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Förord

I en strävan att skapa bättre förutsättningar för tågtrafiken finns det anledning för

järnvägsförvaltningarna att pröva och utveckla alternativa spårkonstruktioner som

uppfyller högre krav jämfört med dagens konventionella spårkonstruktioner.

Denna förstudie med titeln "Spårkonstruktioner med asfalt" utgör slutredovis-

ning av en litteraturgenomgång som genomförts av järnvägsgruppen vid Statens

väg- och transportforskningsinstitut (VTT).

Projektet har genomförts på uppdrag av sektionen för Bansystem vid

Banverkets huvudkontor.
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Spårkonstruktioner med asfalt

En litteraturstudie

av Ragnar Hedström

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTT)

58195 Linköping

Sammanfattning

Denna rapport redovisar ett projekt vars syfte varit att beskriva den verksamhet

som pågår inom olika järnvägsförvaltningar vad gäller utnyttjandet av asfalt i

spårkonstruktioner avsedda för tågtrafik.

Den allmänna utvecklingen inom järnvägsområdet mot ökade hastigheter och

ökade axellaster har bl.a. medfört ett ökat intresse för utvecklandet av alternativa

spårkonstruktioner. Generellt är det två typer av spårkonstruktioner (som system

betraktat) som är föremål för diskussion när det gäller alternativa banöverbygg-

nader. I den ena spårtypen utnyttjas betongmaterial medan det i andra fallet är frå-

gan om att utnyttja asfalt som en delkomponent i spåret. Inom de två grupperna av

alternativa spårkonstruktioner finns olika varianter.

Varierande försök och tester av asfaltspår har förekommit under de senaste

femtio åren inom olika järnvägsförvaltningar men satsningarna var inte så väl

koordinerade i början och dokumentationen från de tidigare försöken är mycket

bristfällig. Under den senaste 10-20-årsperioden har dock aktiviteterna ökat inom

detta område.

När det gäller asfaltspår finns i princip två olika typutformningar som har blivit

accepterade inom järnvägstekniken. Den ena spårtypen som går under benäm-

ningen "Underlayment-trackbed" (UL-spår) innebär att ett asfaltlager placeras

mellan ballastlagret och undergrunden. I det andra fallet är det frågan om att helt

ersätta ballastlagret med ett tjockt lager av asfalt på vilket sliprarna sedan placeras.

Denna spårtyp går under benämningen "Overlayment-trackbed" (OL-spår).

Resultaten från genomförda försök som finns redovisade i litteraturen pekar på

att införandet av asfalt i spårkonstruktionen ger mycket positiva effekter. Fram-

förallt är det frågan om att man erhåller ett stabilare spår (bl.a. mindre sättningar)

vilket innebär att underhållsbehovet tidsmässigt kan förskjutas vilket i sin tur

innebär reducerade kostnader för spårunderhållet. När det gäller OL-spår har det

visat sig att denna spårtyp ger minskade bullerstörningar samt en förbättrad åk-

komfort vilket anses bero på att denna spårtyp är betydligt stabilare jämfört med

ett UL-spår.

Den konstruktiva skillnaden mellan ett OL-spår respektive ett UL-spår gör att

kostnaderna för respektive spårtyp kommer att skilja sig åt. Några exakta uppgifter

beträffande kostnaderna för respektive spårtyp finns inte redovisade i någon större

omfattning i den genomgångna litteraturen. I den totala kostnadsbilden måste

faktorer som exempelvis initialkostnader, framtida drift och underhållskostnader

vägas in. I generella termer gäller att OL-spår ligger på en hög nivå medan UL-

spår ligger på en lägre nivå vad gäller initialkostnader. I båda fallen gäller dock att

kostnaderna för drift och underhåll anses ligga på en lägre nivå jämfört med ett

konventionellt ballastspår.

Det bör dock framhållas att asfaltspår fortfarande är på försöksstadiet vilket

betyder att erfarenheter och resultat från genomförda försök än så länge får tolkas
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med viss försiktighet. Trots detta finns det mycket som tyder på att dessa typer av

spårkonstruktioner kan vara slagkraftiga alternativ till dagens konventionella spår-

konstruktioner. Det bör därför vara angeläget med ett fortsatt arbete för att ytter-

ligare utveckla konceptet med asfaltspår.
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Asphalt in trackbed construction

A literature study

by Ragnar Hedström

Swedish Road and Transport Research Institute (VTT)

S-581 95 LINKÖPING

Summary

This report documents a project describing the ongoing activities of various

railway administrations concerning the utilisation of asphalt in trackbed

construction. '

The general development in railways towards higher speeds and axle loads has

led to an increased interest in developing new designs of trackbed. In principle,

two types of design (i.e. two systems) are under discussion, one using concrete

and the other asphalt. Each type comprises several variants.

During the last 50 years, a variety of experiments and tests on asphalt trackbeds

have been conducted by railway administrations. Initially, these were not well

coordinated and documentation from the early period is very deficient. However,

activities in this area have increased during the last 10-20 years.

In the case of asphalt trackbeds, there are in general two types that have gained

acceptance in railway engineering. One is the "Underlayment-trackbed" (UL

track) which contains an asphalt layer between the ballast and subgrade. The other

method completely replaces the ballast with a thick layer of asphalt on which the

sleepers are placed. This type is named "Överlayment-trackbed" (UL track).

The results from tests reported in the literature point to very positive effects of

the introduction of asphalt in trackbeds. Primarily, this leads to a more stable track

(e.g. decreased settlements), which means that the maintenance requirement can

be shifted, thereby reducing maintenance costs. In the case of OL track, it has been

found that noise disturbance is reduced and riding comfort improved, probably

because this type is considerably more stable than a UL track.

Because of the different design of OL track and UL track, there is a difference

in costs. Little exact information on the costs for each type has been reported in

the literature studied. The total cost picture must include factors such as initial

cost, future operating costs and maintenance costs. In general terms, OL track has

higher initial costs than OL track. However, operating and maintenance costs are

in both cases considered to be lower than those for conventional ballasted track.

