
 

VTlnotat

 

  

Nummer : Vv 154 Datum: 1991-10-09

Titel: Utvärdering av dränerande asfaltbetongsegenskaper samt förslag till FoU-program

Författare: Lars-Göran Wågberg

Avdelning: Vägavdelningen
Projektnummer : 4335804-3
Projektnamn : Dränerande asfaltbetong - drift- ochunderhållsfrågor
Uppdragsgivare : Vägverket
Distribution: fri

db h $ Statens väg- och trafikinstitut
?,Väg-och Trafik- Pa: 58101 Linköping. Tel. 013-204000. Telex 50125 VTISGIS. Telefax 013-14 1436

Instit!/tgt Besök: Olaus Magnus väg 37 Linköping

 
 



LÄGESRAPPORT

Utvärdering av dränerande asfaltbetongs egenskaper

samt förslag till FoU-program

Lars-Göran Wågberg



Väg- och Trañkinstitutet 91-10-09 2

Vägavdelningen

Lars-Göran Wågberg

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

BAKGRUND .................................................................................................... 3
RESISTENS MOT AVNÖTNING .......................................................................... .. 4

Resultat från äldre provsträckor .......................................................... .. 4

Provväg på väg E4 norr om Gävle ...................................................... .. 7

Provsträckor på vägE3 vid Partille ..................................................... .. 8

Utredning om spárutvecklingen pá HABD-beläggningar ............................ .. 8

REDUCERING AV DE DRÄNERANDE OCH BULLERDÄMPANDE EGENSKAPERNA... 11
FÖRSLAG TILL FOU-PROGRAM......................................................................... .. 12

VTI NOTAT V 154



Väg- och Trañkinstitutet 91-10-09 3

Vägavdelningen

Lars-Göran Wägberg

BAKGRUND

De första försökssträckorna i Sverige med dränerande asfaltbetong,HABD, utfördes 1976 i

Västernorrlands län. Efter uppföljning av dessa sträckor i tre är genomfördes ett nytt försök med den

intressanta beläggningstypen i södra Sverige 1979. Beläggningstypen väckte stort intresse på grund av

de, framför allt för trafikanterna, positiva egenskaperna vid körning i mörker och regn. Inför

beläggningssäsongen 1980 utarbetades preliminära anvisningar för utförande av dränerande asfaltbetong

vilket innebar att beläggningstypen i princip lämnade försöksstadiet.

Användningen av HABD som slitlagerbeläggning var som störst mellan 1980 och 1986, då relativt

stor del av väg E66 och E6 i södra och västra Sverige belades med HABD.

Under de första åren på 1980-talet utvecklade de större entreprenörerna HABD-beläggningar med

tillsats av fibrer, i första hand mineral- och cellulosafiber. Huvudsyftet med fibertillsatsen var att

underlätta produktionen av HABD. Med ñbertillsats blev det möjligt att tillverka HABD vid samma

stenmaterialtemperatur som andra beläggningsmassor. Fibertillsatsen innebar också att massan blev mer

lätthanterlig i utläggningsskedet, risken för separation av bitumen och finmaterial minskade avsevärt.

Under slutet av 1980-talet gick användningen av HABD ned markant. Huvudorsaken till den

minskade användningen anses allmänt vara att HABD-beläggningen slits mer än övriga

slitlagerbeläggningar av dubbarna. Ytterligare en anledning till den minskade användningen kan vara att
de dränerande egenskaperna avtar med tiden beroende på att beläggningens hälrum sätts igen av

slitageprodukter och annan smuts. Det råder också en viss osäkerhet om lämpliga underhållsmetoder

vid åtgärd av en sliten HABD-beläggning.

Under 1990 genomfördes en utredning, i form av ett examensarbete, av spärutvecklingen pä

HABD-beläggningar. Till grund för utredningen läg Vägverkets RST-data från mätningar 1987-1989.

Utredningen omfattade ett relativt stort urval av de HABD-beläggningar som utförts, i framför allt M-,

N- och O-län under 1980-talet.

