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FÖRORD

Forskningen har under de senaste årtiondena klart visat att en vägbanas

friktionsegenskaper är starkt beroende av vägytans textur. Med begreppet

textur avses då ojämnheter eller skrovligheter som har en utsträckning i

vägens plan betydligt mindre än däckets kontaktyta.

Regelbundna mätningar av texture'n efter olika metoder förekommer hos

vägmyndigheter på flera håll bla i Europa och Nordamerika. Av denna

anledning gav statens vägverk 1977 i uppdrag åt statens våg- och

trafikinstitut att ta reda på hur man går tillväga vid sådana mätningar och

hur man använder insamlade uppgifter. Institutet anlitade tekn lic L 0

Alm för utredningsarbetet som redovisades 1978 i en rapport till upp-

dragsgivaren.

Institutet har emellertid ansett detta material vara av intresse för en

större krets och därför framläggs det nu i överarbetat skick i institutets

ordinarie publikationsserie. Överarbetningen har också utförts av tekn lic

L 0 Alm.

Linköping i december 1979

Evert Ohlsson
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Mätning av vägbeläggningars makrotextur för friktionsbedömning

Principer och mätmetoder

av L 0 Alm

REFERAT

En vägbeläggnings makrotextur, dvs dess för ögat urskiljbara skrovlighet,

inverkar på förmågan att avleda vatten under ett bildäck. Den påverkar

därmed vâtfriktionens minskning vid ökad hastighet - hastighetsgradienten.

Försök i olika länder visar mer eller mindre tydliga samband mellan

makrotextur och friktionens hastighetsgradient.

I princip bör en vägbeläggnings vâtfriktionsegenskaper kunna kartläggas

genom att man bestämmer ett friktionstal vid låg hastighet och med hjälp

av makrotexturdata sluter sig till hur detta friktionstal förändras vid ökad

hastighet. Det finns också påmånga håll intresse för att utnyttja makro-

texturmätningar på detta sätt, trots vissa komplikationer.

Rapporten beskriver flertalet av de metoder som förekommer vid mätning

av makrotextur eller dräneringsförmâga. Mest känd och använd är sand-

metoden. Bland andra direkta texturavkänningsmetoder märks profilering,

som dock är omständligare och ofta inte ger bättre resultat. Beröringsfria

metoder ger nya möjligheter att mäta från fordon i rörelse. Av dessa är

TRRL:s elektrooptiska system det längst utvecklade. Med Schonfelds

fotometod kan en total friktionsbedömning göras, eftersom även mikro-

texturen mäts. Bildbearbetningen är dock krävande, liksom vid andra

fotografiska mätmetoder. Bestämning av dräneringsförmâgan med utflö-

desmätare är principiellt tilltalande för bedömning av vâtfriktionens has-

tighetsgradient, men tycks ej ge säkrare resultat än direkt texturmätning.

Intressant är en fransk konstruktion, som medger kontinuerlig utflödes-

mätning under rörelse.

Makrotexturmätning för friktionsbedömning förekommer i praktiken vid

utprovning och kontroll av nya beläggningar samt på platser där dålig

friktion befaras. Användning vid beläggningsinventering är också tänkbar.

Normer för makrotextur finns bl a i Belgien och England. Enklare riktlinjer

förekommer i t ex Canada, Frankrike, Holland, Schweiz, Västtyskland och

vissa delstater i USA.
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II

Measurement of road surface macrotexture for skid resistance prediction

Principles and measuring methods

by L 0 Alm

ABSTRACT

On a wet pavement surface the macrotexture influences the expulsion of

water from the tire-pavement interface, thus affecting the decrease of

skid resistance with speed. Experiments in various countries demonstrate,

more or less clearly, a relation between macrotexture and skid resistance-

speed gradient.

The wet frictional performance of a road surface can be determined by

measuring skid resistance at a low speed, using macrotexture data to

predict skid resistance at higher speeds. Despite certain practical objec-

tions there is a widespread interest in utilizing macrotexture information

for this purpose.

The report describes most of the currently known methods for measuring

macrotexture or drainage capability. The method most commonly used is

the sand patch test. Devices for direct detection of surface textureinclude

various kinds of profilometers, but refined measuring methods do not

automatically produce better results than simpler ones.

Non-contact techniques offer new possibilities for measuring from moving

vehicles. Among such devices the TRRL electro-optical system is the most

advanced one. Schonfeld's photographic method provides a total friction

evaluation, since both macro- and microtexture are included. Analysis of

photographs is, however, always a tedious procedure.

Measuring drainage capability by outflow meters is considered an attractive

principle for estimating the wet friction-speed gradient, but seems

to give no more reliable results than direct texture measurements.

Of special interest is a French construction, which allows continous

outflow registration during movement.
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III

For practical purposes macrotexture measurements are used in testing and

control of new pavement surfaces and at certain critical spots, such as

accident sites. Pavement condition survey is another possible field of

application.

Macrotexture specifications have been laid down in Belgium and Great

Britain, and simpler recommendations have been introduced in several

other countries, e.g. Canada, Federal Republic of Germany, France,

Netherlands, Switzerland and some states in USA.

VTI Rapport 163





VAD MENAS MED MAKROTEXTUR OCH MIKROTEXTUR?

När man skall beskriva de relativt små ojämnheter i en vägyta, som bl 3

har betydelse för friktionskrafterna mellan bildäck och väg, används ofta

begreppen makrotextur och mikrotextur.

Makrotextur kallar man den skrovlighet hos vägytan, som man både kan se

och känna. I t ex en asfaltbeläggning enligt fig 1 åstadkoms makrotextu-

ren av uppstickande stenkorn.

Mikrotextur är en finare ytojämnhet, som man eventuellt kan känna, men

knappast urskilja med blotta ögat. I exemplet i fig 1 är det ytbeskaffenhe-

ten hos de enskilda stenarna som bestämmer beläggningens mikrotextur.

  

 

ändmedd

Figur 1 Exempel på makro- och mikrotextur hos en asfaltbeläggning.

I det här visade exemplet, som ofta förekommer i praktiken, är det lätt att

skilja mellan de tVå texturbegreppen. I andra fall kan skillnaden vara oklar.

Inom vägtekniken finns inte någon allmänt accepterad storleksgräns för

ojämnhet, som skiljer makro- från mikrotextur. Vissa forskare drar gränsen

vid 0,25 a 0,5 mm (4, 29, 36, 43). Det har härvid ingen större betydelse om

måttet avser amplitud eller våglängd, eftersom dessa är av samma

storleksordning (29). Över ett par tiondels mm anses fördjupningarna i en

vägbeläggning börja kunna göra tjänst som dräneringsutrymmen (73).

Många olika adjektiv används för att beskriva textur. En vägyta kan

exempelvis, allt efter omständigheterna, kallas ojämn, knagglig, grov,
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skrovlig, sträv, rå, jämn, fin, slät, glatt, etc. För att hålla en viss ordning

på begreppen används i det följande orden skrovlig eller ägt_ för

att karakterisera makrotexturen och få eller _glat_t för mikrotexturen,

enligt fig 2. Detta språkbruk har bla rekommenderats av forskare

vid VTI (56, 57).

 

Makrotex tur

 

slät skrovlig

Mikro- i rå

       

    

textur

glatt ,

/////////á/ / //////

Figur 2 Schematisk texturklassificering.

I begreppet textur innefattas alltså både makro- och mikrotextur. Det är

dock ganska vanligt att man använder det enkla ordet textur, när man

uppenbarligen menar makrotextur.
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TEXTURENS BETYDELSE FÖR VÅTFRIKTIONEN

I torrt och rent tillstånd har de flesta vägbeläggningar bra friktionsegen-

skaper, som inte heller påverkas mycket av hur fort man kör. Det är på Våt

väg som skillnader mellan olika beläggningstexturer kan bli mera påtagliga,

liksom även inverkan av t ex hastighet. Resonemangen i det följande

handlar därför enbart om våtfriktion, dvs friktion mellan bildäck och en

vägyta med ett tunt vattenskikt på, även om detta inte alltid särskilt

påpekas.

)-X-

Sambandet mellan Våtfriktionen, uttryckt som friktionstal och vägytans

textur brukar - starkt förenklat och schematiskt - beskrivas på följande

sätt.

Vid låg hastighet kan vatten på vägen lätt pressas undan av bildäcket i

beröringsytan, så att det blir kontakt mellan däckgummi och vägbelägg-

ning. Beläggningens mikrotextur är härvid avgörande för friktionstalet. Rå

beläggningsyta ger ett högt friktionstal, och glatt yta ger ett lågt.

Makrotexturen anses däremot ha ringa inflytande på friktionen vid låg

hastighet.

Vid högre hastighet får däcket svärare att hinna tränga undan vattnet i

kontaktytan. Man kan få en mer eller mindre skiljande vattenfilm mellan

däckgummi och vägbeläggning, så att mikrotexturen inte kan göra sig

 

*) Friktionstalet f är förhållandet
mellan friktionskraften F och hjul-
belastningen N - dvs vad man förr
kallade friktionskoefficient. Frik-
tionstalet brukar anses sammansatt
av en adhesionskomponent och en
hystereskomponent. Adhesionskom-
ponenten förutsätter molekylär
kontakt, och vid väta är den därför
starkt beroende av mikrotexturen.
Hystereskomponenten uppstår vid glidning över en yta med makrotex-
tur. Normalt är adhesionskomponenten den dominerande. - För en
mera ingående beskrivning av friktionens natur och vad som utspelar
sig i kontaktytan mellan ett luftgummihjul och en vägbeläggning
hänvisas till ref 57.
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gällande och friktionstalet minskar. Vägytans makrotextur blir nu betydel-

sefull. På en slät yta är dräneringen dålig, och friktionsminskningen kan

därför bli avsevärd vid ökad hastighet. På en skrovlig yta finns det däremot

dräneringskanaler mellan texturtopparna, så att vatten lättare kan pressas

bort från kontaktytan under däcket. Härigenom blir friktionsminskningen

inte'lika markant eller kanske helt uteblir.

I diagram enligt fig 3, som visar friktionstal vid olika hastigheter, kommer

alltså i princiE mikrotexturen att bestämma friktionstalets utgångsvärde

vid låg hastighet och makrotexturen att bestämma kurvans lutning. Man

kan bl a lägga märke till att för en bra vâtfriktion genom hela hastighets-

registret behövs både en ra mikrotextur och en skrovlig makrotextur.