However, it should be emphasised that an asphalt track is still at the

experimental stage, which means that experience and results from tests must be

interpreted with some caution. Nevertheless, there is much to indicate that these

types of trackbed may be a competitive choice compared with today's

conventional track designs. Therefore, further work on developing the concept of

asphalt trackbeds is desirable.
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1 Bakgrund och syfte

Inom i stort sett alla järnvägsförvaltningar finns ett intresse av att skapa bättre

förutsättningar för tågtrafiken genom kombinationen av ökade hastigheter och

ökade axellaster. Detta har i sin tur medfört ett ökat intresse för utvecklandet av

alternativa spårkonstruktioner som uppfyller högre krav än vad som gäller för i

dagsläget konventionella spårkonstruktioner [Eisenman, 1986 & Oberweiler,

1989].

Det generella intresset ligger i att skapa en stabilare spårkonstruktion som kla-

rar att ta upp de spårkrafter som förväntas uppkomma genom ökade hastigheter

och axellaster. Ett stabilare spår kommer förhoppningsvis även att minska behovet

av underhållsinsatser, och om så är fallet kan kostnaderna för spårunderhållet för-

väntas minska. Den totala kostnaden får dock ses mot bakgrund av dels den för-

väntade minskade underhållskostnaden dels mot kostnaden för själva spår-

konstruktionen. Med tanke på en ökad trafikintensitet kommer kostnaderna för

störningar orsakat av bl.a. underhåll på spåret att värderas högt vilket är ett angelä-

get motiv för att reducera behovet av tid på spåret för underhållsinsatser. En annan

viktig följdeffekt av ett stabilare spår är att passagerarnas åkkomfort förbättras.

Generellt kan man säga att det finns två typer av spårkonstruktioner som är

föremål för diskussioner angående alternativa banöverbyggnader. I det ena fallet är

det frågan om att placera spåret på ett underlag av betong och i det andra fallet

utgörs underlaget av asfalt. I båda fallen finns naturligtvis ett antal olika varianter.

Asfalt i spårkonstruktioner är inte något nytt koncept. Varierande försök och

tester har förekommit under den senaste 50-årsperioden i ett antal länder. Sats-

ningarna har dock inte varit så väl koordinerade och inte blivit dokumenterade i

någon större utsträckning [Rose, et al, 1987]. Emellertid har aktiviteterna ökat

under de senaste 10-20 åren. Försök med asfaltspår har gjorts (och görs) i bl.a.

USA, Japan, Tyskland, Italien samt England för att nämna några länder [Asfalt i

järnvägsbyggandet, 1991].

I princip förekommer asfaltspår i två utföranden med helt olika uppbyggnad

konstruktionsmässigt sett. Den ena typen som går under benämningen Underlay-

ment-trackbed innebär att ett asfaltlager placeras mellan ett konventionellt ballast-

lager och undergrunden. Denna spårtyp kommer nedan att betecknas som UL-spår.

Den andra spårtypen som karaktäriseras av att det konventionella ballastlagret har

ersatts med ett asfaltlager går under benämningen Overlayment-trackbed och

kommer i detta dokument att betecknas som OL-spår. Den schematiska uppbygg-

naden av de båda spårtyperna finns illustrerad i figur 7.1 respektive 7.2.

De erfarenheter som finns från spårkonstruktioner med asfalt beskrivs i littera-

turen till största delen i positiva termer. Man bör dock komma ihåg att denna typ

av spårkonstruktion fortfarande befinner sig under utveckling och att erfaren-

heterna är mycket tidsbegränsade. En annan faktor som bör beaktas i samman-

hanget när det gäller utvärderingen av erfarenheterna med asfalt i spårkonstruktio-

ner är att de uppbyggda försökssträckorna har en relativt begränsad längd.

Syftet med denna litteraturgenomgång är att belysa kunskapsläget när det gäller

att utnyttja asfalt i spårkonstruktioner avsedda för tågtrafik.

VTI meddelande 772



3 Metod

Sökning har gjorts i databaserna IRRD, NTIS, ICONDA, TRIS, RSWB och

ROADLINE. Det material som har utnyttjats i detta projekt utgörs till största

delen av artiklar från järnvägstekniska och materialtekniska tidskrifter.

4 Begrepp

När man talar om asfalt så avser man i allmänhet den typ av beläggning som åter-

finns på de flesta av landets vägar. I litteraturen talar man om asfaltbeläggning

vilket egentligen är mer korrekt eftersom asfalt i sig är ett bindemedel som till-

sammans med ett stenmaterial utgör de ingående beståndsdelarna i en asfaltbe-

läggning.

I denna rapport kommer ordet asfalt att användas som ett generellt uttryck för

den beläggningsmassa som alltså egentligen består av ett bindemedel (oavsett typ)

och ett stenmaterial. Vidare kommer ordet asfaltspår att avse ett järnvägsspår som

i någon form innehåller ett skikt av asfaltbeläggning oberoende av vilken tjocklek

detta skikt har eller på vilken nivå detta skikt är beläget.

5 Miljöaspekter

När det gäller införandet av bituminösa beläggningar som en ny komponent i järn-

vägsbyggandet bör detta även diskuteras med hänsyn till miljöaspekter. I de

svenska järnvägsspåren finns ett antal kreosot- eller arsenikimpregnerade träsliprar

och i samband med vegetationsbekämpning har det även förekommit en hel del

kemiska bekämpningsmedel, vilka förorsakat miljöskador. Innan man inför en ny

komponent/produkt inom järnvägsbyggandet bör man därför undersöka eventuella

miljökriterier.

I den litteratur som studerats inom ramen för detta projekt finns inga kommen-

tarer som behandlar miljöaspekter i samband med införandet av asfalt i järnvägs-

_ byggandet. Miljöaspekterna vad gäller asfalthantering har däremot diskuterats

inom vägteknikens område. I bilaga 1 återges en utförligare diskussion angående

aktuella emissioner vid asfalthantering.