Avsikten med denna rapport är att analysera orsakerna till den minskade användningen, diskutera

funktionsegenskaper och livslängd samt ge ett förslag till FoU-program för att lösa, alternativt minska

problemen.
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RESISTENS MOT AVNÖTNING

Den allmänna uppfattning bland de ansvariga för beläggningsunderhället på Vägverket är att

huvudproblemet med HABD är att avnÖtningen är betydligt större jämfört med konventionell tät

asfaltbetong och framför allt jämfört med HABS, dvs skelettasfalt.

Resultat från äldre provsträckor

Under slutet på 1970-talet och början på 1980-talet följdes ett antal HABD-provsträckor upp med

avseende på avnÖtningsresistensen. Dessa provsträckor var belägna vid Bergeforsen utanför Sundsvall,

Gårdstänga och Höör i Skåne, Norrköping, Nyköping mm. I nedanstående tvä diagram, fig 1 och fig 2,
har en jämförelse gjorts mellan avnÖtningen på HABD-beläggningar och andra slitlagerbeläggningar

som följdes upp vid ungefär samma tidpunkt. Samtliga beläggningar är provbeläggningar.
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Fig.1 Avnötning på HABD-provsträckor under slutet av l970-talet och början av l980-talet.
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Fig.2 Avnötning påett stort antal provsträckor med konventionell tät asfaltbetong. Större delen av mätningarna har gjorts under
slutet av 1970-talet och början av 1980-talet.

Enligt de data som sammanställts i ovanstående två diagram slits inte HABD mer än Övriga

slitlagerbeläggningar. Bland jämförelsesträckorna finns dock inga HABS-beläggningar representerade

eftersom sådana ej utfördes under den aktuella tiden. Konventionell tät asfaltbetong är den vanligaste

beläggningstypen i referensmaterialet. Däremot finns ett antal sträckor med stenrikare massor, dvs ett

mellanting mellan tät och skelettgradering, representerade i materialet. De provsträckor som är

representerade i de ovanstående diagrammen har med något enskilt undantag haft högst 90 km/tim som

skyltad hastighet.

Under senare år har HABD använts i mycket stor utsträckning på motorvägar och andra större

trañkleder med en skyltad hastighet som uppgår till 110 km/tim. Den höga hastigheten i kombination

med användning av stenmaterial med relativt högt sprödhetstal är i många fall en trolig orsak till stort
slitage på HABD-beläggningar. På ett flertal HABD-objekt i södra och västra Sverige har det kunnat

konstaterats att dubbarna "knackar" loss fragment av det grova stenmaterialet. Dessa fragment är 2-3

mm i diameter och ansamlas i vägkanten. I samtliga fall har man använt stenmaterial med mycket bra

slipvärde (nötningsmotstånd) men med ett relativt högt sprödhetstal.
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Fig. 3 Fotot visar ansamling av stenfragment vid vägkanten efter den första vinterns trafik.
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Provväg på väg E4 norr om Gävle

Sommaren 1987 utfördes en provväg på väg E4 vid Hagsta norr om Gävle. Fem olika typer av

HABD provades;

HABD12 enligt BYA (utan ñbertillsats) med Wetñx vidhäftningsmedel

HABD12 med tillsats av E.V.A. (Etylen-Vinyl-Acetat)
HABD12 med Styrelf som bindemedel
HABD12 Viacodrän (cellulosañber) med Wetñx

HABD12 med Bitulastic som bindemedel

I direkt anslutning till HABD-sträckorna utvaldes en referenssträcka med HAB12T som slitlager.
Enligt planerna skulle avnötningen mätas från och med den andra vintern och tre vintrar framåt.
Mätningarna kunde dock bara genomföras vinter 2 och vinter 4. I nedanstående diagram framgår att

avnötningen på HABD12-sträckorna är mellan 9 och 34 % större än på HAB12T-sträckan vintern

1988/89.

Vintern 1990/91 var skillnaden i avnötning betydligt mindre. Den uppmätta avnötningen på BYA-

HABD och HABD med E.V.A var ca 12% större än avnötningen på HAB12T-sträckan,medan HABD-

sträckorna med Styrelf och Bitulastic uppvisade en avnötning som var något lägre än HAB12T-
sträckans. Provsträckan med Viacodrän hade en avnötning som var 44 % större än HAB12T-sträckan.