    

W f ,
\

           

    

 

 

   

 

ra mikrotextur ra mikrotextur

Slät makFOtBXtUP skrovlig makrotextur

---- v ---- v

f z f
/ //////A /,

glatt mikrotextur glatt mikrotextur

slät makrotextur skrovlig makrotextur

__ . V __9 V

Figur3 Principiella samband mellan friktionstal (f) och hastighet

(v) vid olika kombinationer av makro- och mikrotextur pa våt
vägbana.
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Friktionstalets hastighetsberoende, dvs kurvans lutning i ett friktion-

hastighetsdiagram enligt fig 3, brukar anges genom jämförelse av friktions-

talen fl och f2 vid två hastigheter V1 och v2. Hastighetsberoendet kan t ex

uttryckas på något av följande sätt:

skillnad i friktions- fl - f2 (1)

tal, friktionsminskning

 

procentuell friktions- fl - f2 X 100 (2)

minskning
fl

. - f - ffriktionstalets G ___ _21: eller G = 2 (3)

hastighetsgradient dv v2 - v1

"procentuell normerad G
gradient., PNG = 7 x 100 (4)

där 1= = (1=l + f2)/2

Här förutsätts att vl< v2, vilket i regel innebär att fl> fz. Det finns ingen

vedertagen praxis för val av hastigheterna V1 och v2. Ofta väljs vl omkring

40 a 50 km/h och v omkring 80 a 100 km/h, ibland ända upp till 130 km/h

(England).
2

Eftersom vägytans dräneringsförmåga beror av makrotexturen, bör man

kunna vänta sig ett samband mellan Våtfriktionens hastighetsberoende,

uttryckt t ex med någon av formlerna ovan, och makrotexturen. Man har på

många håll försökt klarlägga detta samband genom att mäta makrotextur

och friktionstal vid olika hastigheter på olika beläggningar. Figurerna 4-9

på följande sidor återger exempel på resultat av sådana mätningar. En del

av dessa har blivit relativt uppmärksammade. Detta gäller t ex den

försöksserie av Schulze och Beckmann (74) från 60-talets början, som visas

i fig 4. Deras resultat har refererats av många och utgjort stöd för andra

forskares utveckling av idéer och mätmetoder (26, 45, 51). De engelska
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försöksresultaten (66) i fig 8 har också haft stor genomslagskraft, speciellt

i hemlandet, där de lagts till grund för normer för makrotextur.

Vid studium av sådana diagram som fig 4-9 måste man vara uppmärksam på

vilka variabler som används. Uttrycken för friktionsändring varierar och

kan ansluta sig mer eller mindre väl till formlerna 1-4 ovan, och friktions-

talen kan mätas och uttryckas olika. I amerikansk litteratur förekommer

t ex ofta "skid number", vars storleksordning är 100 gånger friktionstalets.

Vidare kan hastigheterna vara angivna i mph eller km/h. Slutligen kan

textur och dräneringsförmåga bestämmas och uttryckas på många olika

sätt. Dessa beskrivs ingående i kapitel 4.

Man får ofta tydligare samband, om friktionsändringen uttrycks procen-

tuellt, dvs med formel 2 eller 4 ovan (3, 36, 43, 62, 66). Detta innebär t ex att

friktionstalets minskning vid ökad hastighet vanligen blir mindre - absolut

räknat - om friktionen är lågredan från början.

Om en skrovlig makrotextur med god dränering gör att det inte blir någon

stark friktionsnedsättning vid ökad hastighet, så bör det också finnas en

allmän tendens att skrovliga vägbeläggningar har högre friktionstal än släta

sådana vid hög hastighet. Härtill bidrar också friktionens hystereskompo-

nent. En sådan korrelation mellan själva friktionstalet - alltså inte dess

hastighetsgradient - och vägytans makrotextur har också redovisats i åt-

skilliga forskningsrapporter. Resultat av denna typ har dock med avsikt

inte återgetts här, eftersom de kan inge den felaktiga föreställningen att

det skulle räcka med en skrovlig beläggning för att säkerställa god friktion.

Så är det ju emellertid inte. En grundförutsättning för högt friktionstal är,

som förut framhållits, också en rå mikrotextur.

 

*) Enligt de engelska resultaten skulle man t o m kunna få något högre
friktionstal vid 130 km/h än vid 50 km/h på starkt skrovliga belägg-
ningar. Detta fenomen kan förstås inte förklaras av dräneringsför-
mågan hos skrovliga beläggningar, utan beror på deformationshastig-
heten inuti däckgummit vid glidning och drapering över texturt0ppar-
na. Vid hög sådan hastighet får friktionens hystereskomponent en
större dominans än normalt, vilket kan höja den totala friktionen.

VTI Rapport 163



Litteraturen om makrotextur och friktion vittnar om en till omfånget

betydande forskning på detta område. Det samlade intrycket av det ganska

rikliga material som finns blir dock att man, trots försök med många olika

texturmätningsmetoder, fortfarande inte har lyckats renodla och klarlägga

makrotexturens inverkan på ett helt övertygande sätt. Det är också

påtagligt att publicerade diagram över friktionens hastighetsberoende och

makrotexturen, t ex enligt fig' 4-9, uppvisar ganska stor spridning mellan

mätvärdena. Detta beror bl a på att det här genomgångna betraktelsesättet

innehåller betydande förenklingar. Dessa belyses något närmare i nästa

kapitel.
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3.1

10

FRIKTIONSBEDÖMNING MED HJÄLP AV TEXTURMÄTNING

Principer

Direkt uppmätning av friktionen på en väg med friktionsmätvagn vid olika

hastigheter är resurskrävande. Detär därför naturligt att man på sina håll

övervägt att helt eller delvis ersätta friktionsmätningar med texturmät-

ningar, i förhoppning att kunna klara sig med enklare och billigare

mätmetoder. Enligt resonemangen i föregående avsnitt borde man kunna

få en uppfattning om en vägs friktionsegenskaper på följande sätt.

Först bestäms ett grundvärde på vägbeläggningens friktionstal vid måttlig

hastighet. Härvid kan man eventuellt i stället för friktionsmätvagn

använda någon enklare anordning. I Västtyskland t ex förekommer frik-

tionsmätning med pendelapparat (se avsnitt 6.7). Att bestämma friktionen

indirekt, genom att mäta mikrotextur, är också en tänkbar möjlighet

(Schonfelds metod, se avsnitt 4.2.2).

Härefter bestäms friktionstalets hastighetsberoende genom mätning av

vägbeläggningens dräneringsförmåga eller makrotextur. Sambandet mellan

friktionstalets hastighetsberoende och makrotexturen förutsätts härvid

vara känt genom samlad erfarenhet från friktions- och texturmätningar på

olika beläggningar, t ex i form av diagram av den typ som visats på

föregående sidor.

Med kännedom om friktionstalets värde vid en viss, låg hastighet och

friktionstalets förändring vid ökad hastighet, skulle man alltså kunna få en

summarisk bild av vägbeläggningens Våtfriktion vid olika hastigheter.
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Komplikationer

Det finns en tilltalande enkelhet och logik ide ovan refererade principsam-

banden mellan textur och friktion. Det gäller dock att ha klart för sig att

verkligheten är mer komplicerad. Man kan annars råka dra förhastade

slutsatser om den friktion som kan förväntas för en bilförare. Låt oss

därför se närmare på några av depraktiska komplikationerna.

0 Beläggningstextur brukar anges med något lätt bestämbart geome-

triskt mått, t ex medeltal av texturdjup på en viss yta, men friktionen

påverkas också av andra texturegenskaper, som är svärare att mäta.

En sådan egenskap är t ex kantigheten hos uppstickande stenpartiklar,

som i likhet med mikrotexturen påverkar friktionstalets grundvärde

vid låg hastighet. Det går överhuvud taget inte att i ett eller ett par

mätvärden karakterisera geometrin hos en oregelbunden tredimensio-

nell formation. Man kan alltså råka få samma texturmått på belägg-

ningar som har olika ytgeometri och därmed olika friktionsegenskaper.

Vidare kan olika metoder för texturmätning ge resultat som inte är

helt jämförbara, t ex medeltexturdjup, genomsnittlig kanalvidd, antal

texturtoppar per ytenhet etc.

0 De metoder, som man använder för att mäta textur, medger i de flesta

fall bara mätning på enstaka ställen på en beläggningsyta. Det blir alltså

fråga om stickprov, med risk för felaktig bedömning av beläggningens

egenskaper mellan prOVpunkterna.

0 Man utgår ofta ifrån att makrotexturen, uttryckt t ex som medel-

texturdjup, har ett entydigt samband med beläggningens dränerings-

förmåga. I vissa fall kan detta vara riktigt, men i andra fall inte.

Genom vägytans makrotextur bildas ett system av dräneringskanaler,

vilka kan vara mer eller mindre sammanhängande och mer eller mindre

regelbundna. Dräneringsförmågan kan därför vara olika hos ytor, som

vid en konventionell makrotexturmätning skulle ge samma mätvärde, t

ex medeltexturdjup, och därmed kunna klassas som likvärdiga. Fig 10

ger exempel på detta. Yta A föreställer en asfaltbeläggning med

förgrenade, oregelbundna och delvis avstängda dräneringskanaler. Yta

B representerar en beläggning av cementbetong, som i nytt tillstånd

ofta förses med en regelbunden makrotextur med raka dräneringskanaler.
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Dräneringsförmågan blir bättre i det senare fallet, trots att de båda

kanalsystemen rymmer lika mycket vatten på de avbildade ytorna.

  

 

 

Figur 10 Exempel på ytor med olika dräneringsegenskaper men samma
medeltexturdjup - samma vattenmängd får platsi dränerings-
kanalerna.

A: Kanalsystemet är oregelbundet och innehåller dessutom
en del stängda utrymmen (pilmarkerade) där vatten kan
inneslutas.

B: Yta med raka kanaler. Mindre strömningsmotstånd och
bättre dränering än A.

Om man dessutom tar hänsyn till hur däckgummit draperar sig över

beläggningstexturen, kan man finna ytterligare skäl till variationer i

dräneringsförmåga mellan beläggningsytor med samma texturdjup. En

beläggning med avrundade texturtoppar och vida dräneringskanaler kan

tex ha relativt dåliga dräneringsegenskaper, på grund av att däcket

fyller ut en stor del av dräneringsutrymmet i kontaktytan (46).

De sistnämnda omständigheterna pekar mot att en direkt mätning av

dräneringsförmågan - helst under ett däck - borde vara att föredra

framför makrotexturmätning, om man vill bedöma våtfriktionens hastig-

hetsberoende. Härigenom kan man också ta hänsyn till inverkan av

eventuell dränering nedåt genom en öppen beläggning, som inte går att

bestämma genom vanlig makrotexturmätning.
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0 Däckens medverkan är naturligtvis betydelsefull. Deformationsegenska-

perna i materialet, kontaktytans storlek och däckmönstret bidrar till

varierande friktion. Däckmönstret ger ett tillskott till dräneringsförmå-

gan i kontaktytan, vilket kan ha relativt stor betydelse på släta belägg-

ningsytor.

0 Våtfriktion är inget entydigt begrepp. Det är vanligen underförstått att

man resonerar om vattenskikt av högst någon millimeters tjocklek, med

hänsyn till de erfarenheter man har av regnmängder och avrinning från

normala vägytor, utan gropar eller spår (65). I praktiken kan det dock

vara stora variationer i de vattenmängder som bildäcket skall tränga

undan (59). Vidare kan föroreningar på vägen, även i små mängder, utöva

smörjverkan och påverka strömningsförhållandena i kontaktytan mellan

däck och väg.
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METODER FÖR MÄTNING AV MAKROTEXTUR OCH DRÄNERINGS-

FÖRMÅGA

Enligt kapitel 3 skulle man i princip kunna använda uppgifter om en vägytas

makrotextur eller dräneringsförmåga för att bedöma Våtfriktionsegenska-

perna vid hög hastighet. Det skulle i så fall räcka att mäta ett friktionstal

vid låg hastighet, och man skulle med hjälp av makrotexturdata sluta-sig

till hur detta friktionstal förändras med ökad hastighet.