Sammanfattningsvis kan sägas att resultat från gjorda undersökningar i hela

Europa visar att asfalttillverkning som regel klarar de uppställda hälso- och

miljökraven och har därför klassificerats som icke miljöfarligt.
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6 Syftet med asfaltspår

Det primära syftet med asfaltspår, oavsett om det gäller ett OL-spar eller UL-spår,

är att skapa en så stabil spårkonstruktion som möjligt. En stabil spårkonstruktion

innebär att effekterna av ökade hastigheter och ökade axellaster skall ge så små

förändringar av spårläget som möjligt. Om det sker små förändringar av spårläget

kommer detta i sin tur att reducera behovet av vissa underhållsinsatser och därmed

även reducera kostnaderna för underhållet. Det förutsätter dock att kostnaderna för

de underhållsinsatser som trots allt kan bli nödvändiga inte blir så stora att det sett

över en längre tidsperiod inte blir någon större skillnad jämfört med underhålls-

kostnaden för ett konventionellt spår utan asfalt.

En funktion hos asfaltlagret som är önskvärd för både OL-spår och UL-spår

och som framförs i litteraturen är asfaltlagrets förmåga att förbättra lastsprid-

ningen till undergrunden.

När det gäller UL-spår kan asfaltlagret mellan ballasten och undergrunden ses

som ett extra förstärkningslager i den konventionella spårkonstruktionen. Syftet är

alltså att förstärka lokalt svaga partier på ett visst spåravsnitt som exempelvis vid

broanslutningar eller avsnitt där undergrunden har sämre bärighet jämfört med

angränsande spåravsnitt. Asfaltlagret i UL-spår kommer att fungera som ett mate-

rial- och vattenavskiljande lager mellan ballasten och undergrunden. Tanken med

asfaltlager i UL-spår för att utjämna sättningsskillnaderna bygger på möjligheten

att utforma asfaltlagret med sådana egenskaper att olikheter i spårets elasticitet

minimeras.

Utformningen av OL-spår bygger på att med hjälp av ett tjockt asfaltlager

istället för ett ballastlager, skapa en spårkonstruktion som medger så små spår-

lägesförändringar i både vertikalled och horisontalled som möjligt. I denna spår-

konstruktion utnyttjas asfaltens egenskaper vad gäller elasticitet och styvhet för att

förbättra lastspridningen till undergrunden över ett längre spåravsnitt än vad som

är fallet vid UL-spår. Vidare gäller att det asfaltlager som har direkt kontakt med

sliprarna ges sådana egenskaper att det har en ljud- och vibrationsdämpande

effekt.
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7 Utformning av asfaltspår

Konstruktionsmässigt är det stor skillnad mellan UL-spår och OL-spår vilket

också innebär att kraven och egenskaperna på asfalten blir beroende av den spår-

typ som väljs. Eftersom det är frågan om två helt olika spårtyper så används de

också i helt olika applikationer.

UL-spåret används företrädesvis för att förstärka känsliga partier som exem-

pelvis broanslutningar, partier med dålig undergrund, rangerbangårdar, vid spår-

växlar eller vid vägkorsningar och har således en relativt begränsad utsträckning i

längsled. Den andra spårtypen dvs. OL-spåret är, jämfört med UL-spåret, betydligt

mer komplicerad konstruktionsmässigt sett och även dyrare (per spårmeter räk-

nat), vilket gör att den inte lämpar sig för kortare sträckor. Det bör dock noteras att

det i litteraturen inte finns beskrivet något längre OL-spår vilket beror på att

asfaltspår fortfarande är under utveckling och att någon längre sträcka i egentlig

mening inte har byggts.

Allmänt gäller att asfaltlager i spårkonstruktioner kan läggas med samma typ

av maskiner som används vid läggning av asfalt på vägar vilket innebär att det inte

finns något behov av att utveckla nya maskintyper för utläggning av asfalt i spår-

konstruktioner. När asfalt utnyttjas inom järnvägsbyggandet är det i allmänhet

frågan om något tjockare lager än vad som gäller vid vägbyggande. Eftersom

asfalt inte kan läggas i alltför tjocka lager på en och samma gång måste ett

tjockare asfaltlager byggas upp av ett antal tunnare skikt. Denna läggningsmetod

innebär att det måste vara en god vidhäftning mellan de olika "tunnare" asfalt-

skikten samt att packningen av de olika lagren får en ökad betydelse vid läggning

av asfaltspår jämfört med vad som är fallet inom vägsidan.

Några exakta dimensioner på asfaltlagrens tjocklek oavsett om det är frågan om

ett UL-spår eller OL-spår finns inte angivna i litteraturen vilket torde bero på de

begränsade erfarenheter som finns vad gäller asfaltapplikationer inom järnvägs-

byggandet. Vidare finns i litteraturen ingen utförligare presentation om vilka

beräkningsmodeller som har använts för att beräkna asfaltlagrets tjocklek. De för-

sök som finns presenterade i litteraturen visar på ganska stora variationer i asfalt-

lagrets tjocklek och får i dagsläget ses som översiktliga riktvärden snarare än som

exakta sanningar. Med det fortsatta intresset för asfaltspår kommer det troligen

inom en snar framtid att finnas bättre underlag för att skapa beräkningsmodeller

även för asfaltspår. I princip är det frågan om att utifrån befintliga variabler som

trafikbelastning, klimat, ballastens och undergrundens egenskaper även ta hänsyn

till asfaltens egenskaper och se hur detta kan förbättra hela systemets egenskaper.

Asfalt i järnvägsbyggandet är generellt inte säkert den bästa lösningen, dvs. det

är inte självklart att man i alla lägen erhåller en bättre spårkvalitet genom att lägga

in ett asfaltlager i spårkonstruktionen. Enligt amerikanska erfarenheter bör i vissa

fall en mer ingående undersökning göras på undergrundens kondition innan man

utformar en spårkonstruktion med asfalt. Det har nämligen visat sig att en mycket

dålig undergrund inte kan åtgärdas med att enbart applicera ett asfaltlager i spåret.

