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Simuleringsprogram för beräkning av beläggningstemperaturer
sommartid, särskilt maximal temperatur
av Åke Hermansson

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI

581 95 LINKÖPING

Sammanfattning
Ett Simuleringsprogram för beräkning av beläggningstemperaturer sommartid

presenteras. Enligt jämförelse med uppmätta temperaturer kan programmet Väl

beräkna beläggningens temperaturer på olika nivåer under sommardagar.

Simuleringsprogrammet tar inte hänsyn till nederbörd och passar bäst för

beräkningar vid fint väder. De modeller som ingår i simuleringen för beräkning av

långvågig strålning mot och från Vägytan stämmer väl med uppmätta värden.

Simuleringsprogrammet kan också användas för att beräkna högsta tänkbara

temperaturer i beläggningen på olika latituder.

I USA utvecklades inom ramen för det sk. SHRP-programmet ett regelverk för

asfalt binder and mixture specifications kallat Superpave. Superpave ska kunna

tillämpas över hela kontinenten vid nybeläggning. I Superpave antas att jämvikt

råder när den maximala yttemperaturen nås. Detta jämviktsantagande ger, under

vissa omständigheter, en beräknad maximal yttemperatur som är ca 30°C för hög.

Vidare visas att när man, som i Superpave, antar att maximal temperatur nås vid

vindhastighet på 4.5 m/s så underskattas temperaturen med ca 25°C jämfört med

vad som uppnås vid vindstilla. De båda antagandena, jämvikt vid maxtemperatur

och att maxtemperatur nås vid 4.5 m/s, tar alltså i huvudsak ut varandra och

slutresultatet överensstämmer i vissa fall med det som fås från simuleringen.

Den modell för temperaturer i beläggning sommartid som beskrivs i

föreliggande rapport bygger på formler för konvektion, kort- och långvågig

strålning i enlighet med rapport av Solaimanian och Kennedy 1993. Själva

Simuleringsprogrammet använder sig dessutom av finit differensapproximation

vid beräkning av temperaturer i Vägkroppen och underliggande mark. Modellen är

implementerad i Visual Basic och kan köras på PC. Indata till programmet är

timvärden för solstrålning - direkt och diffus - samt lufttemperatur och

Vindstyrka. Dessutom behövs kännedom om ytans absorptionskoefficienter för

kort- och långvågig strålning. För värmeledningsberäkningen behövs också

uppgifter eller antaganden om de olika lagrens porositet, vatteninnehåll och

värmeledningsförmåga. Utifrån dessa indata beräknar programmet instrålning,

utstrålning, konvektion och värmeledning ner i vägen. Som resultat ger

programmet kontinuerligt temperaturerna på alla nivåer, från ytan ner till 5 m djup

där temperaturen antas vara konstant.

För att validera programmet har mätningar gjorts av absorptionskoefficienter,

och registreringar av solstrålning utförda av SMHI under juni 1997 har använts

för att låta programmet beräkna temperaturer i beläggningen. Dessa beräknade

Värden har jämförts med mätningar utförda av VTI, på uppdrag av Vägverket, i

E18 utanför Köping. Registreringar av temperaturer gjordes varje halvtimme

under juni 1997. Egna mätningar av väder och yttemperatur en enskild dag har

också använts för validering. En metod för beräkning av solstrålning från klar

himmel på olika latituder, klockslag och årstider redovisas. Denna metod har

VTI rapport 451 9



använts för att beräkna instrålningen i Köping vid midsommartid, när solen ger

maximal instrålning per dygn. Med detta som indata har simuleringsprogrammet

beräknat de högsta temperaturer som skulle kunna uppnås i beläggningen på den

platsen. Resultaten från dessa beräkningar jämförs med de s0m erhålles enligt

metoden i Superpave. I Superpave antas att jämvikt råder när maximal temperatur

uppnås, Vilket starkt kan ifrågasättas Vid de snabba temperaturförändringar som

uppstår under varma soliga sommardagar.
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A Simulation Model for Calculating Pavement Surface Temperatures,
Including the Maximum Temperature

by
' Åke Hermansson
Swedish National Road and Transport Research Institute, (VTI)

581 95 Linköping, Sweden

Summary
The proposed simulation model can, according to comparisons with field

measurements, calculate the temperatures of the pavement at different levels

during summer days. Thesimulation model does not consider rainfall and is most

suitable for fine weather. The formulas included in the simulation for the

calculation of longwave radiation to and from the pavement surface agree well

with measured values. The simulation model can also be used to calculate the '

maximum pavement temperatures at different latitudes.

In the american SHRP, Superpave, it is assumed there is an equilibrium when a

maximum temperature is reached. This equilibrium assumption increases, under

certain circumstances, the calculated maximum surface temperature by approx.

30°C. Furthermore it is shown that when assuming, as in Superpave, that a

maximum temperature is reached at a wind velocity of 4.5 m/s the temperature is

underestimated by approx. 25°C, compared to what is reached during calm. The

two assumptions, equilibrium at a maximum temperature and that a maximum

temperature is achieved at 4.5 m/s, on the whole cancel each other out and the

final result agrees in certain cases with the one obtained from the simulation.

The simulation model proposed in this paper is built on formulas for

convection, shortwave and longwave radiation as described in a report by

Solaimanian and Kennedy 1993. It also contains a finite difference approximation

for the calculation of heat transfer down into the pavement and underlying sub-

grade. Input data to the model are hourly values for solar radiation air temperature

and wind velocity. For the heat transfer calculation, the porosity, the degree of

water saturation and the thermal conductivity of the different layers are also

needed. The simulation program then calculates incoming and outgoing longwave

radiation, convection and heat conduction. As a result the program gives the

temperature distribution down to a depth of 5 meter where temperature is assumed

to be constant.

When validating the simulation model by comparing the output with measured

pavement temperatures, measured values are used as climate data. For the

calculation of maximum pavement temperatures a method for computing direct

solar radiation, described by Solaimanian and Kennedy, is used. It gives the direct

solar radiation from a clear sky at an optional time and location, and is used to

create climate data, when calculating maximum pavement surface temperatures in

the simulation model.