 

Avnötning väg E4 vid Hagsta vintrarna 1988/89 & 1990/91
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Fig. 4 Resultat frånavnötningsmâtningar på provsträckor norr om Gävle vintrama 1988/89 resp. 1990/91
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Stenmaterialet var det samma i samtliga beläggningstyper. Under den första vintern kunde en

omfattande "urflisning" konstateras på samtliga HABD-sträckor. Små fragment, 2-3 mm, av det grova
stenmaterialet hade "knackats" loss och ansamlats i vägkanten. Det aktuella vägavsnittet är en
motortraflkled med 110 km/tim som skyltad hastighet.

Sträckorna lades över med en ny slitlagerbeläggning sommaren 1991 varför ytterligare uppföljning

inte är möjlig. Under hösten 1991 kommer en utförligare rapport innehållande mer genomarbetade

resultat och slutsatser.

Provsträckor på väg E3 vid Partille

Under sommaren 1990 utfördes ett antal provsträckor med dränerande asfaltbetong på väg E3 vid
Partille utanför Göteborg. Huvudsyftet med provvägen är att prova polymermodifrerat bitumen (PmB) i

dränerande asfaltbetong. En rapport om utförandet och det första årets mätresultat återfinns i VTI
NOTAT nummer V152.

På samma vägavsnitt utfördes i början på 1980-ta1et dränerande asfaltbetong, både enligt BYA och
en DRAINOR. Det grova stenmaterialet utgjordes av kvartsit från Dalsland. Redan den första vintern
uppstod problem genom s.k. "urflisning".

Det grova stenmaterialet som användes vid försöket 1990 utgjordes av en kvartsit från Kärr i
Dalsland. Denna kvartsit har ett lägre sprödhetstal, mellan 40 och 42, än den kvartsit som användes

förr. Kvartsit från Dalsland har i regel ett sprödhetstal som överstiger 50. Efter den första vinterns

trafik syns inga tendenser till urflisning på någon av de fyra sträckor som ingår i provvägen.

Avnötningen under den första vintern är i stort sett i samma storleksordning på alla fyra sträckorna,

mellan 2-3 mm i hjulspåren. Detta motsvarar ett SPS-tal mellan 22 och 26. Provägen kommer att följas

upp under ytterligare några år. Ingen referenssträcka med HABT- eller HABS-beläggning finns.

Utredning om spårutvecklingen pä HABD-beläggningar

Under sommaren 1990 genomfördes en utredning om spårutvecklingen på HABD-beläggningar.
Utredningen gjordes i form av ett examensarbete med handledning från VTI. Undersökningen
omfattade HABD-beläggningar i fem län, M-, N-, 0-, P- och Y-län. I dessa fem län har HABD lagts på
ca 140 km väg. Underlaget till undersökningen har hämtats från Vägverkets databaser med resultat från

inventeringsmätningar med Laser-RST under åren 1987-1990. De HABD-objekt som ingår i

undersökningen har valts så att det i direkt anslutning till HABD-objektet finns ett objekt med en

HABT-beläggning. Genom detta förfarande är det säkerställt att de båda objekten har utsatts för samma

trafikmängd, andel tung trafik, antal dubbade fordon och att de har samma förutsättningar beträffande

klimatet.

I undersökningen jämfördes dels respektive HABD-objekt med intilliggande HABT-objekt, dels

jämfördes samtliga utvalda HABD-objekt med samtliga HABT-objekt inom samma län. I nedanstående

diagram visas den beräknade regressionslinjen för sambandet spårdjup - ackumulerad trafik för HABD-
respektive HABT-beläggningarna i tre av länen.
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Fig.5 Regressionslinjen för utvalda HABD- resp HABT-beläggningar i M-län. 
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Fig.6 Regressionslinjen för utvalda HABD- resp HABT-beläggningar i N-län
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Fig.7 Regressionslinjen för utvalda HABD- resp HABT-beläggningar i O-län.

Som framgår av ovanstående diagram är skillnaden mellan regressionslinjerna för respektive
beläggningstyp relativt måttlig. I M-, och O-län där skillnaden är som störst är spårdjupet på HABD-
objekten generellt ca 3 mm större än på HABT-objekten efter ett trañkarbete motsvarande 20 miljoner

axelpar (räknat i båda riktningarna). I N-län är skillnaden obetydlig efter samma trañkarbete.