Om undergrunden således ändå måste förstärkas kan detta göras på sådant sätt att

ett asfaltlager inte längre är motiverat vare sig tekniskt eller ekonomiskt.
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7.1 Underlayment-spår (UL-spår)

Den enklaste varianten av asfaltspår är UL-spåret vars uppbyggnad framgår av

figur 7.1.

Sli

 

   

 

Ballast

Asfalt

 

  

      
 

Undergrund

 

Figur 7.1 Schematisk uppbyggnad av ett Underlayment-spår, (UL-spår).

I princip kan UL-spåret ses som en konventionell spårkonstruktion med den

skillnaden att ett asfaltlager av viss tjocklek har placerats mellan undergrunden

och ballastlagret.

Som nämnts tidigare utnyttjas UL-spåret för att förstärka svaga partier som har

en relativt begränsad utsträckning i längsled. I och med att ett asfaltlager har pla-

cerats i spårkonstruktionen kommer detta att inverka på bl.a. spårets elastiska

egenskaper. För att skillnaderna mellan spåravsnittet med asfaltlager och det

"vanliga" spåravsnittet inte skall bli alltför märkbart görs en successiv minskning

av asfaltlagrets tjocklek på en sträcka av ca 5 m i början och slutet av den aktuella

sträckan.

Varför man valt att begränsa "övergångssträckan" till ett givet mått framgår inte

av den genomgångna dokumentationen. Mot bakgrund av syftet med utjämningen

av asfaltlagret torde det vara rimligare om denna sträcka utformades med hänsyn

till tåghastigheten på det aktuella spåravsnittet. Jämförelse kan göras mellan

exempelvis en rangerbangård och ett linjeavsnitt där det i båda fallen finns ett

asfaltlager inlagt i spårkonstruktionen. I det senare fallet kommer tåget att passera

"övergångssträckan" betydligt snabbare jämfört med vad som sker på en ranger-

bangård och frågan är vad detta ger för effekter.

Vid försök i USA med UL-spår har asfaltlagrets tjocklek varierats från 102 mm

till 203 mm och det påpekas samtidigt att det inte är direkt praktiskt med asfalt-

lager tunnare än 76 mm (ojämna mm-tal beror på en omräkning från måttenheten

turn).

Ballastlagret vid UL-sektioner rekommenderas ha en minsta tjocklek av

127 mm så att konventionella spårunderhållsmaskiner kan användas utan större

problem. Vilka problem som kan uppstå vid användandet av vanliga spårunder-

hållsmaskiner vid en ballasttjocklek understigande 127 mm framgår inte av det

studerade materialet. En aspekt kan vara att om ballastlagret är för tunt finns risk

för att stoppverktygen på spårriktmaskinerna kan nå ner till asfaltlagret och därige-

nom orsakar skada på asfaltlagret. En annan förklaring kan vara att rörelserna

orsakade av trafikbelastningen i ett tunt lager ballastmaterial blir för koncentrerade

och därför har en ogynnsam inverkan på asfaltlagret. En tredje förklaring kan vara

att lasten från underhållsmaskinerna är av sådan storleksordning att det krävs ett

ballastlager av minst 127 mm. En fjärde förklaring kan vara att ett visst minsta
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antal ballaststenar måste rymmas i skiktet vilket i princip kan tolkas som att

ballasttjockleken måste vara en funktion av bl a materialets kornstorlek.

Vid de försök som har utförts i USA har ballastlagrets tjocklek varierats mellan

127 mm och 254 mm.

7.2 Overlaymentspår (OL-spår)

Den andra spårkonstruktionen med asfalt har den principiella uppbyggnaden som

visas i figur 7.2.

Sliper

 

Undergrund

Figur 7.2 Schematisk uppbyggnad av ett Överlaymentspår, (OL-spår).

I ett OL-spår har ballastlagret ersatts med ett tjockt asfaltlager (uppbyggt av ett

antal tunnare skikt) på vilket sliprarna sedan placeras. Med ett avstånd på

ca 150 mm från överytan räknat placeras längsgående bandjärn på ett sätt som

framgår av figur 7.3.

Bandjärn . i

 

 

Figur 7.3 Placering av kontinuerliga bandjärn i asfaltlagret.

Ovanpå detta asfaltlager utlägges ytterligare asfaltskikt tills den totala tjock-

leken erhållits. På toppen av det översta asfaltlagret läggs sedan ett ca 3 mm tjockt

skikt av en lättflytande asfaltmassa som syftar till att eliminera de sista ojämn-

heterna i asfaltlagret. Skiktet skall även via vidhäftningen mot sliprarnas undersida

förhindra eventuella rörelser i sliprarna. Slutligen placeras sliprarna ut varefter

räler och befästningar kan monteras.
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När spåret har justerats måste sliprarna förankras i underlaget vilket sker

genom att hål borras genom asfaltlagret ner till den nivå där de tidigare inlagda

bandjärnen befinner sig. I det uppborrade hålet placeras en metallisk rundstav vil-

ken stumsvetsas i bandjärnet. Det hål som borras genom asfaltlagret har en något

större diameter än den rundstav som placeras i hålet. Hålrummet som därvid upp-

står fylls sedan med en asfaltliknande massa varefter sliprarna kan förankras med

erforderliga brickor och muttrar.

I utrymmet som uppstår mellan asfaltlagret och sliprarnas överkant sker en

utfyllnad med lämpligt material. Antingen kan utrymmet fyllas med vanlig maka-

damballast eller med en annan typ av asfaltmaterial än det som ingår i den egent-

liga konstruktionen. Det asfaltliknande "utfyllnadsmaterialet" har inte någon

bärande funktion varför det inte behöver ha samma egenskaper som den asfalt-

beläggning som ingår i själva bankroppen. Erfarenheter från försök med en asfalt-

liknande "utfyllnad" mellan sliprarna visar att denna spårvariant ger mindre stör-

ningar med avseende på ljud och vibrationer. Vid försök i USA där man har

använt sig av den ovan beskrivna "utfyllnadsmassan" har man dessutom lagt ett

tunt lager av ljust stenmaterial ovanpå "utfyllnadsmassan". Anledningen till detta

är att man vill få bättre reflektion av ljuset samt att det översta stenlagret skall

skydda asfaltlagret mot direkt påverkan från solstrålning. En annan effekt som

uppnås är att det översta stenlagret har en viss isolerande effekt mot omgivningens

temperaturvariationer. Det visade sig nämligen att den från början oskyddade

svarta asfaltbeläggningen fick en förhöjd temperatur på grund av solens inverkan

vilket i sin tur resulterade i en förhöjd rälstemperatur vilket ansåg olämpligt med

tanke på en ökad risk för solkurvor.

