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l BAKGRUND

Vägverket avser att på en del av väg E6 lägga cementbetongytor som

slitlager. Härvid har farhågor uppkommit att trafikbullernivån skulle stiga i

alltför hög grad jämfört med en konventionell asfaltbetongyta. För att

reducera "bullrigheten" hos cementbetongen har därvid olika sätt att Opti-

mera dess textur diskuterats. Ett av sätten, att inledningsvis frilägga

stenmaterialet (ballasten) i ytan medelst spolning för att därigenom erhålla

en lämplig textur, är här föremål för utvärdering.

2 SYFTE

Att medelst texturmätning på proverav cementbetong där ballasten frilagts

prediktera bulleregenskaper hos ytan, då den utsätts för vägtrafik.

3 PROVOBJEKT

Från Vägverket i O-län har erhållits 4 st provkroppar, se Fig 1-5. Dessa har

måtten 1,0 x 0,4 m med en tjocklek av ca10 cm. Proverna är utförda med

samma material men har något olika max stenstorlekar:

 

Prov nr 1 (901127) Max 20 mm stenstorlek

" 2 (901129) " 20 " "
" 3 (901203) " 32 " "
" 4 (901206) " 16 " "

 



 

Figur 1 Två av proverna, nr 3 (vänster) och 4 (höger)

1+ MÄTMETOD

Texturmätning skedde med VTIs stationära profilometer. Denna visas under

mätning i ett annat sammanhang 1 Figur 6-7 nedan. Profilometern mäter

kontaktlöst vägytans profil längs en rak linje, ca lm lång. Profilkurvan

erhålls som en elektronisk analog utsignal vilken matas in i en spektrumanaly-

sator typ Brüel ö: Kjaer 2131. Med en dator typ HP 9000 bearbetas signalen

innan den matas till 2131-an för att få rätt snabbhet; i detta fall komprime-

ras den 1 m långa mätsträckan från ursprungligen 20 s till 1 5. Detta medför

att vid frekvensanalysen motsvaras sedan t ex texturvåglängden l m av 1 Hz,

100 mm av 10 H2, 10 mm av 100 Hz och 1 mm av 1000 H2.

Den slutligen erhållna signalen - ett frekvensspektrum i tredjedels oktaver -

uttrycker profilkurvans amplitud i rms (effektivvärde) som funktion av

texturvåglängden från ca 2 mm våglängd upp till ca 500 mm. Av praktiska

skäl omräknas dock rms-värdena till motsvarande logaritmiska texturnivåer.

Den som närmare vill studera denna teknik hänvisas till Ref. l.
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Figur 2-5 Närbilder av ytan på de fyra proverna. Prov nr i vänster upptill,
nr 2 höger upptill, nr 3 vänster nertill, nr 4 höger nertill
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Fi ur 6-7 VTIs stationära laserprofilometer. Den svarta lådan innehåller
laser, optik, ljusfläcksdetektor, elektronik, dator m m och den
förs fram längs med stången på det trebenta stativet av en
stegmotor (via en kedja)



5 METOD FÖR BERÄKNING AV BULLEREGENSKAPER

Sambandet mellan vägytans textur och det externa bullret från kontakten

däck/vägbana har tidigare studerats ingående (Ref. 2).

Som resultat av detta har en teknik att från texturmätningar bedöma

"bullrighet" hos vägytor utvecklats. Den är dåligt dokumenterad men bygger

på ett arbete av Dr. G. Descornet i Belgien som har använt sambandet:

ERNL = a .1.30 + b - L5 + 60 (dB(A))

där ERNL = _E_._stimated Boad _l\_loisiness I_._evel ("uppskattad bullrighet hos
vägyta")

Lgo = Texturnivån i ett oktavband centrerat kring texturvåglängden
80 mm (omfattar ca 56-112 mm)

L5 : D:o, texturvåglängden 5 mm (omfattar ca 3,6 - 7,1 mm)

a, b .-. Konstanter som beror av däcktyp och hastighet

För utomhusbuller från (odubbade) personbilsdäck och medelhastighet

100 km/h har a:0,5 och b=-0,25 empiriskt visat sig vara lämpliga konstanter.

