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UTVECKLING AV PROGNOSMODFLL FÖR BELÄGGNINGS-
SLITAGE, SLITAGEPROFIL OCH ARSKOSTNAD

Bakgrund

Prognosmodeller som beskriver hur tillståndet förändras i olika delar av en

vägkonstruktion utgör ett värdefullt verktyg för bedömning av en vägs eller en

beläggningsåtgärds livslängd och ekonomi. Prognosmodeller utgör också kärnan i

planeringssystem, Pavement Management Systems, som bygger på olika

vägkonstruktioners och beläggningslagers tillståndsförändring beroende av

trafiken och tiden. Den prognosmodell som behandlas i denna rapport beskriver

storleken av slitlagerbeläggningars slitage och den spårurveckling som fordon

med dubbade däck åstadkommer. Modellutvecklingsarbetet har genomförts inom

ett tema som finansierats av Kommunikationsforskningsberedningen (KFB) och

Vägverket. Modellen bygger på de resultat och den erfarenhet som erhållits under

de senaste tio årens verksamhet på VTI med målsättningen att utveckla och

värdera slitstyrkan hos slitlagerbeläggningar av asfalttyp.

Målsättning

Målsättningen har varit att utveckla en datoriserad prognosmodell för den del av

spårdjupsutvecklingen som orsakas av slitage från dubbade däck. Modellen skall

dels ge en prognos av en beläggnings slitstyrka utifrån uppgifter om

beläggningstyp, ingående materials egenskaper, dels ge en prognos av spårprofilen

utifrån data om vägtyp, trafikbelastning med mera. I det första skedet begränsas

modellen till att omfatta beläggningar av typ ABT och ABS. Dessa två

beläggningstyper är dock de helt dominerande slitlagren på högtrafikerade i

Sverige.

Förväntad nytta

Modellen kan bli ett bra hjälpmedel för följ ande uppgifter:

0 ett tekniskt/ekonomiskt beslutsstöd vid val av beläggningsåtgärd, krav på

stenmaterialkvalitet med mera på enskilda objekt.

0 bedöma tekniska/ekonomiska effekter på vägnätsnivå beroende på vald

åtgärdsstrategi.

0 beräkning av livslängd till nästa åtgärd. Eftersom modellen skall kunna

användas för att bedöma livslängden, fram till största tillåtna spårdjup, kommer

den också att kunna tjäna som ett hjälpmedel vid planering och prioritering av

beläggningsåtgärder.

0 planering och styrning av trafikens sidoläge. På vägavsnitt med spårbunden

dubbdäckstrafik är det möjligt att förlänga ett slitlagers livslängd genom att

flytta sidomarkeringslinjerna och därmed även flytta trafikens sidoläge.

0 beräkning av årskostnader orsakade av dubbslitaget. Genom att mata in

uppgifter om materialpriser kan modellen hjälpa till att bedöma om det lönar

sig att köpa in, och transportera, ett högkvalitativt stenmaterial istället för att

använda ett billigare stenmaterial som finns tillgängligt lokalt.

0 ett pedagogiskt verktyg för att sprida kunskap om hur olika faktorer påverkar

slitagets storlek och fördelning över körfältsbredden.
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Beskrivning av prognosmodellen

Prognosmodellen består huvudsakligen av tre delar:

o en modell som beräknar hur stort slitaget blir per antal dubbade fordon

0 en modell som beräknar hur slitaget fördelas över körfältets bredd

(slitageprofil)

0 en modell som beräknar exempelvis årskostnaden utifrån använda

material och beräknad livslängd

Delmodell för prognos av slitagets storlek

Den delmodell som beräknar slitagets storlek per antal dubbade fordon bygger på

en stor mängd slitagedata från de senaste tio årens forsknings- och utvecklings

arbete på VTI. Den största delen av data kommer från beläggningsplattor som dels

lagts ut i befintliga slitlagerbeläggningar på högtrafikerade vägar, som dels provats

i VTI:s provvägsmaskin. Beläggningsplattorna representerar olika beläggnings-

typer, varierande stenmaterialegenskaper, olika stenstorlekar m.m.

I samtliga körningar i provvägsmaskinen har ABT16 med ett porfyrmaterial från

en och samma täkt i Älvdalen utgjort referensbeläggning. Övriga beläggnings-

plattors slitage har därför relaterats till referensbeläggningen som har givits

referensvärdet 1,0.