Trots alla de komplikationer som uppräknats i kapitel 3, och kanske några

till, finns det på många håll intresse för att utnyttja vägtexturdata på

detta sätt (12).

Dessutom kan texturmätning vara av intresse av andra skäl, t ex för att

bedöma buller eller ljusreflexion från vägbeläggningar. I föreliggande

redogörelse har emellertid huvudvikten lagts vid friktionssynpunkterna.

Det finns en hel del olika mätprinciper och metoder för att bestämma

makrotextur och dräneringsförmåga hos vägbeläggningar. Relativt omfat-

tande katalogartade uppräkningar över sådana mätmetoder har bl a publi-

cerats av amerikanska forskare (30, 63), och en ny inventering har under

1979 påbörjats vid Pennsylvania State University.

I det följande ges en relativt fullständig översikt över förekommande

mätmetoder. Några få metoder och varianter, som bedömts vara av mindre

intresse, har dock förbigåtts. Beröringsfria mätmetoder har behandlats i

ett avsnitt för sig, eftersom de kan anses vara speciellt intressanta genom

hög kapacitet och möjlighet att mäta från fordon i rörelse.
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Makrotexturmätning_direkt pâ vägbeläggningen

Punktmätning

Punktvis bestämning av texturdjup kan utföras rhed mätklocka, eller med

enklare instrument av samma slag som för mätning av mönsterdjup hos

bildäck.

     

A

Punktvis mätning av texturdjup,Figur 11

Punktmätning förekommer t ex vid kontroll av makrotexturen på betongbe_

läggningar-av den typ som har försetts med regelbundna, djupa räfflor i den

färska ytan ("grooved texture", se fig 118). Man kan i detta fall få en

tillfredsställande uppfattning om texturdjupet med relativt få mätningar _

ett tiotal per provplats enligt amerikanska uppgifter.

Om man däremot skall bestämma medeldjupet hos en vanlig oregelbunden

beläggningstextur ("random texture", se fig 11A), t ex en asfaltbeläggning,

maste antalet punktmätningar vara stort - minst 100 per provplats enligt

schweiziska undersökningar (37). Mätningarna blir då tidsödande, och trots

hög noggrannhet, om mätklocka används, och möjlighet att mäta även små

texturdjup, är förfarandet inte särskilt lämpligt för rutinmätningar på

vanliga beläggningar.
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Linjemätning, profilering

Vid mekanisk profilering registreras vertikalläget hos ett stift eller en nål

som släpas eller flyttas stegvis längs en rät linje utmed ytan som skall

undersökas. Inom verkstadsindustrin används profilometrar för kontroll av

jämnheten hos maskinbearbetade metallytor. Dessa instrument är alltså

snarast avsedda för mikrotexturmätning på relativt släta ytor, men vissa

profilometrars mätområde kan förskjutas, så att man även kan utföra

makrotexturmätning på en vägyta (17). Registreringen kan ske grafiskt

eller numeriskt.

På vägbeläggningar kan det vara svart att få en nål att släpa utefter ytan

utan att fastna. I några nålprofilografer för vägtexturmätning har man

därför använt stegmatningsprincipen, dvs nålen pulserar upp och ned under

sin vandring längs profilen. Efter en sovjetisk förebild (58) har sådana

symaskinsliknande profilografer bl a konstruerats vid det franska väglabo-

ratoriet LCPC (44) och vid VTI (56), se fig 12.

  

A

  

A L
.

1-_- \ V 4

I
1._

 

  
ritstift

    

registrerad profil
« avkännande nål

mm

Figur 12 Nålprofilograf med stegmatning för vägtexturmätning, prin-
cipskiss.
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Texturmätning med nälprofilometer eller nålprofilograf har hittills knap-

past använts för annat än forskningsuppgifter, eftersom metoden är lång-

sam och instrumenten ömtäliga (17, 25, 56, 60).

En snabb och enkel profilering kan göras med kamprofilometer, där en rad

stift trycks mot vägytan och tar ett profilavtryck, som hålls kvar när

profilometern lyfts upp. Profilen kan sedan t ex fotograferas.

profil _\

stift-»HHHHUH HHIHHI
klämram - -

    

 

Figur 13 Kamprofilometer, principskiss.

I en speciell typ av kamprofilometer, "Texturemeter", utvecklad vid Texas

Transportation Institute, är varje stift försett med ett vågrätt hål, genom

vilket en tråd löper. De yttersta stiften är fasta. Om profilometern ställs

på ett slätt underlag, är tråden rak och kan spännas ut till en viss längd

utanför raden av stift. På ett skrovligt underlag bildar tråden en sicksack-

linje genom stiften, och den fria längden utanför stiftraden minskar.

Längdminskningen utgör ett mått på makrotexturen. Metoden är snabb och

används ganska allmänt i USA (55, 62).

,J x
mätklocka

tråd 3 (0,001")

:12:32:

L- ca 25 cm (lO")- '-I

Figur 14 "Texturemeter" ("Text-Ur-Meter").
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Med kamprofilometer kan man inte mäta lika noggrant som med nålprofilo-

meter, men för praktiskt vägtekniskt bruk uppvägs nog detta i många fall

av att man kan mäta snabbt.

Om vi undantar den sist beskrivna texturmätaren, resulterar en profilering

vanligen inte i ett färdigt texturmått, utan i en tVådimensionell texturbild,

en profil, som måste bearbetas och tolkas. Brukligt är att man försöker

sammanfatta profilens egenskaper i ett siffervärde eller texturmått. Vid

vägtekniska studier förekommer bl a nedanstående sådana mått.

Djupmått, medeltexturdjup. - Flera vägforskare (25, 26, 56) har använt ett

profildjupmått som anknyter till tvärsnittets dräneringsegenskaper och som

erhålls på följande sätt i en uppritad profil.

 

 

Figur 15 Profiler med tangerande topplinjer och medeltexturdjupet t.

Man drar en linje som tangerar profiltopparna på- ett lagom följsamt sätt

enligt fig 15. Vanligen försöker man använda en rät topplinje. Det kan då

vara lämpligt att dela upp profillängden och bearbeta någon dm åt gången

(25). Ytan mellan topplinje och profil representerar dräneringsutrymmet

mellan däck och väg, om man för enkelhets skull bortser från däckgummits

drapering till vägtexturen. Genom att bestämma denna dräneringsyta P,

t ex med planimeter, och dividera den med profilens referenslängd L får man

ett genomsnittligt dräneringsdjup, även kallat medeltexturdjup eller bara

texturdjup.

Samma djup kan bestämmas genom att man i profilen passar in en central-

eller medellinje, parallell med topplinjen, så att lika stora profilytor

avskärs över och under medellinjen.
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Figur 16 Profil med topplinje och aritmetisk medellinje (centrallinje)
x-axeln. Lodrätt streckade ytor nedanför medellinjen
Vågrätt streckade ytor ovanför medellinjen.

Om materialet ovanför medellinjen hyvlades av och placerades i profilens

vågdalar, skulle alltså profillinjen bli helt utjämnad och glatt. Djupet från

topplinje till medellinje kallas därför också inom maskintekniken för

glättningsdjup. Det är lika med det ovan definierade genomsnittliga dräne-

ringsdjupet eller medeltexturdjupet.

De medeltexturdjup som man vanligen hör talas om i samband med

vägbeläggningar är dock inte framräknade ur profiler enligt ovan, utan

volymetriskt bestämda med sandmetoden, beskriven i nästa avsnitt. Det

ovan definierade medeltexturdjupet är emellertid analogt med det voly-

metriska, och med representativt valda profiler kan man vänta sig att få

överensstämmande värden med dessa tVå metoder. Se 4.1.3.

0 Aritmetisk och kvadratisk medelytavvikelse. - Vid kontroll av ytjämnhet

genom profilering inom verkstadsindustrin bestäms ofta medelytavvikelsen

Ra, definierad som aritmetiska medelvärdet av absolutbeloppen av profil-

kurvans avvikelser från medellinjen. Med koordinater enligt fig 16 och

profilens referenslängd : L gäller alltså

L

__ l
Ra ' E I I 7! dx

0

Detta mått, som är internationell standard inom maskintekniken, före-

kommer också vid bearbetning av vägprofiler. I engelskspråkig litteratur
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används olika benämningar, tex "center line average" (CLA), "mean

asperity height", "average peak height" och "average texture height". I

allmänhet avses då medelytavvikelsen enligt ovan, men detta framgår inte

alltid helt klart-vissa forskare använder samma namn på det förut

definierade medeltexturdjupet (26).

Kvadratiska medelavvikelsen, ofta betecknad RMS ("root mean square"),

definieras som profilkurvans standardavvikelse i förhållande till medel-

linjen, dvs

 

L

RMS= \ _l_ 'J'yzdx
L

0

Ett sådant mått används bl a som uttryck för texturdjup på vägar vid

beröringsfri mätning enligt den engelska metod som beskrivs i avsnitt 4.2.5,

fig 30-31.

Kanalvidd. - En genomsnittlig vidd hos dräneringskanalerna i profilen kan

beräknas på ett enkelt sätt, genom att profilens referenslängd divideras

med antalet texturtoppar.

 

 

M Bestämning av genomsnittlig kanalvidd G' i en profil.

Det finns också mer förfinade sätt att bestämma kanalvidd, både ur

profiler och genom ytstudier (se t ex avsnittet om avtryck, 4.1.5).
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0 Profilförhållande. - Genom att dividera profilkurvans verkliga längd med

den räta referenslinjens längd får man det s k profilförhållandet enligt fig

18. Med vissa profilometrar kan man direkt bestämma detta förhållande. I

en schweizisk konstruktion (37) rullas en tråd ut på vägytan från en

gummitrissa utmed en bestämd sträcka L = 500 mm. Trissan trycks mot

vägen, så att tråden följer texturens ojämnheter. Skillnaden mellan trådens

längd Lp och referenssträckan L registreras. Även den i fig 1/4 visade

texturmätaren fungerar i princip på liknande sätt.

 

 

Figur 18 Profilförhållandet Lp/L.

0 Andra profilkarakteristika. - Det går naturligtvis att utvinna mer informa-

tion ur en profil än deganska enkla texturmått som beskrivits ovan. För att

få en bättre uppfattning om dräneringsegenskaperna skulle man t ex enligt

en del forskare (27, 51, 60) kunna bestämma hydrauliska medelradien hos

dräneringskanalerna, helst under ett bildäck. Man kan också dra nytta av

statistiska och matematiska metoder som används vid analys av mikro-

profiler inom maskintekniken. Flera forskare har arbetat med eller före-

slagit sådana metoder för vägtekniskt bruk (28, 53).