Observera att konstanten 60, sist i ekvationen ovan, är vald litet godtyckligt

för att ge "normal" storlek på bullernivåerna men att de absoluta nivåerna

som sådana inte är relevanta. Ekvationen medger endast jämförelser av

bullernivåer mellan olika vägbeläggningar.

Eftersom det klart dominerande bullret av trafiken vid landsvägshastigheter

är däck/vägbanebuller kan man betrakta resultaten såsom representativa

även för totalt trafikbuller i det här aktuella fallet.



6 SAMMANFATTNING AV VÃGYTANS INVERKAN PA BULLRET I

ALLMÄNHET

Däck/vägbanebuller, och även trafikbuller, har i allmänhet sin största (sub-

jektiva) amplitud vid frekvenser omkring 1000 Hz vilken frekvens ofta

betecknas som en "mellanfrekvens". Vid lägre frekvenser sjunker det subjek-

tiva intrycket av bullret (fastän det ofta inte sjunker nämnvärt fysikaliskt).

Frekvenser ner till ca 100 Hz är "intressanta" i detta sammanhang. Förhållan-

dena avser då utomhusmiljöer eller inomhusmiljöer där visst ljudläckage

genom fönster och vädringsluckor förekommer. Inomhus med stängda fönster

är dock, i strid med ovanstående, ofta det lågfrekventa bullret (150-300 Hz)

mer störande än det mellanfrekventa.

Vid höga frekvenser är trafikbullretsubjektivt viktigt upp till 3000-5000 Hz.

De låga frekvenserna (under ca 800 Hz) påverkas av vägytans makro- och

megatextur så att ökande textur ger ökande buller. Detta fenomen hörs

tydligt både i och utanför fordonen. Härvid har det visat sig att den bästa

korrelationen mellan buller och textur fås om man filtrerar fram just

texturvåglängderna kring 80 mm; därav valet av just ng i ekvationen ovan.

De höga frekvenserna (över ca 1000 H2) påverkas dock i motsatt riktning av

makrotexturen, dvs högre makrotextur ger lägre buller. Bästa korrelationen

fås för texturvåglängder kring 5 mm; därav valet av L5 i ekvationen.

Det innebär lyckligtvis att om man strävar efter låg makrotextur vid långa

texturvåglängder för att få låg bullernivå, bör detta kompletteras med hög

makrotextur vid korta texturvåglängder. På så sätt blir det inte nödvändigtvis

någon konflikt med friktionskraven.

Ljudet sammansätts av de låga och höga frekvenserna tillsammans så att den

totala A-vägda ljudnivån uttryckt i dB(A) påverkas av båda ljudkomponen-

terna. Detta ljudnivåmått anses vara det som har bäst korrelation med

hörintrycket. Beroende på detaljer i texturen kan således en ökande textur

vara såväl negativ som positiv för bullret.

För cementbetongytor har tidigare studier ofta visat att dessa har en

ogynnsam textur vid långa våglängder, ofta beroende på att ganska stora



stenstorlekar har använts (30-60 mm). Vidare brukar cementbetongytor både i

inledningsskedet och efter en tids slitage få en ganska slät textur vid korta

makrotexturvåglängder. Detta ger ogynnsamma bulleregenskaper. Vidare

finns det flera indikationer, om än inte bindande bevis, på att den ökade

hårdheten hos en cementbetongyta ger upphov till en extra "bullernackdel" på

ca 1-2 dB(A) relativt asfaltbetongytor.