In Superpave, a formula described by Solaimanian and Kennedy is used when

calculating maximum temperatures. The formula is built on an equilibrium

assumption. This assumption must be questioned, as we know that the

temperature of the pavement surface changes very quickly on sunny days when

high temperatures are reached. The results obtained under such an assumption are

compared with the output from the simulation.

VTI rapport 451 11
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1 Introduktion

1.1 Bakgrund
Asfaltbeläggningen på en väg utsätts för stora påfrestningar. Framförallt ställer

belastningen från tunga fordon krav på dess egenskaper. Beläggningen påverkas

på olika sätt under sommar och vinter. Vintertid är den hård och sprickor kan

uppstå vid ojämna tjällyftningar eller vid påfrestningar när beläggningen krymper

i samband med snabba sänkningar av temperaturen. Sommartid är beläggningen

mjukare, och vid kraftigt solsken varma dagar finns risk att tunga fordon orsakar

spår i ytan genom plastisk deformation. Beläggningens egenskaper kan varieras

genom olika proportionering av dess beståndsdelar. Hänsyn bör därvid tas till de

lägsta och högsta temperaturer som man kan förvänta sig i beläggningen. Dessa

temperaturer är givetvis olika beroende på de väderförhållanden som råder på '
olika platser. I USA utvecklades inom ramen för det sk. SHRP-programmet ett

regelverk för asfalt binder and mixture specifications kallat Superpave (8).

Tanken är att Superpave ska kunna tillämpas över hela kontinenten vid

beläggningsåtgärder. Där ingår förutom trafikparametrar just lägsta och högsta

temperatur i beläggningen.

Den långvågiga- och kortvågiga strålningen i atmosfären och strålningens

växelverkan med ytor av olika egenskaper har utförligt utretts av ett flertal

författare, Kreith (4), Sellers (6), Geiger (2) mfl. Modeller, specifika för

beräkning av beläggningstemperaturer, har utvecklats av t.ex. Barber (1) och

Rumney och Jimenez (9).

VTI utvecklar på uppdrag av Vägverket en modell och ett simuleringsprogram

för beräkning av temperaturer i vägkroppen. I detta arbete används formler för

konvektion, kort- och långvågig strålning i enlighet med Solaimanian och

Kennedy (7). Solaimanian och Kennedy beskriver där den modell som används i

Superpave för att beräkna maximal beläggningstemperatur. Föreliggande rapport

ger en jämförelse mellan resultat från VTI:s modell och från metoden i

Superpave, och avvikelserna förklaras med ett felaktigt jämviktsantagande i

Superpave.

1.2 Mål
Simuleringsprogrammet vidareutvecklas för att bli ett användbart verktyg vid

beräkning av temperaturer i vägkroppen. Programmet ska på sikt utgöra en del i

ett större simuleringsprogram som beräknar vägkroppens nedbrytning.

Temperaturfördelningen i beläggning och hela vägkroppen är då väsentlig indata.

VTI rapport 451 13



2 Teoretisk bakgrund

2.1 Strålningsbalans
2.1.1 Långvågig utstrålning

Jordytan antas stråla ut långvågig strålning som en grå kropp. Den långvågiga

utstrålningen följer alltså Stefan Boltzmans lag, Solaimanian (7), Kreith (4),
Sellers (6), och Gustafson (3)

g, = 8an (2:1)

där qr är utstrålningen i W/mZ, 8 emissionskoefficient, O'är Stefan-Boltzmans

konstant 5.68 >*<10_8W/(m2K4) och TS är vägytans temperatur i c>K.

2.1.2 Långvågig tillbakastrålning

Stor del av den långvågiga strålning som jordytan utstrålar absorberas av

atmosfären och sänds åter mot jordytan som långvågig tillbakastrålning. Av

vägytan absorberad tillbakastrålning beräknas enligt Solaimanian (7) som

qa :8a0T4air (2:2)

där qa är absorberad tillbakastrålning i W/mz, 8a kan väljas till 0.7 vid vackert

sommarväder och Tair är lufttemperaturen i OK.

2.1.3 Kortvågig strålning

Solytan har mycket högtemperatur, ca 6 000 grader Kelvin, och sänder därför ut

strålning som är av hög frekvens (kortvågig). En del av denna strålning sprids i

jordens atmosfär i alla riktningar och den del som når jorden kallas diffus

instrålning. Kortvågig strålning från solen som når jordytan utan att först spridas i

atmosfären benämns direkt kortvågig instrålning. Fördelningen mellan direkt och

diffus strålning beror av vädret. Klart väder medför större andel direkt strålning.

2.2 Konvektion
Konvektionsförlusterna bestäms enligt Solaimanian (7)

410 = hC(TS ' Tair) (2:3)

där qc är förlusten till luften i W/mz. hc beror av ytans temperatur och framförallt

vindstyrkan

hc = 698.24[0.00144Tn9°3U°°7 + 0.00097(Ts - Tair)0'3l
där U är vindstyrkan i m/s och Tm är medelvärdet av ytans och luftens temperatur i
0K.
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2.3 Värmeledning

Ovanstående beskriver den effekt som tas upp och avges genom va ytan. Värme

utbyts också med marken under ytan genom Värmeledning. Detta kan hanteras

med t.ex. finita differensapproximationer av Värmeledningsekvationen.

 

Figur 2:]

 

;.x .

Kortvågig strålning från solen når vågytan - dels som direkt
strålning och dels som dijfas strålning efter att ha spridits i
atmosfären. Vågytan avger långvågig strålning som ökar kraftigt
med stigande yttemperatur. Molnen skickar långvågig tillbaka-
strålning mot vögytan. Vid höga yttemperatarer och kraftiga vindar
år konvektionsförlasterna från vägbanan stora. I de fall att luft-
temperaturen är högre än ytans så värms ytan istället som enföljd
av konvektionen. Vårmeledningen i vågkroppen för värme neråt
eller uppåt beroende på var temperaturen är högst.
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3 Validering av komponenter i strålningsbalansen
Den 9 juli 1998 gjordes strålningsmätningar på parkeringsficka vid vägkors Jörlö

på en mindre väg mellan Köping och Himmeta. Vägytan var ganska ljus.