Om man jämför spårdjupsutvecklingen på enskilda HABD-objekt med ett intilliggande HABT-

objekt kan man hitta betydligt större skillnader i spårdjupsutveckling än vad den generella jämförelsen

indikerar. Slitaget på en HABD-beläggning kan vara mellan 25 och 35 % större än intilliggande

HABT-objekt. Det kan i många fall förklaras med att man på vissa objekt har använt ett stenmaterial

med högt sprödhetstal.

I utredningen pekar man på att otillräcklig vidhäftning utgör en orsak till att stensläpp uppstår.

Vissa kvartsitmaterial har dåliga vidhäftningsegenskaper men frågan är om detta är den huvudsakliga

orsaken till stort slitage.

Examensarbetet, som benämns "SPÅRBILDNING HOS DRÄNASFALT - en analys av orsaker, är
redovisat i Bulletin 1990:3 från Institutionen för vägteknik, KTH Stockholm.
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REDUCERING AV DE DRÄNERANDE OCH BULLERDÄMPANDE EGENSKAPERNA

När en HABD-beläggning är ny är de dränerande och bullerdämpande egenskaperna extremt goda.

Vid bullermätningar har en reduktion på drygt 5dBA, jämfört med en normal HABT-beläggning,
kunnat uppmätas. De goda dräneringsegenskaperna gör att inget fritt vatten blir stående på

beläggningsytan även underrelativt kraftig nederbörd. Användningen av dubbdäck medför emellertid
att HABD-beläggningen sätts igen av bortnött bitumen och stenmaterial. På grund av slitaget minskar
också beläggningens volym vilket gör att beläggningens förmåga att magasinera vatten minskar.

Igensättningen av HABD-beläggningen medför alltså att både de dränerande och de bullerdämpande

egenskaperna avtar kontinuerligt .

I Sverige och i några andra länder i Europa har försök gjorts att rensa dränerande

asfaltbeläggningar genom högtrycksspolning i vissa fall kombinerat med sugning. De försök som gjorts

i Sverige har gjorts i laboratoriemiljö eller i liten skala i fält med enkel utrustning. Inget av dessa
försök har givit entydigt positiva resultat.

I Norge driver man sedan ett par år ett forskningsprojekt som syftar till användning av dränerande

asfaltbetong för dämpning av trafikbuller. Projektet heter "Stöjsvake vegdekker" och startades

sommaren 1989 på uppdrag av Statens Forurensningstilsyn. Projektledning och projektadministration

utförs av konsultföretaget Vianova. En väsentlig aktivitet i detta projekt är att ta fram en teknik för

rensning av HABD-beläggningar. Man har inom projektets ram provat fem olika utrustningar för

rensning av HABD-beläggningen, ofta har fler utrustningar använts i kombination med varandra. Man

har också provat olika former av preparering av ytan före rensningen.

För utvärdering av effekten av rensningen har hålrumshalt och dräneringsförmåga undersökts före

och efter rensningsoperationen. Ökningen av hålrumshalten efter rensning varierade från 0 till 8% ,

medan den procentuella Ökningen i dräneringsförmåga varierade mellan 0 till 150%. Effekten av

rensningen varierade alltså mycket beroende på beläggningsyta och rensningsutrustning.

Utvärderingen har visat att det krävs en kraftig högtrycksspolning för att få ett tillfredsställande

rensningsresultat. Vattnet måste träffa beläggningsytan med stort tryck och man bör också ha en
roterande vattenstråle så att man får många spolningar av en delyta på kort tid. På de ytor där man

använt högtrycksspolning från en fast ramp kunde man inte konstatera någon väsentlig förbättring. Ett

speciellt problem vid rensningen var uppsugningen av spolvattnet. Sugmunstycket på den sugbil som

användes kunde inte manövreras tillräckligt nära spolmunstycket utan spolvattnet hann rinna tillbaka
ned i beläggningen innan det kunde sugas upp.Spolning och sugning bör alltså ske i samma

arbetsoperation för att uppnå en god effekt. Erfarenheterna av rensningsförsöken tyder också på att
rensningen bör göras minst två gånger om året. Man har också funnit att det är en fördel om

beläggningen har "blötlagts" genom vattenbegjutning före rensningen. Ett alternativ kan vara att

genomföra rensningen omedelbart efter ett regnväder. Rensning med spolning av varmt vatten, ca SOC,

provades i ett mindre försök, dock utan nämnvärd effekt på dräneringsförmågan.