Såvitt man kan bedöma av publicerade arbeten, har vägforskarna dock inte

blivit så mycket klokare av att fördjupa sig i förfinade profilanalyser,

åtminstone inte när det gäller att få fram praktiskt användbara samband

mellan friktion och textur. De samband, som kan erhållas mellan friktions-

talets hastighetsgradient och makrotexturen, tycks inte bli mycket bättre

med mera sofistikerade profilkarakteristika än med sådana enkla mått som

texturdjup, kanalvidd eller profilförhållande (1, 55).
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Moore (53) har visat, att man med 5 parametrar kan ge en fullständig

karakteristik av makrotexturen i en profil, men praktiska försök "med sådan

profiltolkning för vägbeläggningar tycks inte ha utförts i nämnvärd omfatt-

ning. Däremot har Schonfeld (70) utvecklat en fungerande texturbedöm-

ningsmetod med 6 parametrar, som delvis är analoga med Moore's. Schon-

felds metod är visserligen tredimensionell och bygger på stereobilder, men

andra forskare (35) har visat, att det även går att beräkna dessa paramet-

rar ur profiler (se 4.2.2 och 4.2.3).

Det bör slutligen påpekas att en profil, åtminstone vid en ytlig granskning,

kan ge en vilseledande uppfattning om topografin hos den motsvarande

ytan. En godtyckligt utlagd profil skär i allmänhet inte genom de uppstic-

kande partiklarnas toppar utan passerar bredvid dem. Profilen kommer

därför, i jämförelse med ytan, t ex att uppvisa relativt få höga och relativt

många låga toppar, och kantigheten hos partiklarna ter sig också mindre i

profilen än i verkligheten. Ref 35 innehåller en ingående diskussion av

sådana problem i samband med profilering av asfaltbeläggningar, samt

hänvisningar till matematiska och statistiska källskrifter.

YETåtDiPS,.VPl_YE PEPÃS'f mätnj'lg

Vid volymetrisk texturmätning bestämmer man, på en viss vägyta A, hur

stor volym V som innesluts mellan vägytan och ett plan genom texturtop-

parna. Genom att beräkna V/A får man ett medelvärde på texturdjupet

över den aktuella ytan, på liknande sätt som beskrivits i föregående avsnitt

om profiler.

Vi har i det föregående avsnittet om profilering konstaterat, att ett

medeltexturdjup kan bestämmas ur en profil, genom att profilens yta

divideras med dess referenslängd. Samtidigt anfördes att profilmetoden

borde ge samma värde på medeltexturdjupet som en volymetrisk bestäm-

ning. Detta kan inses på följande sätt:
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Figur 19 Principen för volymetrisk texturmätning.
A = plan yta, lagd pâ texturtopparna.
V = innesluten volym.
Medeltexturdjupet t = V/A.

Den horisontella ytan A i fig 19 antas täcka en oregelbunden textur

("random texture") av den vanliga typ som man finner på asfaltbelägg-

ningar. Låt A vara en rektangel med sidorna x och y. Den streckprickade

linjen anger ett vertikalt snitt, dvs en profil, med referenslängden y och

profilytan P. Om detta snitt parallellförskjuts över hela ytan A, får man en

mängd profiler med varierande profilytor. Dessa vertikala profilytor gene-

rerar volymen V. Man kan därför bestämma en genomsnittlig profilyta 1-3 ur

uttrycket för volymen

Härav erhålles P = V/x. Medeltexturdjupet, beräknat ur en representativ

A 1

För en randig eller räfflad textur gäller samma resonemang, om man

profilerar på naturligt sätt vinkelrätt mot texturränderna.

VTI Rapport 163



4.1.3.1

[1-2- ... nn

. I' HUI' LU

24

Sandmetoden, sandutfyllnadsmetoden

Den i särklass vanligaste texturmätningsmetoden i praktiken är sandmeto-

den, vilken bygger på ovan beskrivna volymetriska princip. Den har sedan

långt tillbaka använts i England - Road Research Laboratory omnämnde

den i sin årsrapport redan 1938. Metoden används som standardförfarande

på de flesta håll i världen där fältmässig texturmätning förekommer.

Grundprincipen är att en bestämd volym fin sand med standardiserad

kornstorlek arbetas ned i vägytan, så att man får en slät yta i nivå med

texturtopparna. Det enklaste förfarandet är att på detta sätt breda ut

sanden till en cirkelyta, vars diameter mäts. Sandvolymen dividerad med

den cirkulära ytan ger medeltexturdjupet, se fig 20.

Detaljerade anvisningar för texturmätning med sandmetoden har publice-

rats av de statliga väglaboratorierna i England (61) och Belgien (9) och på

åtskilliga andra håll.

A = EC! medel-
4 textur-

djup t =

 

sand [A

0,15 - 0,3 mm

 

Bestämning av medeltexturdjup med sandmetoden ("sand
patch"). Ett bra tillbehör, som inte visas i figuren, är ett bildäck
att använda som vindskydd vid utbredningen av sandfläcken.
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Sandmetoden förekommer i åtskilliga modifierade former. I stället för att

breda ut sanden cirkulärt kan man lägga den i en remsa av en viss given

bredd och bestämma ytan genom att mäta hur lång remsa som kan täckas

av en given sandvolym. En sådan metod används t ex av Sydafrikas

vägforskningslaboratorium. En enkel mekanisk anordning med samma prin-

cip ("sand track") förekommer också på sina håll i USA (55) och i Japan (8).

I USA förekommer också en variant där man ställer en ram med bestämda

standardmått på vägytan, fyller på sand upp till ramens överyta och

bestämmer hur stor sandvolym som får plats. Från denna volym subtraheras

den sandvolym som fyller upp ramen på en helt slät yta. Skillnaden utgör

alltså den volym som åtgår för att jämna ut makrotexturen, och genom

division med ytans storlek fås medeltexturdjupet på vanligt sätt (16, 55).

Ramarna förekommer i olika utförande, cirkulära och fyrkantiga. Dessa

metoder kan förefalla noggrannare än den ursprungliga sandmetoden,

eftersom ytor och volymer är geometriskt väldefinierade, och de har också

den fördelen att sanden inte så lätt kan blåsa bort. Samtidigt förefaller de

dock att medföra större risker för fel genom varierande packning av

sanden. Ramen bör alltså vara låg, om man vill försöka förbättra sand-

metoden på detta sätt.

Den stora fördelen hos sandmetoden, som framhålls av de flesta som

använder den, är dess enkelhet. Utrustningen är enkel och billig och

metoden är lätt att lära sig. Den är väl känd och används på många håll och

de olika varianterna ger alla samma slags mått (medeltexturdjup), vilket

underlättar erfarenhetsutbyte. Metoden går att använda även på starkt

skrovliga ytor, där vissa andra metoder, t ex dräneringsmätning, kommer

till korta.

Sandmetoden har också åtskilliga nackdelar, av vilka flera dock är gemen-

samma för många texturmätmetoder, t ex att man inte kan mäta på

trafikerad väg utan att vidta omfattande säkerhetsåtgärder. Sandmetoden

är en punktmetod, dvs den mäter på en liten yta. Det kan dock nämnas att

den ovan beskrivna sydafrikanska varianten arbetar med avsevärt större

yta än de övriga, upp till ett par m2. Liksom andra manuella metoder är

sandmetoden relativt långsam, dock inte extremt. Från Belgien uppges att

tVå tränade operatörer klarar ca 150 mätningar på en dag, med det

ursprungliga, enkla förfaringssättet.
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Enligt vissa uppgifter (16, 30, 42) kan sandmetoden ge varierande resultat,

beroende på vem som utför bestämningen. Den kan också ge variationer vid

upprepade mätningar på samma plats. Det tycks dock råda delade meningar

om förekomsten och storleken av sådana variationer. Där de förekommer

kan de bl a bero på varierande packningsarbete vid utbredningen, men

också på att provplatsen inte kan återfinnas exakt vid upprepad mätning.

Sandmetoden kan inte användas på våt vägyta. På mycket släta ytor är den

inte heller lämplig - det blir sand över, hur man än skrubbar, eftersom

sanden genom sin kornstorlek inte kan fylla ut de finaste fördjupningarna i

beläggningsytan. Undre gränsen för sandmetodens användbarhet ligger vid

ca 0,2 mm medeltexturdep (37). I mycket öppna eller spruckna belägg-

ningar kan det å andra sidan också inträffa att sand rasar ned och

"försvinner" så att mätningen blir missvisande eller inte ens går att

genomföra.

Andra volymetriska metoder

Genom att ersätta sanden i sandmetoden med andra material kan man

förfina tekniken något. Material som fett eller kitt blåser inte bort, fyller

ut de finaste fördjupningarna bättre än sand, är mindre känsliga för

packning och ger möjlighet till något distinktare avläsningar.

Utbredning av fett i stället för sand ("grease patch") har bl a använts av

NASA i USA (32). Man kan på detta sätt mäta medeltexturdjup ned till ca

0,05 mm. Att smeta fett på vägen måste dock anses olämpligt - vissa

forskare vid VTI betecknar det som förstörande provning. Vid VTI har man i

stället använt såpa, som lätt kan tvättas bort. Man kan också göra

utbredningen mellan tunna plastfolier.

Texas Transportation Institute har utvecklat en metod med nedpressning av

kitt, vilken fått viss spridning i USA. Metoden har prövats och korrelerats

med andra texturmätningsmetoder av amerikanska forskare (62). Man

använder en känd volym silikonkitt, som formas till en boll och pressas mot

vägytan med en platta. I plattans undersida finns en cirkulär, plan

fördjupning med standardiserade mått, i vilken kittet har plats att breda ut

sig. På ett alldeles slätt underlag blir fördjupningen helt utfylld, men på en

skrovlig yta formar sig kittet till en platta med mindre diameter, eftersom

en del av kittet tränger ned i ojämnheterna. Denna diameter mäts, och

därur kan medeltexturdjupet beräknas.
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kitt u medeltexturdjup
16 t = 1/d2 - 1/16

(mått 1 tum)
v = 12,87 cm3 N 1,16 mm

   

 

 

 

1) 2) 'L (ca 10 cm)

Figur 21 Volymetrisk texturmätning med kitt ("silly putty").

I Australien har man konstruerat en vattenvolymeter för makrotexturmät-

ning enligt fig 22. Via ett graderat mätrör anbringas vattentryck mot ett

tunt gummimembran, som ligger an mot vägbeläggningen inom en ram med

bestämd yta. Före mätning på vägen sker kalibrering på ett helt slätt

underlag. Skillnaden mellan avläsningarna utgör den volym som går åt för

att fylla ut beläggningstexturens fördjupningar. Härur kan medeltexturdju-

pet beräknas på vanligt sätt (24).

Figur 22
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?lll-?JETng
Vid avgjutning framställs en modell av vägytan, tex i något snabbt

härdande plastmaterial. Denna modell kan sedan på valfritt sätt mätas och

utvärderas på laboratorium. Metoden har bla använts av Flygtekniska

Försöksanstalten vid texturstudier på flygfält (22).

 

Figur 23 Avgjuten modell av beläggningsyta.

êytfzck_
Texturavtryck kan erhållas genom att man stryker märkfärg eller lägger

ett karbonpapper på vägen, placerar ett vitt papper ovanpå och trycker en

gummiplatta mot papperet, eller låter ett bilhjul rulla över. Man får på så

sätt ett avtryck av de bärande delarna av vägytans upphöjningar. Mellanlig-

gande partier utgör verksamma dräneringskanaler, vilkas storlek kan mä-

tas, t ex enligt fig 24, varefter en genomsnittlig kanalvidd beräknas. Det

förekommer också enklare avtrycksmetoder, där man bara räknar antalet

texturtoppar (N) per ytenhet (A) och t ex betraktar WN som ett uttryck

för genomsnittlig dräneringskanalvidd. Texturt0pparna kan registreras med

märkfärg på papper eller som perforeringar i en aluminiumfolie som läggs

på vägytan och ges ett slag av engummiklädd fallvikt (25).