En databas byggdes upp innehållande samtliga beläggningsplattors beläggnings

data som, mot bakgrund av tidigare erfarenhet, kunde tänkas vara relevanta i

sammanhanget. Följ ande beläggningsdata finns i databasen:

o Beläggningstyp (ABT, ABS) 0 Stenmaterialtyp, resp. fraktion

0 Bindemedelstyp ' Största stenstorlek

0 Bindemedelshalt 0 Korngradering

' EV. fibertillsats 0 Stenhalt

0 Skrymdensitet 0 Flisighetstal

0 Kompaktdensitet ' Sprödhetstal

. Hålrumshalt enl. Marshall o Slipvärde

0 Packningsgrad . Kulkvarnsvärde

Slitagedata från körningar i provvägsmaskinen finns i form av tre uppmätta

profillinjer per platta. Profilen har uppmätts före körningen (nollmätningen) och

med jämna intervall under körningarna, Vilket innebär profileringar efter 5000,

15000, 25000, 45000, 65000, 85000, 105000, 125000, 245000 och 305000 varv

(slutmätning). Slitageprofilen beräknas genom att subtrahera profillinjerna från

varje mättillfälle med nollprofilen innan körningen varefter medelslitaget för

respektive profillinje och beläggningsplatta beräknats.

På beläggningsplattor som placerats ut i befintlig slitlagerbeläggning på

trafikerade Vägar har en s.k. nollmätning gjorts på hösten innan dubbdäcks

säsongen och en slutmätning vid slutet av dubbdäckssäsongen. Medelslitaget för

respektive profillinje och beläggningsplatta har beräknats på samma sätt som i
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provvägsmaskinen. Antalet dubbdäcksförsedda fordon som passerat beläggnings

plattorna har mätts och beräknats så att slitagets storlek kunnat relateras till antalet

överfarter med dubbade däck.

Modellutvecklingen har baserats på stegvis multipel linjär regressionsanalys vilket

är en metod som vanligtvis används för utveckling av modeller av detta slag. Den

mjukvara som använts vid modellutvecklingsarbetet är SPSS 7.0 för Windows.

Efter en noggrann kontroll av samtliga datas relevans inleddes modellarbetet med

en analys av korrelationskoefficienterna mellan det relativa slitaget och de

variabler som kunde tänkas ingå i modellen.

Korrelationskoefficienter

 

 

 

  

Hål Pack Största Kul Optimal Stenhalt Stenhalt
rums- nings- sten- kvarns- stenhalt

halt grad storlek värde > 4 mm > 8 mm

Relatin ** ** * ** **

slitage, -0,035 0,088 -O,458 0,731 -0,267 -0,336 -0,425
ABT + ABS

Relatin ** ** ** ** **

slitage, -0,039 -0,034 -O,544 0,823 -O,585 O,528 -O,578
ABT

Relatin ** ** ** **

slitage, 0,125 -O,221 -O,54O 0,730 -0,013 -O,333 -O,369
ABS         

Korrelationen är Signifikant på nivå 0,05 (Z-Iailed)

** Korrelationen är Signifikant på nivå 0,0] (Z tailed)

Korrelationskoefficienten analyserades för tre olika fall: ABT och ABS gemen-

samt samt ABT respektive ABS individuellt.

Som framgår av korrelationskoefficienterna i ovanstående tabell är korrelationen

generellt starkast mellan det relativa slitaget och den grova stenfraktionens

kulkvarnsvärde, de olika måtten för halten grov sten samt största stenstorlek.

Anledningen till att korrelationskoefficienten är låg mellan relativt slitage och

packningsgrad respektive hålrum är att variationen i packningsgrad och hålrum är

liten i dessa laboratorietillverkade plattor där hålrumshalt och packningsgraden

medvetet har lagts på en låg respektive hög nivå. Vid för låga packningsgrader har

plattor underkänts och kasserats. Om större variation i hålrum och packningsgrad

tillåtits hade med all sannolikhet dessa variabler visat stark korrelation med

slitaget. Låg (dålig) packningsgrad medför på sikt (på vägen) att egenskaper som

åldringsresistens och beständighet kan försämras.

Anledningen till att korrelationskoefficienten är relativt låg mellan relativt slitage

och optimal stenhalt för ABS beläggningarna beror sannolikt också på att

variationen mellan ABS plattornas sammansättning är relativt liten.
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Regressionsekvationen beräknades med hjälp av stegvis multipel linjär

regressionsanalys med uttrycket för det relativa slitaget som beroende variabel.