7.3 Spårsliprar anpassade för OL-spår

I samband med utvecklingen av OL-spår har man utvecklat några olika typer av

spårsliprar anpassade för denna spårtyp vilka finns beskrivna i litteraturen. I det

ena fallet är det frågan om en stålsliper, den s.k. Y-stålslipern, och i övriga fall är

det frågan om modifierade betongsliprar.

Inledningsvis har man dock i USA valt att använda sig av träsliprar även i OL-

spår. De träsliprar som används i USA och ämnade för OL-spår har utformats med

andra toleranskrav på sliperstjockleken samt på virkeskvaliteten jämfört med van-

liga träsliprar. Inom övriga järnvägsförvaltningar där försök med asfaltspår pågår

har man dock valt att inte använda träsliprar när det gäller OL-spår.

I Tyskland har försök gjorts med vad man kallar Y-stålsliprar vars principiella

utseende framgår av figur 7.4. I verkligheten har denna sliperstyp en något jäm-

nare S-form än vad som framgår av figuren. När sliprarna placeras i spåret

"ändvänds" varannan sliper vilket kommer att innebära att det behövs ett färre

antal sliprar per meter räknat jämfört med konventionella sliprar. Med ett slipers-

avstånd på 0,6 m framgår enligt [Beecken, 1985] att det krävs 0,86 Y-stålsliprar

per spårmeter jämfört med 1,6 träsliprar.
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Figur 7.4 Y-stålsliperns principiella utseende.

Spårkonstruktionen med Y-stålsliprar ger en betydligt högre ramstyvhet jämfört

med en konventionell spårkonstruktion. Detta har visat sig genom ett försök som

har genomförts i Tyskland vilket finns beskrivet i [Beecken, G 1985]. För ända-

målet tillverkades två spårsektioner, vardera med en längd av ca 12 m. Respektive

spårsektion hängdes upp vertikalt i en krananordning med fästpunkterna i den

övre rälen. I figur 7.5 visas en schematisk bild på försöksanordningen och som

avser spårsektionen med konventionella spårsliprar.

KRAN

12 meter

rl n r cc p r nn Ln

   

 

                            bonad kand 0 R inst home nd | kund kona band t nn S brand

Figur 7.5 Principskiss påförsöksanordningför mätning av ramstyvheten.

På mitten av den undre rälen anbringades en successivt ökande belastning, G,

varvid spårsektionens nedböjning uppmättes. Resultatet visade på en betydligt

större ramstyvhet hos spårsektionen med Y-stålsliprar. På spårsektionen med kon-

ventionella sliprar uppmättes en nedböjning på drygt 10 mm innan någon last hade

anbringats på konstruktionen. Vid en last på ca 0.5 ton uppmättes nedböjningen

till ca 45 mm. Egentyngden hos spårsektionen med Y-stålsliprar orsakade en ned-

böjning på ca 3 mm och vid en belastning på ca 3 ton uppmättes nedböjningen till

ca 10 mm.
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I den genomgångna litteraturen finns även två varianter av betongsliprar

beskrivna vilka har utvecklats för OL-spår. Den ena varianten är en spännarmerad

monoblocksliper vilken går under beteckningen SAÄTO-Spannbetonschwelle

[Seéché & Beecken, 1988 och Oberweiler, 1989]. Denna slipersvariant har utfor-

mats med en halvrund ursparing i vardera slipersände. Ursparingarna innebär att

sliprarna fungerar som fixturer när hålen genom asfaltlagret skall borras i vilka

sedan förankringsbultarna placeras.

De ovan beskrivna spårsliprarna framtagna för OL-spår är förankrade i asfalt-

lagret via bultar. Om denna förankring inte görs på ett korrekt sätt finns risk för

skador i asfaltlagret och därför har ytterligare en slipersvariant utvecklats vilken

inte förankras med bultar. Den senare varianten är en modifierad två-block sliper

vars principiella utseende framgår av figur 7.6.

Mellanstag

|| | ro å 4n e" "Stågw

1 1

 
  

  
 
 

  Förhöjd asfaltsträng 

SEKTION A-A

Figur 7.6 Schematisk bild av två-block sliper avseddför asfaltspår.

Ovanpå det översta asfaltlagret läggs ytterligare en ca 4 cm hög sträng av asfalt
där bindemedlet är polymermodifierad bitumen (Caribit 65). Asfaltsträngen är
ca 5 cm smalare än det fria avståndet mellan sliprarnas betongblock. Efter det att
spåret har justerats i sidled fylls detta utrymme med ett hårt men elastiskt oorga-
niskt bindemedel. Syftet med denna konstruktion är att det förhöjda asfaltlagret
skall tjäna som förankringsmekanism vilket betyder att det tidigare beskrivna för-
farandet med förankringsbultar kan elimineras. Mellanrummet mellan sliprarna
fylls sedan med ett ljudabsorberande material vilket även syftar till att skydda
asfaltlagret från att exponeras mot för kraftig solstrålning.
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8 Fördelar och nackdelar med respektive spårtyp

Som framgått av tidigare beskrivning är det stor principiell skillnad mellan de

båda spårkonstruktionerna vilket också ger varierande för- och nackdelar. Erfa-

renheterna från de försök som finns redovisade i litteraturen redovisar betydligt

fler fördelar än nackdelar med detta material i järnvägsbyggandet. De fördelar med

asfalt inom järnvägsbyggandet som anges i litteraturen [bl a Beecken, 1994 och

Von Nicolaus, 1988] är av följande generella karaktär:

e Material är slitstarkt, flexibelt och elastiskt och kan jämfört med betongplattor

läggas utan skarvar.