Mätningarna pågick, i oskuggat läge, från kl. 7.35 till 18.00 och registrerades två
eller tre gånger per timme. Det var extremt fint Väder hela förmiddagen, varken
moln eller dis skymde solen någon gång. Under eftermiddagen fortsatte det fina .

vädret men med något lätt molnighet under tidiga eftermiddagen och senare

ganska täta moln. Såväl långvågig som kortvågig strålning mättes både ut från

Vägytan och in mot Vägytan. Dessutom mättes lufttemperatur och Vägyte-

temperatur (se tabell 3:1). Instrumenten beskrivs i Appendix.

Dessa mätningar används nedan för att validera formlerna för beräkning av de

komponenter som ingår i strålningsbalansen.

3.1 Beräkning av långvågig instrålning
Av Vägytan absorberad, långvågig instrålning beräknas med uttryck 2:2.

Eftersom vägytans absorptionskoefficient 8 avgör hur stor del av den infallande

strålningen som absorberas, får den beräknade absorberade instrålningen divideras

med 8 för att erhålla motsvarande instrålning. I figur 3:1 redovisas beräknad och

mätt instrålning för 8 :0.85 och 8 :0.90. Samtliga mätpunkter från vägkors Jörlö

finns med. Graferna visar alltså instrålningens beroende av lufttemperaturen.

3.2 Beräkning av långvågig utstrålning
Långvågig utstrålning från Vägytan beräknas med uttryck 2:1. Eftersom den

utstrålning som mäts, även innefattar den reflekterade andelen av instrålningen så

beräknas utstrålningen som qr + andelen (1-8) av den uppmätta instrålningen. I

figur 3:2 redovisas beräknad och mätt utstrålning för 8:0.85 och 8:090.

Samtliga mätpunkter från vägkors Jörlö, tabell 3:1, finns med. Graferna visar

alltså utstrålningens beroende av vägytanstemperatur.

            

Absorption 0.85 Absorption 0.90

380 380

, 370
a 370 I_ N

E f g 360
3 I 3
m 360 U'.2 .' .g 350
'g 350 'L' Omätt *g Omätt
g .' O 'beräknad g 340 Iberäknad
.5, I '5, 330
og 340 e en
m .9 å:
: .I : 320

3 330 l 3
3100

320 1 I 300

0 10 20 30 0 10 20 30

Lufttemperatur °C Lufttemperatur °C

  

Figur 3:1 Beräknad och uppmätt långvågig instrålning vid olika luft-
temperaturer.

16 VTI rapport 451



Tabell 3:1 Egna mätningar vid Jörlö 9juli 1997.

                                

        

må rå NE NE 00 (så

å ä ä ä å 2%
0: 'E - 3 .E 5' E 5

så 0% 0% g 0% ä ä
-5 ä) än > ê E 9
.9 0% 0% g 0 å då
:4 _.| _| :4 :4 >- _|

07:35 323 415 337 74 19,7

07:55 329 425 383 78 21,1 17,0

08:15 329 431 432 83 22,4 17,5

08:35 326 434 470 93 23,3 18,0

08:55 329 447 516 100 23,3 18,5

09:15 549 106 25,9 18,5

09:35 340 461 589 116 26,8 19,5

09:55 337 469 633 1 19 28,0 20,0

10:15 655 127 29,8 20,5

10:35 354 482 765 142 29,2 21,0

10:55 371 491 153 33,6 22,5

11:35 826 150 37,9 23,5

11:55 730 136 34,2 22,5

12:15 346 507 851 156 36,8 23,0

12:40 351 518 820 151 38,2 23,5

12:51 515 854 39,9

13:00 856

13:30 835 155 39,5 23,5

14:00 351 526 820 139 37,0 24,5

14:30 348 528 805 144 39,0

15:00 348 523 786 134 36,0 25,0

15:30 351 515 668 109 37,5 24,5

16:00 365 520 614 91 36,0 24,5

16:30 354 485 306 53 32,2 21,5

17:00 374 491 332 58 31,7 22,5

17:30 365 482 234 42 31,4 24,0

18:00 354 469 255 43 28,8 20,5

Emission 0.90 Emission 0.85

540 540

N 520 N 520

E E
i 500 i 500

.73 480 .mä 48° Omä

440 ca 440

å §
420 i 420

400 400
0 20 40 60 0 20 40 60

Yttemperatur °C - Yttemperatur °C

      

Figur 3:2 Beräknad och uppmätt långvågig utstrålning beroende av temperatur
i vägytan.
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Instrålningen ger bäst överensstämmelse för absorptionskoefficienten :085.

Den utgående strålningen stämmer ungefär lika bra för emissionskoefficienten
:0.85 och 0.90. Eftersom emissionskoefficient och absorptionskoefficient

fysikaliskt är samma parameter väljs den till 8 :0.85. Sålunda har långvågig

utstrålning och instrålning verifierats för de temperaturer som rådde när

mätningarna utfördes. I avsnitt 7 redovisas beräkningar för yttemperaturer som är

högre än dessa. I litteraturen används dock uttryck 2:1 för temperaturer som är '

betydligt högre. Se t.ex. Kreith (4), example 1.4, där utstrålningen från en yta med

temperaturen l 000°K beräknas.

3.3 Albedo för kortvågig instrålning
3.3.1 Albedo på E18 vid Köping

Den 10 juli 1998 utfördes mätningar av utgående och ingående kortvågig strålning

vinkelrätt mot vägbanan på teststräckan E18 vid Köping i närheten av Jörlö

vägkors (tabell 3:2). Albedo definieras som den andel utav den kortvågiga

strålningen som inte absorberas av vägbanan och kan alltså uppskattas som kvoten

mellan de mätta värdena för utgående strålning och ingående strålning. I

diagrammet i figur 3:3 ingår samtliga mätningar från E18 den 10 juli 1998.