 

  

Figur 24 Texturavtryck.
A: Avtryck av bärande ytor. Dräneringskanalernas vidd kan
t ex mätas utefter fyra diametrar i den cirkulära avtrycks-
bilden (44).
B: Avtryck av toppar, samt tillhörande profiler (53).
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I Frankrike har man konstruerat en apparat för kontinuerlig avtrycks-

registrering (40). Den består av en släpvagn med ett omönstrat gummihjul,

som under gång besprutas med ett tunt skikt vit färg. Kontakten med

vägytan ger ett avtryck i färgen, vilket omedelbart analyseras på elektro-

optisk väg. Avtrycket kan också fotograferas. Härefter suddas avtrycket

bort och ny färg sprutas pâ. Alltsammans sker kontinuerligt under hjulets

rullning framåt. Hastigheten kan vara upp till 80 km/h. Den fortlöpande

avtrycksanalysen ger direkt besked om antalet texturtoppar och den totala

längden av dräneringsutrymmen, räknat per längdenhet utefter en linje i

färdriktningen.

 

 

      

Figur 25 Släpvagn för kontinuerlig texturmätning genom avtrycks-
registrering, enligt LCPC (40).

l: Färg sprutas på hjulet. 2: Avtryck erhålls. 3: Avtrycket
analyseras. 4: Avtrycket avlägsnas.

-:_..__
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Beröringsfri texturmätning

 

Texturmätning utan mekanisk kontakt med mätytan kan ske genom foto-

grafering och mätning i de erhållna bilderna eller genom direkt optisk

avståndsmätning till punkter på vägen. Indirekt texturbestämning genom

mätning av vägytans ljusreflexionsegenskaper är också möjlig.

Dessa metoder är särskilt intressanta i den mån de gör det möjligt att mäta

från ett fordon i rörelse.

KPQW'JUQWIÃ §tPEBPi°tQ95zâWmâtEi

Fotogrammetrin har stora möjligheter, i form av hög kapacitet vid

fältarbetet, stor noggrannhet, samt frihet att i efterhand välja vad man vill

utvärdera. Å andra sidan är tekniken resurs- och tidskrävande, särskilt vid

bearbetningen.

Vid tyska texturundersökningar (72) har man bestämt dräneringskanalernas

vidd med hjälp av stereofotogrammetri, på liknande sätt som beskrivits i

avsnitt 4.1.5 om avtrycksmätning. Senare har mera ingående prov gjorts

bl a i England (64) och USA (2) med framställning av texturprofiler från

stereobilder. Man har härvid använt en eller tVå 35 mm småbildskameror,

monterade tillsammans med blixt till en bärbar enhet, som snabbt kan

ställas upp på provplatsen. Med tVå synkroniserade kameror kan kamera-

uppställning och fotografering klaras på ca 5 sek (2). Bearbetningen av

bilderna tar däremot avsevärd tid. Inpassning av ett bildpar i stereokompa-

rator och uppsökning av ca 200 punkter i en texturprofil uppges ta ca 1

timme för en erfaren stereooperatör, trots automatisk koordinatregistre-

ring av profilpunkterna (64).

Med det arbetssätt som här beskrivits förefaller den fotogrammetriska

tekniken alltför omständlig i förhållande till den erhållna informationen.
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Denna kanadensiska metod bygger på en speciellt utformad bearbetning av

stereofotografier (70, 31). Den tekniska utrustningen är förhållandevis

enkel. Fotograferingen sker med 35 mm småbildskamera, förskjutbar längs

en slid i en kameralåda med blixt. Bilderna framställs vanligen i form av

färgdia, som bearbetas i mikrostereoskop. Mätningar i bilderna sker med

hjälp av infotograferade jämförelseskalor i längd- och höjdled.

Klassificering av texturen sker med hjälp av följande parametrar, som

bedöms på 10 slumpvis utvalda rutor, vardera motsvarande 1 cm2 belägg-

ningsyta:

A: De uppstickande stenarnas höjd.

B: De uppstickande stenarnas bredd.

De uppstickande stenarnas kantighet.

0.
0

: Hur många % av ytan som upptas av uppstickande stenar.

De uppstickande stenarnas mikrotextur.

:
p
m

Mikrotexturen hos materialet mellan de uppstickande stenarna (bruk,

bindemedel).

Fig 26 visar ett exempel pa bedömningsmall, avseende parametern C.

 

Exempel på bedömning av en texturparameter (kantighet)
enligt Schonfeld.
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När parametrarna A-F bedömts genom att tilldelas var sitt siffervärde, kan

resultatet sammanfattas i ett sexsiffrigt tal, en texturkod, vilken kan

översättas till friktionstal vid 50 och 100 km/h (30 och 60 mph).

Schonfelds klassificering skiljer sig från alla de andra mätmetoder som här

beskrivs, genom att den tar hänsyn till både mikro- och makrotextur. Ma".

bör därför kunna kartlägga friktionen vid olika hastigheter enbart på detta

sätt, utan några konventionella friktionsmätningar.

Jämförelser mellan friktionstal enligt Schonfeld och sådana som erhållits

med friktionsmätvagn med låst hjul (skid trailer ASTM E274) visade god

överensstämmelse vid ett stort antal prov, som utfördes i början av 1970-

talet (70, 50). Andra forskare rekommenderade metoden (63), och flera

använde den i egna friktionsstudier (20, 50).

Vissa undersökningar under senare år (36) har emellertid visat betydligt

sämre korrelation mellan beräknade och Uppmätta friktionstal än man

tidigare erhållit. ASTM (American Society for Testing and Materials), som

tidigare upprättat en standardbeskrivning för Schonfelds metod, anser sig

därför för närvarande inte kunna rekommendera den. Från Danmarks

tekniska högskola har Också meddelats att man erhållit svag korrelation i

ett examensarbete (1974).

Schonfelds metod anses av många vara värdefull genom den förståelse som

den ger för friktionsegenskaperna hos en vägbeläggning. Tydligen är den

dock inte helt tillförlitlig. Som rutinmetod för friktionsbestämning har den

också - åtminstone i sin här beskrivna, ursprungliga form - nackdelen att

vara mycket tidskrävande, både i fält och vid bearbetningen.

AutomêäiâeIiDQ ?sthqdifieIirg så! äsh90fsld§ Ensto?

I USA har man undersökt möjligheterna att automatisera Schonfelds ovan

beskrivna fotogrammetriska metod för att göra den snabb (34). Härvid sker

fotograferingen antingen med tVå synkroniserade kameror från en bil i

rörelse, eller med bärbar kamerautrustning. Informationen i bilderna,

vilken består i dels varierande ljusintensitet (svärtning) över bildytan, dels

VTI Rapport 163



33

sidoförskjutningar (parallaxer) mellan motsvarande punkter i stereobildpa-

ren, överförs till numeriska data med hjälp av ett automatiskt karterings-

instrument (Gestalt Photomapper GPM-Z). Slutligen sker en utvärdering i

dator enligt Schonfelds principer. Fig 27 visar ett exempel på en datorritad

perspektivbild av en fotograferad yta.

Detta förfarande, som alltså har eliminerat den tidsödande insatsen av en

stereooperatör, har vid praktiska prov visat sig ge resultat av ungefär

samma tillförlitlighet som Schonfelds manuella metod. Det är emellertid

alldeles för kostsamt för att komma ifråga för rutinmätningar. Man har

därför undersökt om det skulle gå att bestämma Schonfelds parametrar

från ett enklare utgångsmaterial, t ex profiler, vilka man i så fall tänkt sig

att registrera kontaktlöst enligt fig 28 B från ett fordon under färd (7). I

princip har det också visat sig genomförbart att ersätta stereobilderna med

profiler (35). På grund av de nedslående resultat med Schonfelds metod,

som omnämnts i slutet av föregående avsnitt, har man dock tills vidare

skrinlagt detta projekt (36).
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Figur 27 Datorkonstruerad Perspektivbild av texturen hos en Vägyta

efter fotogrammetrisk kartläggning.
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Övriga fotografiska metoder. Släpljusfoto

Optisk texturbestämning eller profilering kan utföras genom att vägytan

studeras i snedprojektion. Ett sätt att göra detta visas i fig 28. Principen är

densamma som i de ljussnittmikroskop som används för vissa ytjämnhets-

mätningar inom maskintekniken (84). En ljuslinje projiceras på vägytan och

observeras från en sådan riktning att bilden av linjen beskriver vägytans

makrotextur. Fig 28A visar en laboratorieuppställning, enligt Pennsylvania

State University (26). I fig 28 B visas samma princip tillämpad i en

fordonsburen utrustning för profilering under färd. Ljuset är här strobo-

skopiskt, med blixtar om ca 5 mikrosekunder, och avbildningen sker med

videokamera. Man skall kunna registrera upp till 10 profiler per sekund, dvs

ungefär en profil på varannan meter vid 70 km/h (7, 29).

\

 

\  __ \- projektor

    

  

 

kamera

   

platta av
vägbeläggning

rad 1 juslinje

Figur 28
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Man kan också placera ljuskälla och kamera omvänt mot vad som visas i fig

28, så att det infallande ljuset riktas snett emot vägytan, s k släpljus. I en

sådan metod, utexperimenterad i USA (45), arbetar man på följande sätt.

Från en bil i rörelse projiceras med släpljus från blixt ett randigt mönster

på vägytan. Mönstret fotograferas rakt uppifrån, varvid ränderna avbildas

deformerade till sicksacklinjer med en taggighet som beror av makrotextu-

ren. Bilderna bearbetas manuellt, genom att man räknar antalet toppar på

sicksacklinjerna. Härav beräknas ett medelvärde på mellanrummet, dräne-

ringskanalvidden, mellan texturtopparna.
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Figur 29 Släpljusfoto med randigt taggmönster för bestämning av
genomsnittlig dräneringskanalvidd.

För att med hjälp av den erhållna genomsnittliga kanalvidden bestämma

friktionstalets hastighetsberoende, hastighetsgradienten, stöder man sig på

en tysk undersökning (74), ur vilken ett matematiskt samband mellan

hastighetsgradient och kanalvidd kan beräknas. Ett ännu enklare alternativ

är att man med hjälp av bilderna subjektivt placerar beläggningen i en av

fem texturklasser, där varje klass karakteriseras av en viss hastighetsgra-

dient. Metoden uppges fungera tillfredsställande på båda dessa sätt.

Fotografering i släpljus och bedömning av texturen med hjälp av skuggver-

kan förekommer också i ännu enklare form. Man använder t ex en bärbar

fotolåda med inmonterad kamera och blixt, som ställs på vägen. Från
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bilderna görs subjektiva texturbedömningar. Eventuellt kan en tråd spännas

upp i fotolådan, så att man får en skuggbild till hjälp för att karakterisera

texturen (39).

