16T 0,86 0,79 0,81

      

Vid beräkning av regressionslinjenernas ekvation for ovanstående samband var inte

regressionslinjens lutning signifikant skild från 0 i något fall.

Eftersom mätningarna kommer att fortgå ytterligare en vinter görs ingen mer omfattande

statistisk analys av sambanden i denna rapportering.

I nedanstående figurer redovisas sambandet mellan SPS-talet och Slipvärde respektive

Kulkvarnsvärdet i grafisk form:

  

[Samband avnötning - slipvärde'

mm
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Effekt av körhastighet

Effekten av personbilarnas körhastighet har undersökts mellan objekten inom samma

region. Vid beräkningen har SPS-talets medelvärde inom respektive beläggningstyp och

plats använts. Motsvarande data från vintern 1988/89 anges inom parentes.

   

  

Effekt av hastighet

Skyltad Upmätt Beläggningstyp Beläggningstyp

Region hastighet hastighet HABIZT HAB16T

km/tim km/tim

Ödeshög/Överby 110/90 108/99 1,04 (1,14) 1,07 (1,10)
Kållered/Västerleden 110/70 100/77 1,39 (1,52) 1,33 (1,50)

   

  

Effekten av olika körhastighet är något lägre den andra vintern. Om medelhastigheten

ökar från ca 75 km/tim till ca 100 km/tim ökar avnötningen med ca 33 % på HAB16T och
ca 39 % på en HAB12T-beläggning.

En genomsnittlig hastighetsökning från ca 100 km/tim till ca 110 km/tim ger en måttlig

höjning av avnötningen med 7 % på en HAB16T och 4 % på en HAB12T-platta.

Av ovanstående resultat bör inte alltför långtgående slutsatser dras eftersom materialet

är begränsat. Frågan om hastighetens effekt på avnötningen bör studeras i ett större försök

med en mer riktad uppläggning.
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Effekt av det geografiska läget

Någon signifikant effekt av det geografiska läget kan inte konstateras.

Jämförelsematerialet är mycket begränsat eftersom plattorna i Västernorrlands län inte har

kunnat mätas vintern 1989/90. Medel-SPS beräknat på samtliga plattor i respektive region

ger följande resultat:

      

Region: Västernorrland Östergötland Götebogg

SPS medelvärde - - (26) 35 (44) 21 (25)

SPS standardavv. -- (9,9) 7,5 (10,9) 6,9 (8,2)

   

Kommentarer till resultaten

Efter de störningar som inträffade i den senaste vinterns mätprogram kommer
mätningarna att fortsätta även vintersäsongen 1990/91. Av den anledningen har ingen

omfattande analysl av de erhållna resultaten gjorts ännu. Eventuellt kommer en större
satsning att göras för att erhålla säkrare trañkdata. Resultaten från vintern 1989/90

bekräftat i stort sett de resultat som erhölls vintern 1988/89. Kommentarerna till resultaten

kan sammanfattas i följande punkter:

 

1. Det föreligger ett klart samband mellan det grova stenmaterialets egenskaper
och avnötningens storlek. Den relativa skillnaden mellan bästa och sämsta material

har dock minskat något den andra vintern.

   

2. Stenstorleken har en avgörande betydelse för avnötningens storlek. Avnötningen

på HABlZT-plattorna har varit mellan 33 och 45 % större än på motsvarande

HAB16T-plattor.

   

3. Personbilarnas körhastighet har en avgörande betydelse för avnötningens storlek.

Om medelhastigheten ökar från ca 75 km/tim till ca 100 km/tim Ökar avnötningen
med ca 35 % på en HAB16T och ca 40% på en HABIZT-beläggning. En
genomsnittlig hastighetsökning från ca 100 km/tim till ca 110 km/tim ger en måttlig

höjning av avnötningen med 7 % på en HAB16T och 4 % på en HAB12T-
beläggning.

    

4. Någon signifikant skillnad i avnötning beroende på region kan inte konstateras. I

vinterns resultat finns dock endast två regioner med.

 

 

 