e Asfalt är användbart direkt efter kylning och kan utnyttjas som transportväg för

material även om bara första lagret har lagts.

e Spår med asfalt kräver lite underhåll och kan repareras och justeras med relativt

enkla metoder.

e Tjockleken av asfaltlagret kan med lätthet anpassas till kraven. Avsevärda kost-

nadsbesparingar kan göras i exempelvis tunnelkonstruktioner där man ofta vill

hålla utrymmet i höjdled nere så mycket som möjligt.

e A har en bra lastfördelningsförmåga och är ogenomträngligt för regn-

vatten.

e Asfaltlager kan dimensioneras för en lång livslängd.

e Asfaltspår där hela ballastlagret ersatts med asfalt har bedömts ge en mjukare

tåggång och mindre ljudstörningar jämfört med ett konventionellt ballastspår.

När det gäller UL-spår kan konventionella spårunderhållsmaskiner användas. Det

har visat sig att denna typ av spår är lämplig att använda på en begränsad sträcka

där man primärt vill reducera de vertikala rörelserna i spåret. Med andra ord är det

frågan om att förstärka känsliga partier som kan exemplifieras med anslutnings-

ställen bro-banvall, spårväxlar, vägkorsningar eller partier där undergrunden har

en otillfredsställande bärighet. På denna typ av asfaltspår kan vanliga spårkompo-

nenter användas. Vidare kräver denna spårtyp inte så stor noggrannhet vid ut-

läggningen av asfaltlagret eftersom den slutliga justeringen görs i den konven-

tionella spårkonstruktionen och med sedvanliga metoder. Några direkta nackdelar

med denna typ av asfaltspår finns inte angivet i den genomgångna litteraturen.

Förutom de generella fördelarna är den största fördelen med OL-spår att det ger

ett mycket stabilt spår. Det finns dock några nackdelar med OL-spår och exempel

på sådan som redovisas i litteraturen är:

e Vanliga spårunderhållsmaskiner kan ej användas på denna typ av spår.

e Det krävs mycket stor noggrannhet vid utsättningen av spåret.

e Speciella sliprar måste användas (Y-stålsliprar, betongsliprar).

Höga sättningskrav vilket innebär små toleranser för rörelser i den färdigbyggda

spårkonstruktionen.
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9 Justering av asfaltspår

De båda spårkonstruktionerna UL-spår respektive OL-spår har av vad som fram-

gått tidigare helt olika uppbyggnad. Därför skiljer sig också sättet att justera dessa

typer av spår högst avsevärt.

För UL-spår gäller att spårjustering sker på liknande sätt som för ett vanligt

ballastspår, dvs. sedvanliga spårunderhållsmaskiner kan utnyttjas.

När det gäller OL-spåret finns beskrivet tre olika sätt på vilket denna spårtyp

kan justeras [Beecken, G 1986]. De justeringsmetoder som redovisas med

avseende på OL-spår är i samband med redovisning av försök från Tyskland med

asfaltspår i kombination med Y-stålsliprar och befästningar av typ Ioarv 207.

1. Höjdjusteringar kan göras med hjälp av tunna mellanlägg (s k shims) under

rälsfoten eller under mellanlägget. I vissa fall kan tjockare mellanlägg av stål

behövas vilka i så fall måste svetsas fast. Sidojusteringar kan göras med hjälp

av kilar med varierande tjocklek.

2. Stora justeringar kan göras genom att lyfta eller sidoförskjuta sliprarna. För att

kunna göra detta måste sliprarnas förankringsbultar lossas. Dessutom måste

sliprarna värmas så att det tunna utjämningsskiktet på ca 3 mm mjuknar. Hela

spårkonstruktionen kan sedan lyftas eller sidoförskjutas alltefter behov. Nivå-

justeringar kan göras genom att placera ett lager av specialblandad asfaltmassa

ovanpå det gamla asfaltlagret. Efter korrigeringen appliceras ett nytt utjäm-

ningslager och spåret kan läggas på plats igen. Slutligen skruvas sliprarna fast i

befintliga förankringsbultar.

3. Ett tredje sätt att nivåjustera är att via tryckinjektering lyfta det ursprungliga

asfaltlagret. Denna metod har använts under många år när det gäller underhåll

av vägbeläggningar. Försök i Tyskland med denna justeringsmetod på asfalt-

spår har visat att längre eller kortare sträckor kan lyftas på en eller båda sidor.

Denna metod lämpar sig utmärkt för att kompensera sättningar för såväl stela

konstruktioner som lokala ojämnheter.

Huruvida de ovan beskrivna justeringsmetoderna för OL-spår är tillämpliga på

andra spårkonstruktioner än med Y-stålsliprar framgår inte helt klart. Med tanke

på hur OL-spår med betongsliprar är utformade torde dock ovanstående juste-

ringsmetoder vara tillämpbara även på dessa spårkonstruktioner.

Vilket resultat som erhålles efter en spårjustering av asfaltspår eller vilka kost-

nader det är förenat med framgår inte av denna litteraturstudie. Som tidigare

nämnts har många av försöken med asfaltspår inte krävt några underhållsinsatser

under den period de varit i bruk. De spårjusteringar som eventuellt förekommit

kan man misstänka utförts under noggrann kontroll vilket torde innebära att man

erhållit ett fullgott resultat efter genomförd spårjustering. Effekterna av en spår-

justering sett över en längre tidsperiod finns det troligen för lite erfarenhet av för

att kunna bedöma. Mot bakgrund av det stora intresset för asfaltspår kan man

misstänka att metoderna för spårjustering kommer att utvecklas så att man får en

fullgod spårkvalitet även efter en spårjustering.
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10 Krav och egenskaper

Avsikten med asfalt i spårkonstruktioner är att utnyttja asfaltens egenskaper för att

därigenom erhålla ett stabilare spår både vad gäller horisontella och vertikala

spårlägesförändringar. I sammanhanget torde det dock vara nödvändigt att, oavsett

vilken spårkonstruktion som diskuteras, betrakta överbyggnaden och underbygg-

naden tillsammans som ett integrerat system för att den önskvärda effekten skall

uppnås.