Mätningarna gjordes på den plats där temperaturen mäts i beläggningen på tre

olika djup. På grund av tät trafik gjordes endast tre mätningar av albedo i tät följd.

Men variationen mellan de tre mätningarna var liten och värdet 0.15 valdes som

indata till simuleringsmodellen. Den 9 juli gjordes många mätningar av albedo vid

Jörlö vägkors. Dessa visar på något högre värde än 0.15 vilket kan vara rimligt

eftersom beläggningen där var ganska ljus (se figur 3:4). Värdet 0.15 är däremot

högt jämfört med mätningar som gjordes 10 juli på mörk cykelbana i närheten av

Jörlö (se figur 3:6).

Tabell 3:2 Egna mätningar av kortvågig strålning den 10 juli 1998 E18
Köping.

in W .

306 47

286 44
319 52

 

 

Albedo E18 10 juli 1998

0,22

0,2

0,18

0,16

0,14

12:00 12:01 12:02 12:04 12:05 12:07 12:08

Klockslag

 

   

Figur 3:3 Albedo på E18 vid Köping enligt egna mätningar 1 0juli 1998.
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3.3.2 Albedo vid Jörlö 9 juli

I figur 3:4 visas albedo från samtliga mätningar vid Jörlö 9 juli 1998 (se data

tabell 3:1). Vädret var mycket klart under förmiddagen och varierande molnighet

under eftermiddagen. Det finns en ganska tydlig tendens att albedo minskar under

förmiddagen. Detta kan förklaras med att en större andel av infallande strålning

reflekteras, inte blir uppmätt, i instrumentet vid små infallsvinklar. Symmetri

borde då erhållas runt kl. 13.00 (max solhöjd). Att så inte blev fallet kan bero på 7

att eftermiddagen var mera mulen med större andel diffus strålning.

 

Albedo Jörlö 9 juli 1998

 

0,22 0

0
6
0.9

 

0,2 . .

0

0,18 9 i ,

      

0

0,16 '
0

0,14 . 1 . .

06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00
Klockslag

  

Figur 3:4 Egen mätning av albedo vid Jörlö 9juli 1998.

3.3.3 Albedo Jörlö 10 juli 1998

Den 10 juli 1998 mättes albedo igen vid Jörlö. Denna dag var mycket mulen och

mätningen gjordes för att undersöka om vädret påverkar albedo.

Tabell 3:3 Egna mätningar av kortvågig strålning den 10 juli 1998 Jörlö.

    

Klockslag Kortvåg in W/m2 Kortvåg ut W/m2
1 1 :02 302 ' 54

1 1 204 331 60

1 1 208 339 60

     

 

Albedo Jörlö 10 juli 1998. Molnigt.

0,22

0,20

0,18

0,16

0,14

11:00 11:02 11:03 11:05 11:06 11:08 11:09

Klockslag

 

 

  

Figur 3:5 Egen mätning av albedo vid Jörlö 10juli 1998 vid mulet väder.
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3.3.4 Albedo för våt vägyta

I figur 3:6 Visas albedo mätt på en cykelbana i närheten av Jörlö 10 juli 1998.

Mätningen utfördes på tidig förmiddag och ytan var helt blöt när mätningen

startade. Ytan torkade efterhand och mätningen pågick ända tills ytan torkat helt.

Ytan var betydligt mörkare än den Vid Jörlö och E18. Den fuktiga ytan har

markant lägre albedo. 4

Tabell 3:4 Egna mätningar av kortvågig strålning den 10 juli 1998 i utkanten

              

av Köping.

Klockslag Kortvåg in W/m2 Kortvåg ut W/m2
06245 84 6
07215 121 9
07235 89 8
07255 186 19
08220 167 20
08240 70 9
09200 81 9
09223 180 23
09150 45 7
10:03 165 20
10215 244 29

10226 36 5
10238 68 8

  

  

  

Albedo för vägyta medan den torkar

0,16

0,14

0,12

0,1

0,08

0,06

06:00 09:00 12:00

Klockslag

 

 

  

Figur 3:6 Egen mätning av albedo i utkanten av Köping 10 juli 1998. Ytan
var blöt när mätningen började men torkade efter hand.
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4 Simuleringsmodellen
Simuleringsmodellen läser in klimatdata i form av timvärden för kortvågig

instrålning, lufttemperatur och vindstyrka. Den kortvågiga strålningen är uppdelad
i diffus och direkt strålning, där den direkta är vinkelrät mot horisontalplanet.

Strålningsdatat till klimatfilen kan skapas antingen utifrån mätningar enligt kapitel
5, eller genom beräkning av maximal solstrålning enligt kapitel 7.

Under simuleringen särskiljs inte den direkta och den diffusa delen, utan

samma andel absorberas utav båda. Den andel som reflekteras är lika med

vägytans albedo. Långvågig strålning beräknas enligt formel 2:1 och 2:2, och

konvektionsförluster enligt formel 2:3.

För beräkning av värmeledning delas marken in i celler, tunna nära ytan och

tjockare på större djup. Varje cell tilldelas egenskaperna temperatur, porositet,

vattenmättnadsgrad och värmeledningsförmåga varav endast temperaturen

varierar under simuleringen. Indelningen i celler görs ner till fem meters djup där

temperaturen antas vara konstant

Beräkningen inleds med att varje cell ges en temperatur. Programmet snurrar

sedan - flera gånger för varje simulerad timme - och beräknar nya temperaturer

för varje cell. Detta görs i överensstämmelse med allmänt accepterad

värmeledningsteori, dvs. värme flödar från varmare till kallare celler i en

omfattning som beror på temperaturskillnad och värmeledningsförmåga.

Förändringen i temperatur beror i sin tur på mottagen energimängd och cellens

värmekapacitet.