Beräkningarna genomfördes med några olika förutsättningar. Dels har en

regressionekvation beräknats för både ABT och ABS samt respektive

beläggningstyp för sig. Anledning till detta förfarande är att beläggningstyperna är

relativt olika och det är därför inte givet att en och samma beräkningsmodell är

tillräckligt bra för båda beläggningstyperna. Vidare har regressionsanalysen gjorts

med olika uttryck för stenhalten, nämligen optimal stenhalt (halten stenmaterial på

sikten närmast under största nominella stenstorlek) samt halten sten >4 mm

respektive >8 mm.

De beräknade korrelationskoefficienterna (R), förklaringsgraderna (szust) samt

regressionsekvationerna för de olika beräkningsalternativen redovisas i

nedanstående tabell.

Korrelationskoefficienter, förklaringsgrader och regressionsekvationer

 

 

 

 

 

optimal stenhalt R RZiust Regressionsekvation

ABT & ABS 0,85 0,71 S=2,035+KV*0,144 MS >k0,073 OPTH*0,0011

ABT 0,93 0,84 S=0,805+KV*0,161-OPTH*0,03+HM*0,316

ABS 0,85 0,71 S= 1 ,547+KV*0, 143 MS*0,087

Stenhalt

>4 resp. >8 mm
 

ABT&ABS 0,86 0,73 S:2,493+KV*0,144 MS*0,069 HALT4*0,017
 

ABT 0,93 0,84 S=2,179+KV*0,167-HALT4*0,047+HM*0,287
     ABS 0,85 0,71 S=1,547+KV*0,143-MS*0,087   
S= beräknat relativt slitage (1,0 motsvarar HABT]6 Älvdalsporfyr)

KV: kulkvarnsvärde

MS= största stenstorlek

OPTH= andel sten i största stenfraktion (för HABSIÖ är det mängden 12 16 mm

sten)

HALT4= andel sten >4 mm

HM= hålrumshalt i vol % enligt Marshall

AV ekvationerna tabellen kan noteras att hålrumshalten, HM enligt modellen

påverkar slitagets storlek endast i tät asfaltbetong, ABT.

I ABS beläggningar är det kulkvarnsvärde och största stenstorlek som enligt

modellen har det största inflytandet på slitagets storlek. Att andelen grov sten inte

kommer med i ekvationen beror på att variationen i stenhalt inte är så stor mellan

olika ABS beläggningar.

I det fortsatta modellarbetet har för enkelhetens skull en och samma ekvation

använts för ABT och ABS beläggningar. Vidare har andelen sten > 4 mm använts

för att beskriva halten grov sten i beläggningens sammansättning.
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Delmodell för fördelning av slitaget i tvär/ed

Slitagets fördelning över körfältets bredd utgör en mycket viktig information för

att modellen skall kunna beräkna ett slitlagers livslängd eftersom det är

spårdjupets storlek som är avgörande för när en underhållsåtgärd måste vidtagas.

Fördelningsmodellen bygger på trafikens (personbilar) sidolägesfördelning som

enligt mätningar genomförda av VTI är relativt nära normalfördelad. Standard-

avvikelsen i sidolägesfördelningen varierar normalt mellan 0,20 till 0,45 m

beroende på vägens typsektion. På vägar med extra breda körfält och vägar med

vägren ligger sidofördelningens standardavvikelse upp mot 0,45 m. På vägar med

smala körfält och på motorvägar och trafikleder med flera körfält i varje

körriktning är standardavvikelsen närmare 0,25 och ner mot 0,20 på extremt

högtrafikerade vägar.

Fördelningsmodellen bygger på en vänd, något modifierad normalfördelnings-

kurva som tagits fram genom jämförelser med uppmätta slitageprofiler från ett

stort antal vägar och som visar sig ha god överensstämmelse med verkligheten.

Modellen är utvecklad i Excel där körfältets hela profil ritats upp med bland annat

sidolägesfördelningens standardavvikelse som indata. Indata som beskriver

slitagets storlek hämtas från den första delmodellen.