För att optimera en cementbetongyta med avseende på låg bulleremission

behövs alltså texturen göras låg vid långa våglängder, vilket åstadkoms

genom minsta möjliga maximala stenstorlek (helst ca 10 mm) samtidigt som

texturen vid korta våglängder behöver bli hög. Det senare kan åstadkommas

genom att frilägga texturen som då bör bestå av en avsevärd andel sten 3-6

eller 4-8 mm.

7 RESULTAT

I Fig. 8 jämförs de erhållna texturspektrena för de fyra proverna med

varandra inom det väsentligaste området.

Texturmätningarnas resultat har sedan omräknats med den ovan angivna

ekvationen till predikterad "bullrighet". Dessa resultat framgår av tabell 1

nedan. Såsom jämförelseobjekt har där även medtagits ett antal vägytor

uppmätta i andra projekt.

Vidare har en beräkning gjorts där det antas att den finare makrotexturen,

dvs av stenarna 4-8 mm, har slitits ner till halva amplituden (texturhöjden).

Detta tänkta fall har nr 19 i tabellen.

Följande jämförelser kan göras:

Jämförelser mellan proverna

Proverna nr 1 och 2 utgår från samma recept. Trots detta råkar prov nr 1

enligt tabellen vara "tystast" och nr 2 "bullrigast" av de fyra proverna. Detta

visar att en viss spridning i tillverkningen mellan så små ytor inte kan

undvikas.
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Figur 8 Texturspektra, dvs texturens nivå (amplitud omräknad till en loga-
ritmisk skala) som funktion av texturens våglängd för de fyra
proverna. De för ERNL kritiska områdena har markerats särskilt.

Ett detaljstudium av Fig. 8 visar dock att ERNL-måttet p g a de små

proverna kanske inte har beräknats på bästa sifferunderlaget. Måttet

beräknas nämligen, för enkelhetens skull, endast med två texturvåglängder

som bas (80 resp 5 mm). Detta kan vid slå prover ge stora osäkerheter vid 80

mm våglängd. I detta fall verkar två av proverna, nr 1 (1127) och nr 3 (1203)

ha betydligt lägre nivå vid just 80 mm än i området 25-63 mm. Sannolikt

beror detta på att proverna är små. Således har Lgo blivit orepresentativt

lågt för dessa prover och därmed ERNL för lågt. Troligen är Lgo ca 2 dB för

lågt, relativt det övriga området, och därmed ERNL ca 1 dB(A) för lågt.

Om hänsyn tas till ovanstående blir det tydligt att bullernivåerna i stort sett

följer principen att ju större de största stenarna är ju mer bullrar det. Dock

är skillnaden mellan bästa och sämsta fall ej större än drygt 1 dB(A).



Tabell 1 Från uppmätt makrotextur predikterad däck/vägbanebullernivå,
ERNL, för personbilar med sommardäck i medelhastighet 100 km/h.
Nr 1-5 gäller texturmätningar gjorda på provbitar 0,4x1,0 m, nr 6-18
gäller textur-mätningar gjorda på vägar och tas med här som
referenser. Nr 19 är en tänkt, sliten variant av nr 5.

ERNL = Estimated Road Noisiness Level, enligt Ref 1 med
konstanterna a:0,5 och b=-0,25. Den absoluta nivån har en
godtycklig bas; beakta därför endast skillnader. Plustecknet vid
bullernivån för vissa ytor markerar att dessa ytor, som utgörs av
cementbetong, troligen är 1-2 dB(A) bullrigare än vad dB(A)-värdet
indikerar, beroende på deras extra hårdhet.