I denna snurra hanteras också den översta cellens utbyte av energi genom
vägytan i form av strålning och konvektion.
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5 Indata till simulering
Den klimatfil som läses innehåller timvärden för diffus kortvågig instrålning,

direkt kortvågig instrålning, lufttemperatur och vindstyrka. SMHI mäter kortvågig

strålning utanför Stockholm som ligger på ungefär samma latitud som teststräckan

vid Köping. Det är ca 100 km mellan Stockholm och teststräckan. Den direkta

strålningen mäts då med en solföljande mätare, alltså vinkelrätt mot

solstrålningen. Eftersom programmet förutsätter att klimatfilen innehåller effekten

vinkelrätt mot vägbanan måste uppmätt effekt omvandlas. Enligt formel,

Solaimanian (7).

cosz = sinçz sinås -4 cosås cochosç (5:1)

kan solstrålningens vinkel z mot horisontalplanet beräknas för godtycklig plats på

jorden för valfritt datum och klockslag. H i formeln beräknas som den vinkel som

återstår för jorden att rotera tills den aktuella platsen har solen som högst på

himlen innevarande dygn. Om t.ex. 4 timmar återstår till middagstid (12.00)

beräknas H som 4/24*360. Under eftermiddagen används istället den tid som gått

sedan kl. 12.00. H blir alltså symmetrisk runt kl. 12.00. (2 uttrycker hur jordaxelns

lutning förändras med årstiden. Jordaxelns lutning varierar i intervallet +23,5 till

-23,5 grader. I modellen har gjorts den förenklingen att lutningen förändras med

samma hastighet under hela året. Dagarna 91 och 274 är lutningen ungefär 0,

medan den dag 0 är -23,5 och dag 182 +23,5. där den aktuella platsens latitud.

Effekten som mätts vinkelrätt mot solstrålningen multipliceras med cosz för att

få effekten mot horisontalplanet. Till denna mot horisontalplanet omräknade

direktstrålning adderas den uppmätta diffusa strålningen. Detta ger den totala

effekten av kortvågig strålning. 85% av denna antas absorberas av vägen, enligt

mätningar av albedo på E18 (se figur 3:3).
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6 Validering av mätningar och simuleringsmodell

6.1 Validering av simuleringsmodell med data från E18
Under sommaren 1997 mättes temperaturen i vägbanan på nivåerna 2 cm, 5 cm '

och 9,5 om av VTI på uppdrag av Vägverket, Said (5). Temperaturerna loggades

två gånger i timmen under hela sommaren. Mätningarna gjordes på E18 alldeles

sydväst om Köping och dessa resultat har använts vid validering av modellen.

Som indata vid beräkning av värmeledning gjordes vissa antaganden om de olika

lagrens porositet och vattenhalt (se tabell 6:1). I klimatfilen ska finnas timvärden

för diffus kortvågig strålning, direkt kortvågig strålning vinkelrätt mot vägbanan,

lufttemperatur och vindstyrka. SMHI:s mätningar från Stockholm, 100 km rakt

öster om Köping på samma latitud, innehåller dessa strålningsvärden. Dock är
direkta strålningen mätt vinkelrätt mot strålningen och måste omvandlas enligt

uttryck 5:1. För lufttemperaturer användes Vägverkets närmaste VViS station

1908 (se figur 6:1).

Parametern 8a i beräkning av långvågig tillbakastrålning valdes till 0.7, 8

emissionskoefficienten för beräkning av långvågig utstrålning sattes till 0.85

enligt avsnitt 3.2 och absorptionen av kortvågig strålning valdes till 0.85 enligt

mätning av albedo på E18 (se figur 3:3). Parametern hc för beräkning av

konvektionsförluster sattes motsvara en vindstyrka på ca 4.5 m/s (det värde som

använts av Solaimanian).

En känslighetsanalys har gjorts genom att variera värmeledningsförmåga och

vattenmättnadsgrad. Programmet tillåter att man ger olika värmelednings-

koefficienter (2.) till olika skikt, men under känslighetsanalysen jämfördes

resultaten som fås för Ã=1.5 resp. /l=2.0 i hela vägkroppen, inklusive beläggning.

Känsligheten för val av ?t visade sig vara mycket liten. Maxtemperaturen på nivån

2 cm minskade med ca 1 grad när ;t ökades och på nivån 9.5 cm påverkades

temperaturen ännu mindre. De körningar som redovisas nedan är gjorda för Ã=2.0.

I tabell 6:1 redovisas de porositeter och mättnadsgrader som använts i

körningarna. I en jämförande körning halverades mättnadsgraden i de två översta

skikten. Även här visade sig känsligheten vara mycket liten. Maxtemperaturen på

nivån 9.5 cm ökade ca 0.3 grader och på nivån 2 om var effekten ännu något

mindre.

Med klimatdata och värden på parametrar enligt ovan gav simuleringen

beläggningstemperaturer som hela tiden låg lägre än de uppmätta. Den enda

parameter som inte verifierats med mätningar är hc (tyvärr finns inga vinddata

tillgängliga från teststräckan för sommaren 1997). Trial and error visade att hc

svarande mot vindhastighet 1 m/s gav bra överensstämmelse mellan mätning och

beräkning. Nedan visas beräknade och mätta temperaturer på tre olika djup i

beläggningen, figur 6:2-6z4. Dagarna 16 och 17 juni var det tydligen inte särskilt

mycket sol och dessa dagar får man den sämsta överensstämmelsen. Detta skulle

kunna förklaras av att 8a valts till 0.7 och att det ska motsvara vackert väder. Vid

mulet väder innebär detta troligen en underskattning av tillbakastrålningen.
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Tabell 6:1 Indata till simulering av E18 vid Köping juni 1997.