De krav och egenskaper på asfaltmaterialet som måste definieras för asfaltspår

skiljer sig en hel del från de krav och egenskaper som finns definierade för kon-

ventionella vägbeläggningar. En anledning till detta är olikheterna vad gäller tra-

fikbelastningen vid en jämförelse mellan väg och järnväg vilket påverkar last-

spridningen till underliggande materiallager. För att exemplifiera detta kan näm-

nas att en lastbil med hjullasten 5,2 ton orsakar på en kontaktyta av ca 710 cm"

mellan däck/vägbana ett tryck direkt på asfalten motsvarande ca 0,8 MPa. För ett

tåg med hjullasten 10,2 ton kommer detta att orsaka ett tryck av 0,25 MPa på sli-

perns undersida vilket är mindre än en tredjedel av den belastning som uppstår på

en vägbeläggning [Seéché & Beecken, 1988 och Beecken, 1994]. Detta fenomen

innebär att de beräkningsmodeller som finns framtagna för vägsidan inte är direkt

applicerbara för att dimensionera asfaltlager i spårkonstruktioner.

De generella krav som måste ställas på asfalten i spårkonstruktioner och som

finns angivna i litteraturen [ bl a Beecken, 1994] är:

e att stora krav måste ställas på ytjämnheten vilket gäller speciellt för OL-spår,

e att asfalten i spårkonstruktioner måste dimensioneras för en betydligt längre

livslängd än vad som gäller för konventionella vägbeläggningar,

e att största möjliga stabilitet måste uppnås för att minimera behovet av spår-

justeringar och att minimera underhållsbehovet,

e att vidhäftningen mellan de olika asfaltlagren måste vara mycket god.

De mer detaljerade krav som kan ställas på asfalten kommer att bero på vilka krav

som kan ställas på de ingående komponenterna i asfaltblandningen, dvs. binde-

medlet och stenmaterialet. Andra faktorer som kommer att påverka asfaltens egen-

skaper är temperatur och andelen hålrum i asfalten [Brown, & Brunton, 1980].

Bituminösa bindemedel är material med visko-elastisk karaktär och den defor-

mation som uppkommer i bindemedlet orsakad av belastningen är en funktion av

både temperatur och belastningstid. Vid hög temperatur eller långa belastnings-

tider uppför sig bindemedlet som en trögflytande vätska och vid mycket låga tem-

peraturer eller korta belastningstider uppför det sig som ett elastiskt (sprött) fast

ämne. Vid låga temperaturer är styvhetsmodulen hög och därför inträffar inte

permanenta deformationer. Vid höga temperaturer eller längre belastningstider

(stationär trafik) reduceras styvhetsmodulen märkbart och under dessa förhållan-

den kommer det lättare att uppstå permanenta deformationer på beläggningsytan

[The Shell bitumen handbook, 1990]. Bindemedlets uppgift i den bituminösa

beläggningen är [Broms, & Zachrisson]:

e att verka som ett smörjmedel vid utläggning och packning så att stenaggre-

gatet lätt kan orientera sig i en tät och stabil uppbyggnad,

e att fungera som kitt i stenaggregatet,
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e att skydda stenaggregatet från krossning och klimatisk påverkan,

e att ge beläggningen lastfördelande förmåga,

e att ge beläggningen förmåga att utan brott forma sig efter de långsamma rörel-

ser, som uppkommer i underlaget beroende på ändringar i temperatur och fuk-

tighet, dvs. skapa en flexibel beläggning.

En annan möjlighet att styra beläggningens egenskaper är via stenmaterialet. De

krav som kan ställas på stenmaterialet kan uttryckas i termer av exempelvis sten-

kvalitet, kornstorlek samt andelen inblandat stenmaterial i den färdiga belägg-

ningsmassan.

För att den önskade effekten i form av ett stabilare spår verkligen skall uppnås

är det nödvändigt att på ett tidigt stadium definiera de egenskaper man vill uppnå

med den slutliga spårkonstruktionen. Faktorer som i detta sammanhang måste

beaktas är exempelvis trafikbelastningen, var spåret är beläget, dvs klimatiska

förhållanden, elasticiteten hos ballasten och undergrunden samt det egentliga syf-

tet med att utnyttja asfalt.

Trafikbelastningen spelar en övergripande roll i sammanhanget eftersom denna

kommer att påverka hela spårkonstruktionen. Kraven på asfaltlagret måste beaktas

med hänsyn till de dynamiska och statiska laster som kan tänkas uppstå. Exempel

på krav som måste kunna definieras är asfaltlagrets förmåga att ta upp dynamiska

"spiklaster" orsakade av t ex hjulplattor, och hur detta påverkar asfaltlagrets livs-

längd.

De klimatiska förhållandena kommer att ha betydelse med tanke på tempera-

turens inverkan på asfaltmaterialets egenskaper och de deformationer som kan

uppstå. Detta torde framförallt gälla OL-spår, dvs. där hela banöverbyggnaden

består av ett antal asfaltlager. I UL-spår har det genom mätningar visat sig att tem-

peraturen i asfaltlagret mellan undergrunden och ballasten håller sig på en ganska

konstant nivå både sommar och vintertid [ Rose, et al, 1987].

Elasticiteten i ballasten, asfaltlagret och undergrunden är en viktig faktor både

när man betraktar de olika skikten var för sig men även när man betraktar hela

konstruktionen. I en spårkonstruktion som är dimensionerad på ett riktigt sätt med

hänsyn till elasticitetsmodulen kommer kraftpåkänningarna på själva spårbygg-

naden att bli mindre. För stora skillnader i elasticiteten mellan de olika skikten kan

innebära risk för sprickbildning i asfalten och effekten av detta kan bli okontrol-

lerade sättningar eller deformationer.