Vid Statens Väginstitut har man tidigare experimenterat med s k spaltbil-

der. En vertikal skärm med rak underkant placeras på vägen. Spalten

mellan skärm och beläggning belyses från ena sidan av skärmen och

fotograferas från den andra. Resultatet blir i princip en texturprofil (77).

  

   

       

4.2.5 Elektrooptisk_t_e§t_urmätning

Vid Transport and Road Research Laboratory (TRRL) i England har man

under senare år utvecklat ett elektrooptiskt mätsystem för beröringsfri

mätning av små avståndsskillnader (11, 33, 80, 81). Placerad lagom högt (ca

27 cm) ovanför en vägyta registrerar mätanordningen vägytans höjdläge,

och om den flyttas längs vägytan kan alltså en profil registreras.

utsignal A, beräkning av utsignal 8'
> höjdläge . >

i e fotodetektor laser B'

/ / f
J K / /

objektiv \ / \ /
\ l \ /

,I
\ /

\ir höjdläge 8

r
höjdläge A

TRRL:s mätanordning ("contactless sensor") för beröringsfri
höjdlägesbestämning av punkter på en vägyta.

Figur 30

Mätanordningen består av en pulsad laser och en optisk registreringsanord-

ning, fixerade till en balk enligt fig 30. Från lasern erhålls en koncentrerad

lysande fläck på vägen.Genom diffus reflexion från vägytan syns ljusfläc-

ken från olika håll och kan uppfångas av registreringsanordningen. Denna

utgör i princip en kamera, där filmrutan i bildplanet är ersatt med en
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positionskänslig fotodetektor, bestående av en rad fotodioder. Om avstån-

det mellan mätanordning och vägyta ändras, kommer ljusfläcken att vandra

i sidled när den iakttas via kameraobjektivet. Ett visst höjdläge hos

vägytan (t ex A i fig 30) motsvarar en viss position (A') för ljusfläcken när

den avbildas på fotodetektorn, vilket betyder att motsvarande fotodiod i

raden blir belyst. Fotodetektorn signalerar ordningsnumret på den belysta

dioden, och vägytans höjdläge i förhållande till mätanordningen kan ome-

delbart beräknas.

TRRL har valt att rikta laser och registreringsanordning i 450 vinkel mot

vägen, så att deras optiska axlar bildar rät vinkel. En av fördelarna med

detta är att registreringsanordningens objektiv kan ge en skarp bild av

ljusfläcken i varierande lägen. En nackdel är dock att strålgången ibland

blockeras av texturformationerna, så att fotodetektorn inte kan uppfånga

någon ljusfläck. Det blir alltså ett visst bortfall av mätpunkter, särskilt på

skrovliga ytor, t ex ca 50% på ytbehandling (81). Dessa missade avläsningar

ersätts emellertid vid bearbetningen med interpolerade värden, och enligt

TRRL kan man utan vidare tolerera ca 25% bortfall, troligen också

betydligt mer, vid bestämning av medeltexturdjup.

Mätsystemet är inbyggt i en släpvagn, så att makrotexturen kan bestämmas

under färd. Varje laserpuls ger en höjdlägesbestämning, och vid en hastig-

het av t ex 40 km/h och pulsfrekvensen 5000 H2 får man alltså mätvärden

med ca 2 mm mellanrum i längdled. Texturdjupet beräknas som mätpunk-

ternas standardavvikelse i höjdled från en beräknad medelnivå hos vägytan.

För att eliminera inverkan av de mera långVågiga vertikalrörelser, som kan

förekomma hos mätvagnen, sker beräkningen på en kort sträcka (några dm)

åt gången, och medelniVån bestäms som en regressionskurva av andra

graden.

   

 

  

ye=a+bx+cx2

enligt minsta
kvadratmetod

Figur 31 Bestämning av "sensormätt texturdjup" (SMTD) enligt TRRL.
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Ett texturdjup som bestämts på detta sätt blir inte lika stort som ett

volymetriskt bestämt medeltexturdjup, t ex enligt sandmetoden, eftersom

dessa djup är definierade på olika sätt. Däremot har engelska försök visat

ett tydligt lineärt samband mellan dessa tvâ slag av texturdjup (ll).

TRRL:s beröringsfria mätare har lämnat försöksstadiet och börjat tillver-

kas kommersiellt (1979). För makrotexturmätning har den visat sig tillför-

litlig och användbar på olika slag av vägbeläggningar (11, 33, 79). Visst

utvecklingsarbete förefaller dock att återstå. Det nuvarande systemet bör

kunna förenklas på bearbetningssidan och i sin helhet göras billigare.

Samma eller liknande mätanordningar har utvecklats på flera andra håll,

t ex i Japan och i USA (7, 26). Också på den svenska marknaden finns ett

mätsystem av detta slag, där VTI har haft del i utvecklingsarbetet. I det

sistnämnda fallet arbetar man med en betydligt spetsigare vinkel mellan

utgående och ingående ljussträlar än i TRRL:s mätare. Fördelen härmed är

bl a en bättre nedträngning i texturgropar med branta väggar och

härigenom ett mindre bortfall av mätpunkter (75).

Ytterligare en idé till elektr00ptisk makrotexturmätning, av amerikanskt

ursprung (26), visas i fig 32.

  

Figur 32 Elektrooptisk lutningsmätare ("zero-slope detector").
L = ljuskälla, Fl och F2 = fotoceller.
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Från en ljuskälla, lämpligen en laser, kastas ett smalt ljusknippe i rät

vinkel mot vägytan och fokuseras där till en fläck. Ljusfläcken observeras

från tVå riktningar enligt fig 32 och det reflekterade ljuset uppfångas av

två fotoceller. Den fotocell, mot vilken vägytan lutar i den belysta fläcken,

får mera reflekterat ljus än den andra, och skillnaden i utsignal från

fotocellerna utgör därför ett mått på vägytans lutning i ljusfläcken. Om

båda fotocellerna ger samma utslag, ligger ljusfläcken på en topp eller i en

vågdal i texturprofilen. Det är på detta sätt möjligt att räkna antalet

texturtoppar per längdenhet, om mätanordningen flyttas parallellt med

vägytan. Härigenom kan man få ett mått på genomsnittlig dräneringskanal-

vidd.

Den beskrivna anordningen har visat sig fungera vid mätningar på provytor

på laboratorium, men den har såvitt bekant inte utvecklats vidare för

mätning från fordon i rörelse.

insiirâk! _tex_t9rPês_tärnn.ir19_ serien: liesfeflerioøsruäfqing_

Lineärpolariserat ljus, som faller in snett emot en vägyta, blir elliptiskt

polariserat efter reflexion mot ytan, och polarisationsellipsens excentrici-

tet beror av ytans textur. På denna princip grundar sig en mätmetod, som

prövats i USA (23, 36). Den nämnda excentriciteten efter reflexion kan

relativt enkelt mätas, och både ijuskällan, som kan vara en laser, och

mätinstrumentet kan byggas in i ett fordon, så att mätning kan ske under

färd. Den redovisade korrelationen mellan dessa mätvärden och andra

makrotexturmätningar är emellertid inte särskilt hög. Detta är naturligt,

eftersom andra faktorer än makrotexturen påverkar ljusreflexionen, t ex

vägytans mikrotextur, färg och fuktighet. För makrotexturbestämning

förefaller denna metod alltså inte helt lämplig. I USA tycks man dock

fortfarande (1979) ha intresse för att utveckla metoden vidare för textur-

och friktionsstudier (29).
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Ju skrovligare en beläggningsyta är, desto högre blir ljudnivån från rullande

bildäck. Detta gäller för släta eller ribbmönstrade däck. Olika sådana

samband finns redovisade i litteraturen (3, 18, 67, 69, 82). Vid studier av

samband mellan däckbuller och vägtextur är man förstås oftast intresserad

av bullret som funktion av texturen och inte tvärtom. Men det har också

föreslagits och med viss framgång prövats att spela in däckbuller från ett

fordon och använda det som mått på vägytans makrotextur (69, 83).

Metoden är intressant genom sin snabbhet. Det har på senare tid börjat

klarläggas hur det inspelade bullret bäst skall analyseras för att ge besked

om makrotextur och friktionsegenskaper (69). Vissa forskare har dock

framhållit, att mätningarnas känslighet för variationer i texturen kan

behöva ökas (29, 83).

Forskare i England (66) och USA (83) har redovisat direkta samband mellan

ljudnivån från rullande däck och procentuella uttryck för friktionstalets

hastighetsberoende. I de engelska undersökningarna fann man ett och

samma samband både för asfaltbeläggningar och för betongvägar med

tvärgående djupa räfflor. Dessa beläggningstyper kan vara svåra att

jämföra med vanliga makrotexturmått. Bullermätning skulle alltså möjligen

kunna vara ett mera allmängiltigt sätt att gradera olika slag av beläggnin-

gar med avseende på friktionens hastighetsberoende (66).
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Dräneringsmätning. Utflödesmätare

 

Mätning av makrotextur med de metoder som har beskrivits i det föregåen-

de syftar ofta till att ge en uppfattning om en vägbeläggnings dränerings-

egenskaper. Man vill veta hur lätt vatten kan ta sig undan från kontaktytan

under ett bildäck. En naturlig fråga är om det inte vore bättre att

undersöka dräneringsförmågan direkt, gärna med en anordning som efter-

bildar strömningsförhållandena under bildäcket.

En sådan anordning är utflödesmätaren, där man låter vatten från en

behållare strömma ut under en gummiprofil, som trycks mot vägytan. Idén

brukar tillskrivas D F Moore, som var med om att utveckla den första

utflödesmätaren vid Pennsylvania State University (51), och som sedan

fortsatt med konstruktion av nya typer. Moore och andra (51, 27, 60) har

analyserat strömningsförloppet i utflödesmätare och härlett samband mel-

lan utflödeshastighet och texturkarakteristika, speciellt hydrauliska medel-

radien hos dräneringskanalerna. Sådana härledningar kräver dock en del

allmänna förutsättningar om vägytors geometri, som i praktiken inte alltid

är uppfyllda. Det förefaller därför mest praktiskt att inte försöka räkna om

utflödesdata till texturmått, utan använda utflödeshastigheten - hänförd

till någon viss standardiserad utflödesmätare - som ett direkt uttryck för

beläggningens dräneringsförmåga. Så brukar man också göra. Vanligen

anger man utflödestiden i sekunder för en bestämd vattenvolym.

Dräneringsmätning borde i princip vara bättre än vanliga texturmätnings-

metoder, t ex sandmetod eller profilering, när det gäller att bedöma hur

våtfriktionen ändras med hastigheten. Flera forskare har framhållit detta

och också konstaterat att utflödesmätaren är känsligare och noggrannare

än sandmetoden inom vissa texturintervall (5, 51). I vissa speciella fall är

utflödesmätning också en överlägsen metod i praktiken, tex på öppna

beläggningar med inre dräneringsutrymmen (38, 47). Ändå måste man med

viss besvikelse konstatera, att det i allmänhet tycks råda dålig korrelation

mellan friktionsändring (hastighetsgradient) och utflödesdata (utflödestid),

särskilt för de vanliga enkla utflödesmätare som man brukar använda.