     

Skikt Tjocklek m Porositet % Mättnadsgrad %

1 0,25 0,18 0,20

2 0,50 0,22 0,40

3 1,80 0,32 0,80

4 2,45 0,32 0,90

       

Lufttemperatur VViS 1908
30

25

20

°C 15

10

 

   

C C C C C C C C C C C C C C

2 2.2 2 2.2.2.2.2.2.2.2 2.2
O 1- N :r LO (0 I\ 00 0 1- N 00 LO CD
1'- 1- 1- 1- 1- 7- 1- 1- N N N N N N

Figur 6:] Lufttemperaturer som använts vid simulering E18 9 juli

1997. Registreringarfrän Vägverkets VViS station 1908.

 

Temperaturer E18, 2 cm djup

 

N V (D 09 O N V (O
u- v- v- 1- (§1 N N N

8 8 8 8 8 8 8 8
'5 '5 S '<5 5 B '5[x

0)

-- beräknat ---- "mätt

   

Figur 6:2 Temperaturen på 20 mm djup i E18 vid Köping under tiden 13 juni

till 25 i juni 1997. Diagrammet visar uppmätta och beräknade
temperaturer.
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Temperaturer E18, 5 cm djup
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Figur 6:3 Temperaturen på 50 mm djup i E18 vid Köping under tiden 13 juni
till 25 juni 1997. Diagrammet visar uppmätta och beräknade
temperaturer.

 

Temperaturer E18, 9.5 cm djup
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Figur 6:4 Temperaturen på 95 mm djup i E18 vid Köping under tiden 13 juni
till 25 juni 1997. Diagrammet visar uppmätta och beräknade
temperaturer.

6.2 Validering av mätningar vid Jörlö
' Som redan nämnts utför SMHI mätningar av direkt och diffus kortvågig strålning

bl.a. i Stockholm. Ifigur 6:5 Visas SMHI:s mätningar från juli 1997. Klara dagar

utmärker sig med hög direkt strålning och förhållandevis liten diffus strålning. AV

en händelse råkade tydligen den 9 juli 1997 också vara en klar dag i likhet med

9 juli 1998 då de egna mätningarna utfördes. SMHI:s mätningar är ' från

Stockholm och de egna från Köping. Dessa platser ligger på samma latitud på

100 km avstånd från varandra.
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Figur 6:5 Direkt och diffus strålning under juli 1997 enligt SMHIss
mätningar.

De egna mätningarna motsvarar strålning vinkelrätt mot vägytan medan SMHI

mäter vinkelrätt mot strålningen. För att kunna jämföras måste dessa räknas om så

att de också svarar mot en effekt som är vinkelrätt mot vägytan. Detta görs genom

att multiplicera med cos z beräknad enligt uttryck 5:1.

I figur 6:6 visas summan av direkt och diffus kortvågig strålning mot vägytan.

Diagrammet visar egna mätningar från 9 juli 1998 och SMHI:s mätningar från

9 juli 1997.

 

Kortvågig strålning, direkt och diffus
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Figur 6:6 Total kortvågig'strålning enligt egna mätningar 9 juli 1998 och
SMHI:s mätningar 9juli 1997.

Mätningarna i figur 6:6 visar god överensstämmelse vilket verifierar både den

egna mätmetoden och formeln för att omvandla SMHI:s mätningar till effekt

vinkelrätt mot vägbanan.

6.3 Validering av simuleringsmodell med data från Jörlö

I kapitel 5 användes SMHI:s mätvärden av solstrålning under juli 1997 som indata

till simuleringsprogrammet för att jämföra beräknade och uppmätta temperaturer

på olika nivåer i beläggning.

Den 9 juli 1998 gjordes egna mätningar utav lufttemperatur, kortvågig

strålning och vägytans temperatur vid Jörlö Vägkors endast 1 km från teststräckan

på E18 vid Köping. Dessa data har också använts för att validera simulerings-
programmet genom att jämföra mätta yttemperaturer med de som programmet

beräknar. Nödvändiga indata för detta är timvärden för kortvågig strålning mot
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vägbanan och lufttemperaturen. Dessutom behöver vindstyrkan vara känd för att

kunna sätta parametern hc vid beräkning av konvektionsförluster. De egna

mätningarna av strålning gjordes momentant utan någon större regelbundenhet (se

tabell 3:1) och kan därför inte användas direkt som timvärden. Mätningarna

omfattade inte heller hela den tid då solen var uppe. För att erhålla timvärden för

kortvågig instrålning användes de egna mätningarna för den tid de fanns

tillgängliga och SMHI:s Stockholms värden från 9 juli 1997 för morgon och kväll. '

Figur 6:6 som innehåller både egnamätningar från 9 juli 1998 och SMHI:s från 9

juli 1997 användes för att uppskatta timvärden. Manuellt las timvärden in i

diagrammet, figur 6:7, så att det såg rimligt ut jämfört med egna mätningar och så

att de helt överensstämde med SMHI:s morgon och kväll. Symbolen indata i

diagrammet visar de timvärden som valdes som indata till simuleringen. Värdena

finns också i tabell (se tabell 6:2)

Som lufttemperaturer användes egna mätningar för den tid de fanns

tillgängliga. För Övriga tider användes SMHI:s mätningar från Sala som är

närmaste mätstation. Dessa var registrerade var tredje timme och interpolerades

till timvärden (se tabell 6:3).

För konvektionen behövs också att vindstyrkan är känd. Det gjordes ingen

mätning av vindstyrkan vid Jörlö. I tabell 6:3 finns SMHI:s mätningar från Sala.

 

900 Kortvågig strålning 9 juli 1998
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Figur 6:7 Total kortvågiglstrålning enligt egna mätningar 9 juli 1998 och
SMHI:s mätningar 9 juli 1997. Diagrammet visar också de värden
som använts vid simulering Jörlö 9juli 1998.

VTI rapport 451 27



Tabell 6:2 Indata till simulering vid beräkning av yttemperatur vid Jörlö 9 juli

                         

   

1998.