     

Nr Beläggningstyp eller prov Buller Anmärkning

dB(A)

l CB märkt 901127, _<_ 20 mm 71,5+ Prover från VV

2 CB märkt 901129, 5 20 mm 72,6+ Prover från VV

3 CB märkt 901203, _<_ 32 mm 72,3+ Prover från VV

4 CB märkt 9012.06, 5 16 mm 72,0+ Prover från VV

5 Medel av samtl CB-prover 72,1+ Prover från VV

6 MAB16T sliten 72,2 RV34, mätt okt 1990

7 MAB16T, alldeles ny 71,7 RV34, mätt okt 1990

8 MAB12T, alldeles ny 70,4 Väg 636, mätt 1989

9 ISO low noise, ung.=MAB8T 70,1 Volvos Provbana Hällered

10 Yl 8-12, ny 74,6 Väg E66, vägren, mätt 1982

11 Yl 4-8 (1 år) 71,2 Väg 148, Gotland, mätt 1981

12 CB i Skåne (mkt gammal) 75,0+ Mätn. 1978, 42 år gammal

13 CB på Gotland (mkt gammal) 76,0+ Mätn. 1982, 43 år gammal

14 CB i Belgien 75,0+ Provsträcka 25, mätt okt 1990

15 CB i Belgien 74,2+ Provsträcka 27, mätt okt 1990

16 CB i Belgien 72,4+ Provsträcka 28, mätt okt 1990
slipad (längsgående räfflor)

17 CB i USA, typisk, ny 71,4+ Högklassigx. provbana, ej trafi-
kerad (bästa som kan göras?)

18 CB i USA, typisk, medelgammal 73,2+ Högtrafikerad väg, storastenar

19 CB, som nr 5 ovan, men sliten 73,6+ Antag: Småstenar bortslitna
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Jämförelser med andra cementbetongytor

De uppmätta proverna förutsägs ge lägre bulleremission än "gammaldags"

cementbetongytor (nr 12-15 och 18); även i det antagna slitna fallet (nr

19). Emellertid förefaller en slipad variant (nr 16) som påminner om de

som nyligen provats i Skåne och vid Arlanda ge ungefär lika "lågt" buller.

Man kan dock ifrågasätta om sådana räfflor inte slits bort av dubbdäcks-

trafiken efter kort tid. Man kan bara beklaga att vi inte var förutseende

nog att mäta även texturen på cementbetongytorna i Skåne och vid

Arlanda på vilka buller uppmättes 1990. Kostnaderna för detta hade varit

välmotiverade om man hade känt till att här beskrivet laboratorieförsök

skulle behöva göras.

Jämförelser med asfaltbetongytor

Här bör man beakta plusteckenmarkeringarna i tabell 1, förutom de

nominella skillnaderna i dB(A). Det framgår därvid av resultaten att en ny

asfaltbetongyta skulle bli ett par dB(A) tystare än en nycementbetongyta

av här specialtillverkat slag (jämför nr 5 med 7+8). Efter något års slitage

skulle skillnaderna mellan asfaltbetongen och cementbetongen troligen

fortsätta att vara ca ett par dB(A) (jämför nr 19 med 6).

Jämförelser med ytbehandlingar

En ytbehandling typ Yl med numera vanlig 8-12 mm sten har i början av

sin livslängd en ljudnivå som är något högre än cementbetongen (jämför nr

5 med nr 10). Emellertid går en Yl-a gradvis mot en sliten asfaltbetong

med tilltagande slitage varför cementbetongen så småningom blir något

värre än ytbehandlingen i bullerhänseende.
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8 REKOMMENDATIONER

Om ambitionen är att minimera trafikbullerstörningar, bör inte en ce-

mentbetongyta användas. Om det av annan anledning är önskvärt att

använda en cementbetongyta är metoden med frilagd ballast att rekom-

mendera - eller kanske hellre längsgående slipning - men man måste räkna

med en med tiden ökande bullernivå eftersom de mindre stenarna nog slits

bort av dubbdäcken på ett tidigt stadium.

Om cementbetong väljes och bulleraspekten är viktig bör 16 mm max

stenstorlek väljas. Om detta bedöms vara en dålig Optimering, ur andra

synvinklar än buller, bör 20 mm väljas. Bullerökningen relativt 16 mm blir

säkert inte högre än 1 dB(A).
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