Under våren gjorde Lars-Göran Wågberg (VTI) och Svante Johansson (VV-VBv) en studieresa till

Norge för att träffa projektledaren för det norska projektet och för att på plats studera de dränerande
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beläggningar som ingår i projektet. Vi kunde då konstatera att samtliga dränerande beläggningar var i

mycket dålig kondition. Att döma av skadorna verkade det som om man dels haft problem med
homogeniteten vid produktionen, dels syntes man ha problem med vidhäftningen. Den dåliga

konditionen på beläggningarna minskar värdet av rensningstörsöken något men det fortsatta arbetet,
framför allt med framtagning av en effektivare rensningsutrustning, bör följas noggrant.

FÖRSLAG TILL FOU-PROGRAM

Det största problemet med HABD-beläggningar under senare år har varit den urflisning som sker

på vägar med 110 km/tim som tillåten körhastighet. Det höga slitaget på många HABD-objekt beror

med stor sannolikhet på att det grova stenmaterialet som använts har haft för högt sprödhetstal. Normalt
läggs ju största vikten vid slipvärdet när kraven för stenmaterial till slitlagerbeläggningar läggs fast.

Slipvärdet är en metod som väl beskriver stenmaterialets egenskaper att stå emot slitage i form av

nötning. Sprödhetstalet däremot beskriver bäst stenmaterialets förmåga att stå emot det slitage som kan

uppstå genom slag. Högt sprödhetstal i det grova stenmaterialet, stenrikare beläggning och hög tillåten

körhastighet är faktorer som ökar risken för att urflisning skall ske. I ett slitlager av tät asfaltbetong

sitter de spruckna grova stenarna kvar i beläggningsytan eftersom de förankras av det omgivande

bruket. I en HABS-beläggning och framför allt i en HABD-beläggning finns inget bruk som håller kvar

den spräckta stenen. Samma problem har också iakttagits på ytbehandlingar som ligger på vägar med

hög tillåten körhastighet.

FoU-verksamheten de närmaste åren bör inriktas på att hitta den högsta gränsen för sprödhetstal på

stenmaterial som skall användas i HABD-beläggningar på vägar med högre tillåten hastighet än 70

km/tim. Verksamheten bör läggas upp som ett demonstrationsprojekt där stenmaterial med varierande

egenskaper, framför allt när det gäller sprödheten, ingår. Det bör också göras försök med en alternativ

krossningsprocess, exempelvis kubisering, vilket skulle kunna minska risken för urflisning på ett
stenmaterial med relativt högt sprödhetstal. Det är från andra försök känt att kubiseringen minskar

slitaget på HABS-beläggningar med 25-35 % under den första vinterns trafik. Det är dock möjligt att

effekten av kubiseringen minskar något efter den första vintern.

Med ett segt och nötningsbeständigt stenmaterial, typ diabas, ökar möjligheterna att göra en

HABD-beläggning med 8 mm som största stenstorlek. En HABD8 får större hålrum än de HABD-

beläggningar som idag används vilket är en fördel ur buller- och dräneringssynpunkt men kanske också

ur rensningssynpunkt.

Beträffande rensning av HABD-beläggningar bör vi följa det projekt som pågår i Norge med

utveckling av en utrustning. Om de lyckas ta fram en bra, fungerande utrustning bör ett program för

rensning av HABD-beläggningar startas i Sverige.

En grundlig utredning bör göras för att konstatera om det föreligger ett vidhäftningsproblem som

påverkar HABD-beläggningarnas livslängd i negativ riktning. Utredningen bör omfatta alla typer av

HABD-beläggningar och organiseras lämpligen i ett förberedande, relativt omfattande laboratorieförsök

följt av ett fältförsök.
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Gamla HABD-objekt som åtgärdas bör följas närmare med en noggrann kartläggning av funktionen

före åtgärden och en uppföljning av beläggningens sammansättning och funktion efter åtgärden.

Liknande åtgärder i andra länder bör följas. Eftersom HABD numera används i relativt stor omfattning

är det möjligt att en litteratursökning avseende underhållsåtgärder på HABD-beläggningar kan ge något

resultat.
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