Tidpunkt Lufttemp°C Kortvåg in W/m2
1997-07-09 00:00 13,0 0

1997-07-09 01200 12,0 0

1997-07-09 02100 10,9 0

1997-07-09 03200 10,0 0

1997-07-09 04100 10,0 2

1997-07-09 05:00 10,0 43

1997-07-09 06:00 12,0 108

1997-07-09 07200 14,0 265

1997-07-09 08200 17,0 397

1997-07-09 09200 18,5 520

1997-07-09 10200 20,0 630

1997-07-09 1 1200 22,5 790

1997-07-09 12200 22,5 800

1997-07-09 13:00 23,5 850

1997-07-09 14200 24,5 820

1997-07-09 1 5100 25,0 730

1997-07-09 16100 24,5 450

1997-07-09 17:00 22,5 290

1997-07-09 18100 20,5 264

1997-07-09 19100 20,4 205

1997-07-09 20:00 20,4 61

1997-07-09 21200 18,0 18

1997-07-09 22200 16,0 9

1997-07-09 23200 13,9 0

  

Man kan se att Vinden i Sala Ökade från 2 m/s till 4 m/s frampå dagen. I Jörlö

upplevdes vinden som ganska kraftig och ungefär lika stark hela dagen. Man

hörde kraftigt rassel från buskar på ca 50 meters avstånd. Med tanke på detta

valdes hc till 17 vilket svarar mot 4 m/s. På det sättet var hc bestämt och det fanns

timvärden för lufttemperaturer och kortvågig instrålning som täckte ett helt dygn,

tabell 6:3. För att ge simuleringsprogrammet möjlighet att svänga in sig så

upprepades vädret som motsvarade 9 juli ett antal gånger i indatafilen.

Simuleringen upprepade alltså den 9 juli tills beräknat temperaturförlopp var

detsamma. I figur 6:8 visas beräknade och mätta yttemperaturer för den 9 juli

1998 vid Jörlö vägkors. Förmiddagen var helt molnfri men under eftermiddagen

Ökade molnigheten och moln drev förbi solen då och då. Mellan molnen var det

dock helt klart. Det var svårt att mäta instrålning när molnen drev förbi.

Instrumenten var Väldigt känsliga och snabba och drev kraftigt när moln drog

förbi. Ett av syftena med mätningarna var att uppskatta albedo vilket kräver

samtidiga och stabila värden för både in- och utgående strålning. Det medförde att

mätvärdena ofta togs under klara perioder vilket innebär att strålningen kan ha

överskattats under tidiga eftermiddagen. Detta skulle kunna vara en förklaring till

att beräknade yttemperaturer är för höga i början av eftermiddagen.
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Tabell 6:3
1998. '

Tidpunkt Lufttemp°C Vind m/s
1998-07-08 17:00 19,4

1998-07-08 20:00 20,4

1998-07-08 23:00 13,9

1998-07-09 02:00 10,9

1998-07-09 05:00 10,0

1998-07-09 08:00 16,9 2

1998-07-09 11:00 21,4 3

1998-07-09 14:00 22,6 4

1998-07-09 17:00 22,4 4

1998-07-09 20:00 3

    

 

 

45

 

Yttemperatur vid Jörlö 9 juli 1998

  

  

 

Beräknad

Mätt

 

 

SMHI.°s registreringar av vind och lufttemperatur i Sala 9 juli
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Figur 6:8 Vägytans temperatur vid Jörlö 9 juli 1998. Diagrammet visar
uppmätt och beräknad temperatur
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7 Beräkning av maximala beläggningstemperaturer

7.1 Beräkning av maximal direkt solinstrålning
Enligt Solaimanian kan den direkta solstrålningen vinkelrätt mot strålningen

beräknas som

Rn = 1394 . rg: , (7:1)

Där Ta varierar mellan 0.62 och 0.81 beroende på väder. 0.81 ska svara mot klart

väder. Parametern m beräknas som l/cosz där cosz fås ur uttryck 5:1. I figur 7:1

visas den direkta strålningen beräknad enligt detta, dels med Ta: 0.81 och dels

med Ta = 0.75. Som jämförelse finns också SMHI s mätvärden från 9 juli 1997.
Samtliga värden har multiplicerats med cosz för att gälla mot horisontell yta.

Den här modellen används i avsnitt 7.2 för att beräkna maximala temperaturer

under en tänkt längre period med helt klart väder.

 

Direkt kortvågig strålning 9 juli 1998
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Figur 7:1 Beräknad direkt' kortvågig strålning för Ta = 0.81 och Ta = 0.75.

Diagrammet visar också SMHI:s mätning 9 juli 1997.
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7.2 Maximala beläggningstemperaturer från simulering

Genom att kombinera uttryck 5:1 och 7:1 kan effekten av direkt kortvågig
strålning mot vägytan beräknas för en godtycklig plats för valfri dag och timme.

På detta sätt har en tänkt maximal direkt strålning en midsommardag i Köping
beräknats, timme för timme, med Ta = 0.81. Som timvärden för diffus strålning

användes SMHI:s värden från 9 juli 1997, som får representera en klar V

sommardag. Lufttemperaturen sattes helt enkelt till 30°C när solen är uppe och

20°C på natten. Dessa värden på direkt och diffus kortvågig strålning respektive
lufttemperaturer valdes att representera det väder som ska ge maximala

temperaturer i beläggningen.

En indatafil skapades som startar upp med några normala svala dagar. Därefter

upprepades maxdagen flera gånger i indatafilen.

I figur 7 :2-7:4 visas yttemperatur och lufttemperatur från tre olika körningar

med olika värden på parametern hc, alltså olika vindstyrkor. Man kan se att den

maximala yttemperaturen är mycket beroende av vindstyrkan. Dessutom framgår

att antalet dagar med maxväder har mycket större betydelse vid svaga vindar. Där

fortsätter dygnsmax att Öka kraftigt under flera dagar vilket inte alls är fallet med

något kraftigare vindar.

 

Luftens och vägytans temperatur
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Figur 7:2 Yttemperatar beräknad med simuleringsprogrammet. Indatafilen
inleds med några normala kyliga dagar från mätningar. Sedan
följer dagar med hög lufttemperatar, vindstilla och maximal
solinstrålning.
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Figur 7:3 Yttemperatur beräknad med simuleringsprogrammet. Indatafilen

inleds med några normala kyliga dagar från mätningar. Sedan

följer dagar med hög lafttemperatar, vind 1 m/s och maximal

solinstrålning.