Datorbaserad sammansatt modell

De två delmodellerna har sammanförts i en datorversion för beräkning av

spårdjup, livslängd och årskostnad. Samtliga beräkningar bygger enbart på

dubbslitageutvecklingen och tar således inte hänsyn till spårbildning som kan ha

andra orsaker. Den datoriserade versionen har skapats i Microsoft Excel eftersom

detta är en enkel miljö för att testa och vidareutveckla modellen. I ett senare skede

kan det eventuellt bli aktuellt att utveckla en version av modellen med annan

mjukvara. Den datoriserade modellversionen består i huvudsak av tre block med

indata och diagram som visar den beräknade spårprofilen, respektive

slitageutvecklingen.

Indata beläggning (stenmaterial)

Det första indatablocket utgörs av indata som beskriver beläggningens

slitageegenskaper och ser i princip ut enligt följ ande:

Rubrik i dia ram:

Underrubrik i dia ram:

Stenhalt > 4 mm LT4 : vikt-%

Största stenstorlek S : mm

Kulkvarnsvärde

 

I denna del anges de rubriker som man önskar använda i diagrammet.

Stenhalten (HALT4) anger andelen material större än 4 mm i den aktuella

beläggningen. Om beläggningen i ovanstående exempel är en HABSlö utgör de
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grövsta stenfraktionerna, dvs. 4-8, 8 11 och 12 16 mm, 70 Vikt-% av allt

stenmaterial.

Största stenstorlek (MS) är storleken på nominellt grövsta stenmax, i detta

exempel 16 mm.

Den grövsta stenfraktionens (8 11 eller 11-16 mm) kulkvarnsvärde (KV) anges.

Indata - trafik och väg

I det andra blocket efterfrågas trafikrelaterade indata som påverkar slitagets

storlek.

 

Typsektion (1/2/3/4/5/6):

 

Tillåten hastighet:
 

ÄDT körfält:
 

Slitageperiod/år:
 

Dubbandeh
 

Andel lättviktsdubb:
 

Saltad väg (JIN):
 

Antal beräkningsår:
 

Tillåtet spårdjup:
 

Uppskattat övrigt spårdjup:
  Tillgängligt slitagespårdjup:
 

Typsektion

 

 

(1=7 m; 2=9 m; 3:13 m; 4= breda
körfält; 5=motorväg; 6=tunnel)
 

  

(50, 70, 90 alt 110 km/h)
 

fordon/dygn
 

  

vinterdygn/år
 

 

% (medel under slitageperioden)
 

 

% (0,1 o,20,3o....%)
 

 

 

 

 

 

   

Först i detta block beskrivs den aktuella vägens typsektion. Tills vidare finns sex

olika typsektioner att välja mellan. I modellen beskrivs respektive typsektion

genom standardavvikelsen för personbilarnas sidolägesfördelning.

Följ ande standardavvikelser har använts för att beskriva sidolägesfördelningen:

 

 

 

 

 

 

    

Typ Körfältsbredd, Std.av.

m mm

1 7 275

2 9 350

3 l 3 450

4 breda körfält 500

5 motorväg 250

6 tunnel 225  
 

Ovanstående data kan komma att modifieras efter validering av modellen.
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Tillåten hastighet

Den tillåtna hastigheten anges i form av fyra hastigheter. Följande relationer har

använts:

 

 

 

 

  

Hastighet, Slitagefaktor

km/tim

50 0,65

70 0,90

90 1,20

1 10 1,50   
Ovanstående slitagefaktorer har hämtats från plattförsök i fält, vilka omfattade två

beläggningstyper, fem stenmaterial och tre olika hastigheter.

ÅDT i körfält

Vidare anges ÄDT-personbilar för det körfält som prognosen avser.

Slitageperiod/år

Slitageperiod/år avser antalet vinterdygn per år. Med vinterdygn avses dygn då

dubbanvändningen är mer än 5 % (normalt 180 dygn).

Dubbandel

Därefter anges dubbanvändningen i procent i form av ett medelvärde under den

angivna slitageperioden. Denna information är av lätt förstådda skäl mycket

avgörande för modellens prognos. Det är därför viktigt att indata är relevant. För

att erhålla tillförlitliga data om dubbanvändningen krävs frekventa dubbräkningar

under hela vinterperioden (november april). I södra Sverige krävs åtminstone två

mätningar per månad eftersom dubbanvändningen kan variera kraftigt från år till

år och från månad till månad beroende på omväxlande milda och kalla vintrar eller

snörika eller snöfattiga perioder under vinterhalvåret. En dubbräkning som görs

okulärt bör omfatta ca 200 fordon och mätningen kan göras på en större

parkeringsplats, typ stormarknad eller bensinstation. Akustiska metoder (lyssna)

fungerar dåligt på grund av att lättviktsdubben hörs sämre än de tidigare

ståldubben, speciellt om snö och is förekommer på vägbanan.