Detta framgår av åtskilliga forskningsrapporter (16, 28, 30) och även av

delresultat (41) från omfattande fältprov i USA, under ledning av Federal

Highway Administration. Se även fig 9 i slutet av kapitel 2.
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4.3.1 Punktvis dräneringsmätning

4.3.1.1 Enkla, bärbara utflödesmätare

I sin ursprungliga form består en utflödesmätare av en öppen cylindrisk

vattenbehållare, tex av plexiglas, nedtill försedd med en gummiring.

Mätaren ställs på vågytan och belastas med vikter, så att gummiringen

draperas över texturtopparna på liknande sätt som ett bildäck.

När cylindern fylls med vatten, sker ett visst läckage mellan gummiringen

och vägytan, och man registrerar detta genom att mäta tiden för vatten-

ytans sjunkning mellan två nivâmarkeringar på cylindern.

.__L_

           

Figur 33 Exempel på utflödesmätare.
A = västtysk modell (21) enligt Moore,
B = senare engelsk modell (42).
1 = oylindrisk vattenbehâllare, 2 = nivâmärken, 3 =
gummiring, 4 = belastningsring, 5 = belastningsvikt, 6 =

bottenventil.
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[_Det har experimenterats med ganska många varianter av utflödesmätare

enligt ovanstående princip (16, 21, 39, 42, 51). Under senare år har man bl a

minskat vattenvolymen och börjat använda bredare och mjukare gummi-

ringar med lägre kontakttryck (39, 42). Härigenom blir risken mindre för

att mätningen skall påverkas av enstaka större dräneringshål, som egentli-

gen inte är representativa.

Utflödesmätning är en relativt enkel och något så när snabb metod. Vid

upprepade mätningar på samma plats ger den liten spridning i resultaten,

utom på mycket släta ytor (16, 30). I motsats till t ex sandmetoden är

utflödesmätaren - naturligtvis - användbar på våt vägbana och därmed inte

så känslig för väderleken.

Till nackdelarna hos utflödesmätaren hör att den inte klarar mätning på

starkt skrovliga ytor. Vattnet rinner ut på ett par sekunder. Den i Västtysk-

land och Schweiz använda typen uppges komma till korta redan över ca 0,4

mm medeltexturdjup (37). Många anser därför att utflödesmätaren är

begränsad till att kunna skilja mellan två slags ytor-med eller utan

makrotextur - och att den inte är särskilt användbar för någon ytterligare

gradering av textur eller dräneringsförmåga (17, 21, 37).

Större utflödesmätare

I mera komplicerade konstruktioner harman försökt att efterlikna förhål-

landena i kontaktytan mellan bildäck och väg på ett naturtrognare sätt.

Moore har tagit steget fullt ut och skisserat en dräneringmätare med ett

vattenfyllt bildäck försett med ett utströmningshål, i princip liknande

anordningen i fig 35, men för punktvis mätning (52).

Fig 34 visar en amerikansk utflödesmätare, som kan arbeta med varierande

och relativt höga tryck, såväl på gummit i kontaktytan som på det

utströmmande vattnet (27, 28). Sådana mätare blir relativt stora och

fordrar en hel del kringutrustning. Härigenom blir de antingen bundna till

ett laboratorium eller kräver ett specialutrustat fordon. Icke desto mindre
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har det tillverkats ett flertal dräneringmätare av liknande påkostat slag

(13, 27, 38, 47, 54, 60). En av dessa mätare, speciellt utvecklad för porösa

beläggningar, arbetar med explosivt utflödesförlopp, för att bättre efter-

likna dräneringen under ett bildäck vid hög hastighet (38).
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Figur 34 Högtrycksutflödesmätare.
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Kontinuerlig dräneringsmätning_

I Statens väginstituts verksamhetsberättelse för 1970/71 (78) beskrevs en

bilburen anordning för kontinuerlig dräneringmätning enligt fig 35. Av-

sikten var att mäta vattenutströmningen genom ett hål i ett bogserat men

låst hjul. Idén har dock inte utvecklats vidare, bla pa grUnd av problem

med nötning av gummit i kontaktytan.

   

A förrådstank för vatten

B tryckluftbehållare

C trycktank för vatten

V

  

1 och V2 ventiler

magnetventil

vatten mängdsmätare

V

F

M manometer

H omönstrat luftgummihjul med
normal belastning och nor-
malt inre lufttryck

 

Principskiss av dräneringsmätare för kontinuerlig registrering
av uflödet under ett låst hjul.

Figur 35

Man kan sänka kraven på verklighetstrohet en aning och avstå från att

använda gummi i kontaktytan. den franska dräneringsmätaren "Draino-

route" (6) används en släpsko med pålimmad slityta av hårdmetall, ca 3x7

cm, som dras över vägbeläggningen,upphängd bakom en bil. Från en tank i

bilen rinner vatten från 2 m höjd genom en slang ned genom ett hål i

släpskon och läcker ut i kontaktytan mot vägen. Se fig 36.

Vattenutflödet i l/h utgör ett mått på beläggningens dräneringsförmåga.

Det registreras kontinuerligt via en genomströmningsmätare. Hastigheten

vid mätning är 15 km/h och vattenflödet är av storleksordningen 100-500

l/h, upp till ca 800 l/h vid extremt skrovliga beläggningsytor.
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Ett tydligt samband har påvisats mellan utflöde och medeltexturdjup, mätt

med sandmetoden, på olika beläggningstyper, och man räknar därför med

att kunna använda Drainoroute för rutinmässiga mätningar. Mätningarna

påverkas av slitage på släpskon, som därför måste kalibreras relativt ofta

och bytas ut efter högst 60 km. I övrigt förefaller apparaturen enkel och

lättskött.

      

1 1:.- - r 2

\ _ . u-
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Figur 36 Bilburen dräneringsmätare, "Drainoroute".

1 = släpsko med slityta av härdmetall, 2 = stenskydd med
borste, 3 = anordning för höjning och sänkning samt fjäder-
belastning under mätning, 4 = vattentillförsel genom slang.
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ANVÄNDNING AV MAKROTEXTURDATA FÖR PRAKTISKT BRUK

Det har gjorts många studier av vägbeläggningars makrotextur för forsk-

ningsändamål, varvid man försökt klarlägga sambandet mellan makrotextu-

ren och våtfriktionens hastighetsgradient. En översiktlig genomgång här-

av har gjorts i kapitel 2 och 3.

Förutom på friktionen inverkar makrotexturen bl a på slitage av beläggning

och däck samt på buller och ljusreflexion, och makrotexturmätningar

utnyttjas följaktligen också för forskning på dessa områden, varvid bullret

för närvarande tilldrar sig det största intresset. Hittills har man ofta nöjt

sig med enkla subjektiva bedömningar eller med sandmetoden för att

kvantifiera makrotexturen, men det finns säkerligen behov av bättre

texturmätningsmetoder för flera av de nämnda forskningsområdena. Dessa

problem har dock inte analyserats närmare i denna undersökning.

För praktiskt vägtekniskt bruk mäter man beläggningars makrotextur - häri

inbegrips nu även dränerings- eller utflödesmätning - och använder resul-

taten från sådana mätningar för friktionsbedömning i följande samman-

hang:

- Utprovning av nya beläggningstyper

- Texturkontroll vid beläggningsarbeten

Friktionsbedömning på kritiska platser

Beläggningsinventering

Utprovning av nya beläggningstyper. Texturkontroll vid beläggningsarbeten

Vägmyndigheter, entreprenörer och forskningsinstitutioner använder spora-

diskt makrotexturmätningar vid utprovning och utvärdering av nya belägg-

ningstyper, på laboratorium och i fält, och för kontroller på provvägar och

försökssträckor. Detta sker i ett stort antal länder, även där det inte finns

några normer för makrotextur. Utvärderingen blir i många fall alltså

ganska enkel - man jämför provbeläggningarna sinsemellan eller med ytor

som av erfarenhet är kända för goda friktionsegenskaper.
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Makrotexturmätning förekommer också på många håll mera rutinmässigt

vid beläggningskontroll. Den sker i så fall i allmänhet vid slutbesiktningen

vid utförandet av en ny beläggning. I nästa kapitel ges exempel på

riktvärden för sådan texturkontroll. I vissa fall förekommer också en

uppföljande kontroll. Om tex en asfaltbeläggning är rik på bruk, dvs

finkornigt stenmaterial och bindemedel, kan den behöva nötas en tid av

trafiken, för att makrotexturen skall framträda. I sådana fall inför bl a

vissa Västtyska vägförvaltningar en temporär hastighetsbegränsning på den

nya beläggningen. Genom fortlöpande mätningar av friktion och makrotex-

tur med pendel- och utflödesmätning får man besked om när hastighets-

begränsningen kan upphöra.

Texturmätning förekommer på både asfalt och betong, men är särskilt

vanlig på betongvägar. En del amerikanska vägförvaltningar tillhandahåller

avgjutna provplattor som åskådningsmaterial, för att göra det lättare för

kontrollanter och entreprenörer att bedöma hur godtagbara ytor skall se ut

på betongvägar. Nya betongbeläggningar brukar förses med makrotextur

genom borstning, släpning av säckväv, räffling med stålpinnar i den färska

ytan m m och det experimenteras med olika mönster och metoder för sådan

texturering.

I så gott som alla de här uppräknade fallen sker mätning av makrotexturen

med sandmetoden. Ett undantag är den Västtyska kontrollen med utflödes-

mätare, som beskrivs närmare i nästa kapitel (6.7). Ett annat undantag är

kontrollen av betongvägar med glesa och djupa räfflor, där man ofta gör

djupmätningar punktvis i räfflorna med mönsterdjupsmätare.

Vid de här beskrivna mätningstillfällena har man normalt ingen trafik på

vägen och en tämligen enhetlig yta av måttlig storlek att prova eller

kontrollera. Man kan därför acceptera relativt långsamma och primitiva

mätmetoder.
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Friktionsbedömning på kritiska platser

 

Makrotexturmätning kan vara påkallad på platser där olyckor inträffat

eller där friktionen befaras vara dålig, speciellt vid hög hastighet. Sådana

mätningar förekommer enligt uppgift i bl a Canada, Frankrike, Västtysk-

land och USA. För att ha nytta av den information som makrotexturen kan

ge om friktionens hastighetsgradient måste man förstås också ha kännedom

om friktionen vid låg hastighet.

I Västtyskland användes kombinerad pendel- och utflödesmätning för att på

kritiska ställen bedöma behov av hastighetsbegränsning, varningsmärken

eller friktionsförbättrande åtgärder. På liknande Sätt använder man i

Canada och på några håll i USA Schonfelds fotografiska friktions/textur-

bestämningsmetod och framhåller att detta är ett sätt att klara friktions-

bedömningen, där en vanlig friktionsmätning i hög hastighet skulle vara

SVår eller riskabel, såsom i vissa kurvor och korsningar, eller vid kallt

väder, när man inte kan vattna vägbanan.

Beläggningsinventering

 

Det råder på många håll stort intresse för inventeringar av vägnätets

tillstånd med hjälp av snabba mätmetoder för kontinuerlig registrering. Om

makrotexturmätning skall ingå i sådana inventeringar, måste man ställa

höga krav på mätmetoden i fråga om kapacitet, säkerhet och ekonomi.