Luftens och vägytans temperatur
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Figur 7:4 Yttemperatar beräknad med simuleringsprogrammet. Indatafilen
inleds med några normala kyliga dagar från mätningar. Sedan
följer dagar med hög lafttemperatar, vind 4 m/s och maximal
solinstrålning.
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7.3 Maximala beläggningstemperaturer enligt Superpave

I Superpave finns anvisningar för proportionering av asfalt med hänsyn till högsta

och lägsta temperatur som kan förväntas i beläggningen på olika latituder i USA.

Formel på sid. 50 i Superpave (8) ska användas för att beräkna den höga

dimensionerande temperaturen på 20 mm djup i beläggningen enligt

T20mm = (Tair - 0.00618Lat2 + 0.2289Lat + 42.2)(O.9545) - 17.78 (7:2)

där TZOmm är den höga dimensionerande temperaturen på 20mm djup

Tal., är luftens medeltemperatur under den varmaste sjudagarsperioden

som förväntas på platsen

Lat är platsens latitud

Formeln ovan är beräknad med hjälp av följande ekvation, ekvation (12) i

Solaimanian (7)

139404121/ 3032 cøsz+eaoTCj§r -hc(Ts Jam-gm -Td)-80Ts4 = 0 (7:3)

där oc = absorptionskoeffecienten för kortvågig strålning

k = värmeledningskoefficienten för marken

Td = temperaturen på djupet d

Första termen i ekvationen svarar mot den direkta kortvågiga strålningen, se

formel 7:1. Andra termen är långvågig tillbakastrålning, formel 2:2, tredje är

konvektionsförluster till luften, formel 2:3, fjärde år värmeledning ner i marken

och den femte termen svarar mot långvågig utstrålning, formel 2:1. Någon term

för diffus strålning finns inte med. Bakom ekvationen ligger ett antagande om

jämvikt, alltså att summan av de fem effekterna är lika med noll när vägytan når

sin maximala temperatur. Där finns alltså ingen term som svarar mot att ytskiktet

håller på att värmas och den effekt som detta kräver, utan man antar som sagt att

ytan nått den jämviktstemperatur som svarar mot de fem effekterna. Det innebär

att ekvation 7:3 ger den yttemperatur som skulle uppnås efter mycket lång tid

med konstant hög lufttemperatur och konstant maximal solinstrålning. Detta

antagande måste ifrågasättas eftersom vi vet att vägytans temperatur förändras

väldigt snabbt de soliga dagar när höga temperaturer uppnås. När maxtemperatur

uppnås, vanligen runt kl. 14.00, så är det långt kvar till den yttemperatur som

skulle ge jämvikt.

Metoden bygger på att jämvikt antas råda när solen står som högst kl. 12.00

midsommardagen samtidigt som det är väldigt varmt i luften. Ett sådant antagande

är ekvivalent med att man i simuleringen fryser solen kl. 12.00 midsommardagen

och samtidigt håller en hög lufttemperatur konstant under lång tid.
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Figur 7:5 Yttemperatur och temperaturen på 95 mm djup beräknat med
simuleringsprogrammet. Solen hålls kvar i sitt högsta läge på
midsommardagen. Lufttemperaturen är 300C och det är helt
vindstilla.

Den beläggningstemperatur som erhålls under ett sådant antagande är den

temperatur som uppnås asymptotiskt i figur 7:5. Man erhåller alltså en

yttemperatur i närheten av 100°C, vilket är ca 30°C högre änvad figur 7:2 visar. I

Superpave används, av någon orsak som inte anges, en vindhastighet på ca

4.5 m/s när maxtemperaturen ska beräknas, vilket Också måste ifrågasättas

eftersom de högsta temperaturerna rimligen nås vid svaga vindar. Figurerna 7:2

och 7:4 visar att yttemperaturen är ca 25°C lägre vid vindstyrka 4 m/s jämfört
med vindstilla. De två antagandena, jämvikt vid maximal yttemperatur och att

maximal yttemperatur nås vid 4.5 m/s, tar alltså i huvudsak ut varandra.
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8 Slutsatser

Ett simuleringsprogram för beräkning av beläggningstemperaturer sommartid har

utvecklats. Enligt jämförelse med uppmätta temperaturer kan programmet väl

beräkna beläggningens temperaturer på olika nivåer under sommardagar.
Simuleringsprogrammet tar inte hänsyn till nederbörd och passar bäst för

beräkningar vid fint väder. De modeller som ingår i simuleringen för beräkning av

långvågig strålning mot och från Vägytan stämmer väl med uppmätta värden.

Simuleringsprogrammet kan också användas för att beräkna högsta tänkbara

temperaturer i beläggningen på olika latituder.

I USA utvecklades inom ramen för det sk. SHRP-programmet ett regelverk för

asfalt binder and mixture specifications kallat Superpave. Superpave ska kunna

tillämpas över hela kontinenten vid nybeläggning I Superpave antas att jämvikt

råder när den maximala yttemperaturen nås. Detta jämviktsantagande ger, under

vissa omständigheter, en beräknad maximal yttemperatur som är ca 30°C för hög.

Vidare har visats att när man, som i Superpave, antar att maximal temperatur nås

vid vindhastighet på 4.5 m/s så underskattas temperaturen med ca 25°C jämfört

med vad som uppnås vid vindstilla. De båda antagandena, jämvikt vid

maxtemperatur och att maxtemperatur nås vid 4.5 m/s, tar alltså i huvudsak ut

varandra och slutresultatet överensstämmer i vissa fall med det som fås från

simuleringen.
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Bilaga

_ Sid 1(1)

Mätinstrument

Yttemperaturmåtning: Laserpistol Raynger PM. Leverantör Raytek

Mätning av kortvågig strålning: Pyranometer CM 6B/7B. Leverantör KIPP &

ZONEN DELFT BV. Dubbel för mätning av både strålning mot vägytan och
utgående från vägytan.

Mätning av långvågig strålning: Pyrgeometer PIR. Leverantör KIPP & ZONEN

DELFT BV. Dubbel för mätning av både strålning mot vägytan och utgående från

vägytan.
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