Andelen lättviktsdubb

Andelen lättviktsdubb anges i procent. Sedan 1992 har andelen skonsammare

dubbdäck ökat kontinuerligt i samband med att gamla dubbdäck med ståldubb

byts ut till däck med lättviktsdubb. Enligt försök i VTIs provvägsmaskin sliter

lättviktsdubb (1,0 g) ungefär hälften så mycket jämfört med de tyngre ståldubben

(1,8 g). De årliga, återkommande kontrollmätningarna från vägen har också

bekräftat detta, vilket inneburit att slitaget relativt sett minskat markant på senare

år (92 97).

Följande slitagefaktorer har använts för att beskriva effekten av ökande andel

lättviktsdubbar. Korrigeringen görs endast till 50 % av uppskattad andel lättvikts-

dubb eftersom de kvarvarande ståldubbade däcken börjar bli gamla (minst 5-6 år)

och nedslitna och därför mindre aggressiva för beläggningen. Det innebär
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sannolikt att korrigeringen (för svenska förhållanden) för denna parameter snart

kan tas bort från modellen (valideringen följer upp detta).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Andel Slitagefaktor

lättdubb, %

0 1,40

10 1,25

20 1,10

30 0,95

40 1) 0,80
50 0,75

60 0,75

70 0,75

80 0,75

90 0,75

100 0,75   
I) Det värdet användes vid valideringen 1996/97

Saltad väg

Avgörande för slitagets storlek är också om vägen saltas eller ej vintertid. Denna

fråga besvaras med Ja eller Nej. Data som beskriver skillnaden i slitage mellan

saltad och osaltad väg har inte funnits tillgänglig varför modellen tills vidare

använder den korrektionsfaktor som anges i VÄG 94 (Vägverkets anvisningar).

En saltad väg innebär en våtare vägbana jämfört med en osaltad vägbana och

därigenom ökar slitaget. Osaltade vägbanor kan också ha isbeläggning, vilket

minskar slitaget på vägen. Dessa parametrar bör undersökas närmare vid en

modifiering av modellen (om modellen skall anpassas bättre för norra Sverige).

Antal beräkningsår

Vidare anges hur många år eller vintersäsonger som beräkningen eller prognosen

skall omfatta.

Tillåtet spårdjup

Tillåtet spårdjup är det spårdjup som Vägverkets anvisningar för största tillåtna

spårdjup anger för aktuell vägtyp.

Uppskattat övrigt spårdjup

Uppskattat övrigt spårdjup är det spårdjup som inte är relaterat till dubbslitaget,

till exempel efterpackning och deformationer. FoU-arbete pågår med att ta fram en

prognosmodell för deformationer i asfaltbundna lager, vilket i ett senare skede kan

kopplas ihop med slitagemodellen för dubbtrafik.

Tillgängligt slitagespårdjup

Tillgängligt slitagespårdjup är skillnaden mellan tillåtet spårdjup och uppskattat

övrigt spårdjup.
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Indata - kostnader

Det tredje indatablocket utgör grunden för den ekonomiska värderingen av

beläggningsåtgärden, dock fortfarande enbart ur dubbslitagesynpunkt:

Stenmaterial Recept Pris Komp.dens. Pris
vikt-% kr/ton cm3 kr

Filler: 2 66 7,00

Fraktion 0-2 mm: 2 70 7 15

Fraktion 2-4 mm: 2 70 6 00

Fraktion 4-8 mm: 2 66 15,00

Fraktion 8-12 mm: 2 66 56,00

Fraktion 12-16 mm: 2 66 112 00

Fraktion 16-20 mm: - -

Stenmaterial: 2 67 203 15

Bindemedelshalt: 1 00

Totalt: 2 57

Summa kostnader:

Stenmaterial: kr/ton massa

Bitumen:

Tillsatser:

Tillverknin verket:

Etablerin ostnad:

ransport (verket-

utlä nin

Utlä nin :

ri .