Dessutom måste man naturligtvis ha tagit ställning till om makrotextur-

data ger ett värdefullt tillskott av information eller kan ersätta andra

mätningar, t ex av friktion vid hög hastighet. För närvarande anser många

praktiskt verksamma ingenjörer att mätning av makrotextur med de

metoder som nu står till förfogande inte försvarar en plats bland invente-

ringsrutinerna.

På vissa håll är man dock mera optimistisk. Från Ontario i Canada har

rapporterats planer på enlandsomfattande friktionskontroll med Schonfelds

fotogrammetriska texturbestämningsmetod. Laboratoire Central des Ponts
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et Chaussées i Frankrike räknar med att kunna införliva den mobila

dräneringsmätaren Drainoroute (se 4.3.2) med sin övriga utrustning för

kontinuerlig väginventering. Den skulle i så fall t ex kunna användas för att

komplettera mätningar med sidfriktionsmätaren SCRIM, som då endast

skulle behöva köras med en enda, måttlig hastighet. Vid Transport and

Road Research Laboratory i England är man inne på liknande tankegångar.

Avsikten är där att kombinera SCRIM-mätning med elektrooptisk makro-

texturmätning från fordon (se 4.2.5).
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NORMER OCH RIKTLINJER FÖR ,MAKROTEXTUR

I det följande ges exempel från några olika länder på anvisningar för

vägbeläggningars makrotextur. På några håll, som i Belgien och England,

finns relativt detaljerade, bindande normer, men i Övrigt rör det sig oftast

inte om strikta regler, utan om rekommendationer. Det är över huvud taget

inte så vanligt att man har några officiella anvisningar för beläggnings-

textur.

De normer och riktlinjer som återges i det följande avser, om inte annat

sägs, nya beläggningar. Där begreppet medeltexturdjup förekommer, inne-

 

bär detta att makrotexturen mäts med sandmetoden.

Belgien

På nya vägar med högklassiga asfalt- eller betongbeläggningar skall medel-

texturdjupet bestämmas på 55 slumpvis utvalda ställen, varvid man regi-

strerar hur många (N st) av dessa prov som inte uppfyller ett visst angivet

krav.

Om N§3 accepteras beläggningsytan, men om N215 måste texturen för-

bättras. I övriga fall, dvs om 3<N<15, utökas antalet prov till 165, av vilka

högst 15 får ligga under det angivna kravet.

För asfaltbeläggningar är kravet 1,00 mm medeltexturdjup på ytor med

grov invältad chipsten och 0,60 mm i övriga fall.

För betongbeläggningar är kravet 0,75 mm medeltexturdjup på borstade

ytor och 1,00 mm på räfflade ytor. Dessutom förekommer ett par speciella

behandlingsmetoder för betongytor, en där finmaterialet avlägsnas, och en

annan där ytan förses med uppstickande chipsten, som fästs genom att

vibreras ned i den färska betongen. För dessa krävs 1,00 resp 1,25 mm

medeltexturdjup (49).
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Canada

I Ontario rekommenderas att medelhöjden på uppstickandestenpartiklar i

en asfaltbeläggning skall vara minst 0,5 mm, mätt med Schonfelds stereo-

foto metod.

England

På nya högklassiga vägar skall medeltexturdjupet bestämmas med 10 prov

med sandmetoden utefter en 50 m linje diagonalt över körbanan. HärVid

gäller följande krav.

På vägar med asfaltbeläggning, där det kan förväntas trafik med hastig-

heten 95 km/h (60 mph) och högre, skall medelvärdet av 10 prov med 3 m

mellanrum vara minst 1,5 mm, och högst två prov får ligga under 1,1 mm

(15).

På betongvägar med borstad yta skall medelvärdet av 10 prov med 1 m

mellanrum vara minst 0,75 mm, och högst ett prov får ligga under 0,65 mm

(14).

För betongvägar med gles och djup räffling ("grooving") anges kraven på

räfflornas djup i varje särskilt kontrakt. Kontrollen sker med -däckmönster-

djupsmätare (14).

Observera att man har olika krav på asfalt- och betongvägar, på grund av

dräneringskanalernas olika verkningssätt (se fig 10 i kapitel 3). De

officiella normerna är en något utslätad version av rekommendationer från

TRRL (66, 68). Enligt TRRL:s undersökningsmaterial (se fig 8 i kapitel 2)

skall medeltexturdjupet 2,0 mm på en asfaltbeläggning ge samma Våt'frik-

tionstal vid 130 km/h som vid 50 km/h. På en borstadbetongyta skall

medeltexturdjupet 0,8 mm ge samma resultat.

På motsvarande sätt skall 1,0 resp 0,5 mm medeltexturdjup på asfalt och

betong ge ca 20% friktionssänkning från 50 till 130 km/h. TRRL rekom-

menderar därför, att dessa senare texturdjup läggs till grund för krav på

underhållsåtgärder på befintliga vägar.
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Frankrike

För såväl asfalt- som betongbeläggningar gäller följande riktlinjer med

avseende på medeltexturdjupet t mm (48).

t 50,2 Alltför slät yta, skall undvikas.

0,2< t _<_0,4 Slät textur, kan användas där hastigheten bara i undan-
tagsfall väntas överskrida 80 km/h, t ex i samhällen.

0,4 < t _<_0,8 Medelskrovlig textur, normal beläggningsyta för hastighe-
ter mellan 80 och 120 km/h.

0,8<t§l,2 Skrovlig textur, bör användas där hastigheten normalt
överskrider 120 km/h.

t >l,2 Mycket skrovlig textur, att användas i speciella fall, t ex
för inbromsning efter en fartsträcka, eller där man riskerar
kondens och frosthalka.

Holland

Minst 0,5 mm medeltexturdjup anses önskvärt på motorväg. I övrigt anses

de franska riktlinjerna för makrotextur kunna tillämpas (71).

Schweiz

Officiella riktlinjer saknas, men i en utredning från Tekniska Högskolan i

Zürich (37) ges vissa förslag. För alla vägar med 60 km/h eller högre

hastighet skall medeltexturdjupet vara minst 0,4 mm. Med medeltexturdjup

som bedömningsgrund föreslås vidare samma klassificering som i de ovan

återgivna franska riktlinjerna, dock med något lägre gränsvärden för de

skrovligaste ytorna. Slutligen föreslås att den norm för friktionsmätning

med pendelapparat, som redan finns, kompletteras med anvisningar för

dräneringsmätning med utflödesmätare, på ungefär samma sätt som i

Västtyskland.

Dessa förslag är främst avsedda som riktvärden för vägunderhållet. Om

minimivärdena på texturdjup etc inte är Uppfyllda, skall varningsmärken

eller hastighetsbegränsning kunna räcka som första åtgärd, innan man vid

tillfälle förbättrar beläggningsytan.
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Västtyskland

 

Någon norm för enbart makrotextur finns inte, men vissa riktlinjer

föreligger i en anvisning för kombinerad mätning med friktionspendel och

utflödesmätare (21).

Friktionens grundvärde vid låg hastighet bestäms med pendelapparat enligt

fig 37. Denna är av engelsk typ (Portable Skid Resistance Tester, SRT) och

ger ett mätvärde, som kan översättas till friktionstal vid 40 km/h med läst

hjul enligt tysk standardmetod. \

  

Figur 37 Pendelapparat för friktionsmätning (21, 61). Pendeln P
släpps från utgångsläget i figuren och sveper över väg-
beläggningen, varvid friktionen mot gummiglidkroppen G
bromsar upp rörelsen. Pendelns utslag på andra sidan ger ett
mått på beläggningens friktionsegenskaper vid låghastighet.

För bedömning av friktionen vid högre hastigheter kompletteras pendel-

mätningen med utflödesmätning. Utflödesmätaren är av den enkla typ som

beskrivits i avsnitt 4.3.1.1 och visats i fig 33. Av anvisningen framgår, att

utflödestiden 500 s kan användas för att skilja mellan beläggningar med och

utan makrotextur. En beläggning där utflödestiden överstiger 500 3 kan inte

accepteras vid 60 km/h eller högre hastighet.
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Den tyska anvisningen innehåller två tabeller för tolkning av mätresulta-

ten. Den ena gäller för vägar med långsam trafik (< 60 km/h). Makrotextu-

ren anses här sakna betydelse och utflödesmätning behöver alltså inte

göras. Den andra tabellen gäller för vägar med snabbare trafik (260 km/h).

En förenklad sammanfattning av denna tabell ges i fig 38.

utflödestid, sekunder
E_

500 250

Kort utflödestid och
högt pendelvärde.
Tillräcklig friktion
både vid hög och låg
hastighet. Man måste
dock kontrollera att

den korta utflödes-

tiden inte berodde på S R T
en enstaka spricka

 

   Lång utflödestid.
Alltför slät makro-
textur. som ger
dålig dränering
och lågt friktions- //

 

 

 

tal vid hög hastig- Mellan- ' e. (1. i beläggningen.
het. 'I område. / I / Fr7 I I I r/ / f 60 -

' där pendel- och utflödesmätning J Värde
/ ej ger tillräckliga upplySningar.

! V Friktionen måste bestämmas
d f 'kt' ät .

I "32 J 3", 23°ij ITS/'Z //// 50
Lågt pendelvärde. Alltför glatt mikro-

_ _.. _. textur, som ger lågt friktionstal redan
' vid låg hastighet.

     

Bedömning av våtfriktionsegenskaper med pendelapparat
och utflödesmätare. Sammanfattning av västtysk anvisning
(21). Gäller vägar för 2 60 km/h.

Figur 38

Pendel- och utflödesmätning äger inte rum rutinmässigt, men används i

flertalet delstater för speciella bedömningar, t ex när man överväger var-

ningsmärken, hastighetsbegränsning eller friktionsförbättrande åtgärder.

Erfarenheten visar dock, att man ganska ofta hamnar i mellanomradet

enligt fig 38, där dessa enkla mätningar inte ger tillräckligt besked.

USA

Federala normer eller riktlinjer för vägbeläggningars makrotextur finns

inte för närvarande (1979), men kommer eventuellt att utarbetas, enligt

uppgift från Federal Highway Administration. Ett medeltexturdep av
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minst 1,0 mm för täta beläggningar och 1,3 mm för öppna har föreslagits.

Det har också föreslagits att införa maximivärden med hänsyn till buller:

3,9 mm på landsbygd och 2,5 mm i samhällen (76).

För rullbanor på flygfält gäller en allmän rekommendation om minst 1,3

mm medeltexturdjup. Värden mellan 0,5 och 1,3 mm kan möjligen accepte-

ras, men om medeltexturdjupet är mindre än 0,5 mm på mer än 50% av

rullbanan, skall texturen förbättras (19).

Vissa delstater har egna specifikationer för makrotextur på betongvägar. I

t ex Texas fordras ett medeltexturdjup av minst 1,3 mm (0,05") mätt med

sandmetod. Vid gles och djup räffling av betongytan anges vanligen ett

minsta djupmått i räfflorna, mätt med mönsterdjupsmätare, t ex 4,8 mm

(3/16") i Pennsylvania och New York State. Variationerna är ganska stora.

Några stater, t ex Idaho, har riktlinjer som varierar geografiskt på grund av

skiftande is- och snöförhâllanden.
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