Belä nin ocklek: mm

Summak m2 k

Summa kr/ton: 508 kr/ton

Summa krlkvm: 45 80 krlkvm

kostnad: 5 09 krlkvm 
Genom att mata in stenmaterialsammansättningen och genom att ange respektive

fraktions procentuella andel och pris i kronor per ton levererat till asfaltverk

beräknas den totala stenmaterialkostnaden.

Till detta läggs kostnaden för bitumen, eventuella tillsatser, tillverkningskostnaden

vid verket, etableringskostnad, transportkostnad, utläggningskostnad och ev.

övriga kostnader tillsammans med beläggningsmängden i kg/m2. Med hjälp av

dessa data erhålls en total produktionskostnad i kronor per kvadratmeter. Om

priset för färdiglagd massa per m2 är känd kan det även läggas in direkt.

Produktionskostnaden divideras sedan med den av prognosmodellen beräknade

livslängden och en årskostnad i kronor per kvadratmeter erhålls. Även om

livslängden, enbart ur slitagesynpunkt. kan bli mer än 20 år har livslängdsgränsen

satts till 20 år i modellen eftersom det vid den tidpunkten sannolikt krävs en
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åtgärd av annan anledning än spårslitage. I nuläget tar inte årskostnads-

beräkningen hänsyn till räntor. Detta är dock fullt möjligt att tillägga.

Utdata - avnötningsprofil, livslängd och årskostnad

Den beräknade slitageprofilen över antalet angivna beräkningsår presenteras i

grafisk form:
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I det första diagrammet visas, förutom tvärproleen, det totala spåra'jupet efter
vald beräkningsperiod, spårtillväxten per år samt beräknad livslängd och
årskoslnad i kronor per kvadratmeter.
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I det andra diagrammet åskådliggörs den spårntveckling som dabbtrafiken

åstadkommer vägen. Hänsyn har tagits till initialslitaget genom att avnötningen

räknas upp med 100 % för de första 300.000 passerande dubbade fordonen. En

asfaltbeläggning slits alltid relativt sett mer i början innan bruket hunnit slitas bort

och stenarna rundats av.

Validering av modellen

Under vintern 1996/97 har modellen validerats mot 16 olika beläggningar (ABS

och ABT). Alla data som utgör indata till modellen finns insamlade och

slitagemätningarna har gjorts på 1 6 år gamla beläggningar med varierande

beläggningstyp, Vägkategori och hastighet. De utvalda beläggningarnas egen

skaper varierar också med avseende på stenmaterial, största stenstorlek och

kulkvarnsvärde. Beläggningarna ligger i Halland, Bohuslän, Västergötland,

Östergötland och Södermanland.

För varje kontrollobjekt har den insamlade datan avseende beläggning, trafik och

väg satts in i modellen. Därefter har slitagefaktorn och standardavvikelsen på

sidolägesfördelningen (Stdav) korrigerats så att medel och maximala spårdjupet

stämmer med de uppmätta värdena från vägen. Resultaten från valideringen

framgår av tabellen.

Resultat av valideringen vinter 1996/97.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Objekt Sträcka Medel- Spår- Slitage- Std- Antal
slitage slitage faktor av dagar

nr mm mm mm st

E6, Äbro-Kallebäck 1 0,66 1,5 0,00103 350 172

3 0,7 1,5 0,00108 360 172

5 0,71 1,7 0,00108 340 172

7 0,59 1,5 0,00089 325 172

8 0,55 1 ,4 0,00095 320 172

10 0,64 1,4 0,00135 355 172

Länna väg 73 1 0,54 1,1 0,00134 380 140

2 0,38 0,7 0,00110 410 140

3 0,3 0,6 0,00087 410 140

Borg E4 1 0,27 0,6 0,00080 390 170

2 0,27 0,5 0,00080 400 170

Alingsås E20 1 0,42 0,7 (0,00190 1)) 445 136
Ytterby väg 168 1 0,24 0,4 0,00120 445 138

Huvden väg 190 1 0,17 0,4 (0,00220 1 ) 390 138
Forsbäck väg 940 1 0,15 0,4 0,00080 335 138

Kungälv E6 1 0,29 0,7 (0,00054 2 ) 335 135
Medelvärde: 0,00102

Std av: 0,00019 

1) Det höga värdet beror på att vägbanan ej slitits in ordentligt (initialslitage)

2) Det låga värdet kan bero på att kontrollsträckan ligger i en nedförsbacke
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Ett problem som är förknippat med valideringen av modellen är den utveckling

som på senare år skett inom dubbdäckssidan. Nya typer av dubbar och dubbdäck

har successivt tagits fram, vilka visat sig vara betydligt skonsammare mot

vägbeläggningen jämfört med de äldre typerna av dubbdäck. Det innebär att

andelen fordon med allt mer skonsamma dubbdäck har ökat och sannolikt

ytterligare kommer att öka de närmaste åren eftersom utvecklingen skett stegvis

under 1990 talet. Exempel på detta är en successiv är minskning av dubbens vikt,

begränsningar i dubbutstick och dubbkraft samt minskat antal dubb i däcken.

Inom några år bör dock merparten av ståldubbade däck med den tyngre, äldre

dubben (1,8 g) vara borta från fordonsparken eftersom försäljningen av dessa

upphörde i början av 90-talet. Det kan dock ta flera år till innan helt konstanta

slitageförhållanden erhålls på vägen.

Kopior på den första versionen av slitagemodellen har lämnats ut till ett antal

beställare inom Vägverket för utvärdering av modellen och programmet ur

användarsynpunkt.

Bakgrundsdata

Kartläggningen och kvantifieringen av de parametrar som inverkar på

beläggningens (asfaltmaterialet) förmåga att motstå dubbslitage har hämtats från

ett stort antal provplattor testade i provvägsmaskinen eller på vägen samt från

fullskaliga provvägar. Det handlar främst om parametrar av materialteknisk

karaktär men även utförandekvalitet, trafik och klimatinverkan har kunnat

studeras genom dessa försök. Följande faktorer har studerats och inom parentesen

framgår betydelsen för dubbslitaget:

Materialtekniska faktorer

0 stenmaterialkvalitet (mycket stor)

' stenhalt (mycket stor)

0 största stenstorlek (ibland stor)

0 massatyp (mycket stor)

0 bindemedelstyp (mindre)

Produktionsbetingade faktorer

0 krossningsproceduren kubisering (ibland stor)

0 packningsgrad - hålrum (ibland stor)

Yttre faktorer

0 hastighet (stor)

0 typ av dubbar, dubbkraft (stor)

. klimat (mindre)

Förutom dessa faktorer påverkas dubbslitagets storlek av trafikmängden, andelen

dubbade fordon, trafikens sidolägesfördelning, våt-torr eller snö isbelagd vägbana.

Allt bakgrundsmaterial finns redovisat i ett stort antal rapporter, meddelande,

notat och särtryck från senare år (se litteraturlistan). I Notat 21 1997 finns en

utförlig beskrivning av bakgrundsdatan till slitagemodellen och de utrustningar
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och metoder som använts för att mäta slitstyrkan på asfaltbeläggningar. I denna

rapport redovisas enbart de beläggningstyper och stenmaterial som ingått i

undersökningarna.

Beläggningstyper och stenmaterial

Det är viktigt att komma ihåg att datamaterialet till modellen är hämtat från en rad

olika undersökningar (uppdrag) med varierande syfte och Önskemål varför antalet

beläggningstyper och stenmaterial inte är heltäckande för samtliga variabler.

Antalet beläggningstyper med största stenstorleken 8 och 20 mm är exempelvis

begränsat. När det handlar om specialsten, typ porfyr eller kvartsit, ingår de i de

grövre stenmaterialfraktionerna, >4 (vanligaste) eller >8 mm. Finandelen och

fillret utgörs av lokala material. I stenrik asfaltbetong ingår också vanligen

cellullosafiber, i några fall dock mineralfiber. Det är också viktigt att påpeka att

slitagemodellen inte omfattar dränerande beläggningar. På den typen av slitlager

har materialets åldrings- och beständighetsegenskaper en avgörande roll för

slitstyrkan på längre sikt och dessa parametrar fångas inte upp i denna modell.

Sammanställning över slitstyrkan (kulkvarnsvärde) på stenmaterialen
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Beläggningstyper

0 ABS8, ABSl l, ABSl6, ABS2O

o ABT11,ABT16, ABT2O

Stenmaterial

. högkvalitativa material, typ porfyr, kvartsit, leptit

0 ortens material, typ glimmerrik gnejs, diabas, granit, gnejs, gnejsgranit
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Bindemedel

0 konventionella, typ B85, B180

. modifierade, typ Bitulastic, Caribit, Nelastic, olika varianter av PMBZO,

Polybilt, Styrelf
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