En annan egenskap hos asfaltlagret som måste beaktas är materialets åldrings-

egenskap. Det har visat sig att på vanliga vägar med liten trafikbelastning spelar

åldersförändringar hos asfaltbeläggningen en avgörande roll för när beläggningen

behöver förnyas. När asfalt utnyttjas i järnvägssammanhang måste denna dimen-

sioneras för betydligt längre livslängd jämfört med vanlig vägbeläggning vilket

kommer att ställa andra krav vad gäller åldersförändringar.

Förutom att asfaltlagret måste ha en viss elasticitet måste ytan vara tillräckligt

hård för att inte ballastmaterialet skall "tränga" in i asfaltlagret och därmed orsaka

sprickbildningar i asfaltlagret. Å andra sidan får inte ytan vara för hård eftersom

det måste vara tillräcklig friktion mellan asfalten och ballasten för att inte oöns-

kade horisontella rörelser skall uppstå.
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11 Dimensionering av asfaltlagret

En mycket angelägen uppgift när det gäller asfaltspår är att analysera de variabler

som har betydelse för utformningen av asfaltlagrets dimensioner och önskvärda

egenskaper. Som tidigare nämnts är asfaltspår fortfarande på försöksstadiet vilket

gör att det sätt på vilket asfaltlagren i spårkonstruktioner dimensioneras bygger på

erfarenheter från tidigare försök och att detta ger ganska varierande värden från

fall till fall.

Vidare finns det i den litteratur som genomgåtts inom ramen för detta projekt

inte några utförligare beskrivningar om hur man kommit fram till redovisade

dimensioner. Den utförligaste redovisningen finns i den amerikanska litteraturen

[bl.a. Rose, et al, 1987 & Rose, 1987]. Huruvida dessa rekommenderade dimen-

sioneringsvärden är applicerbara på europeiska förhållanden är svårt att uttala sig

om eftersom det föreligger stora skillnader med avseende på exempelvis trafik-

belastning, banstandard, markförhållanden etc. En skillnad som bör framhållas är

att i USA använder man sig av träsliprar i asfaltspår av typ OL-spår medan man i

europeiska försök använder stålsliprar eller betongsliprar vid motsvarande typ av

asfaltspår.

I USA rekommenderar man att asfaltlagret görs ca 0,45 till 0,61 meter bredare

än vad sliprarna är. Normalt ger detta en total bredd av asfaltlagret på 3,3 till

3,7 meter vid enkelspårsutförande. Vid andra speciella ställen såsom exempelvis

korsningar, spårväxlar måste naturligtvis bredden på asfaltlagret ökas. '
De faktorer som kommer att vara avgörande för tjockleken på ballastlagret

och/eller asfaltlagrets tjocklek är trafikbelastningen samt undergrundens beskaf-
fenhet. I tabell 11.1 respektive tabell 11.2 framgår vilka riktvärden som gäller för
ballastlagrets och/eller asfaltlagrets tjocklek. Värden baseras på försök genom-
förda i USA [Rose, 1987]. I båda fallen gäller att trafikbelastningen har omräknats
från Million Gross Tons per Year till miljoner bruttoton per år vilket förklarar de
ojämna siffrorna.
Av båda tabellerna framgår att det för vissa kombinationer av hög trafikbelast-

ning och dålig undergrund inte är lämpligt att applicera ett asfaltlager i spår-
konstruktionen. I dessa fall måste spåret stabiliseras med hjälp av andra förstärk-
ningsåtgärder.

Tabell 11.1 Riktvärden för ballastlagrets tjocklek respektive asfaltbelägg-
ningens tjocklek uttryckt i mm, med hänsyn till undergrundens
beskaffenhet (E-modul) och trafikbelastningen. Tabellvärdena gäl-
lerför UL-spår.

 

 

 

 

 

 

   

TRAFIKBELASTNING Mbrt/år

E-modul 7,2 14,4 28,8 43,2

200MPa, CBR= 20 125/75 125/75 150/75 175/75

100 MPa, CBR=10 125/100 125/100 175/100 225/100

50 MPa, CBR=5 125/100 200/100 350/100 450/100

20 MPa, CBR=2 425/150 600/150 -- --    
[Källa: Rose, 1987]
Anm: Tabellvärdena anges som ballastlagrets tjocklek/asfaltlagrets tjocklek.
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Tabell 11.2 Riktvärden för asfaltbeläggningens tjocklek uttryckt i mm, med

hänsyn till undergrundens beskaffenhet (E-modul) och trafik-

belastningen. Tabellvärdena gällerför OL-spår.

 

TRAFIKBELASTNING Mbrt/år
 

 

 

 

 

 

    

E-modul 7,2 14,4 28,8 43,2

200MPa, CBR= 20 150 225 325 350

100 MPa, CBR=10 225 325 400 450

50 MPa, CBR=5 325 425 - -

20 MPa, CBR=2 -- -- -- -
  

[Källa: Rose, 1987]

När det gäller UL-spår rekommenderas att denna spårtyp dimensioneras för en

livslängd av 30 år med tanke på utmattningssprickor i asfaltlagret men med en

livslängd på 5 år med avseende på permanenta deformationer i undergrunden

[Rose, 1987]. Användandet av kortare livslängd vad gäller permanenta deforma-

tioner beror på att sådana permanenta deformationer kan justeras via ballasten i

samband med sedvanliga underhållsinsatser. Beträffande OL-spår rekommenderas

en dimensionerande livslängd på 30 år för både utmattningssprickor och perma-

nenta deformationer.

En angelägen uppgift i det fortsatta arbetet med asfaltspår är utvecklandet av

beräkningsmodeller för denna typ av spår. Mot bakgrund av de erfarenheter som

erhållits från genomförda försök med asfaltspår bör det vara möjligt att modifiera

redan existerande beräkningsmodeller så att de kan utnyttjas vid dimensionering

av asfaltspår. Som exempel kan nämnas att man i USA har utvecklat ett beräk-

ningsprogram, KENTRACK, speciellt avsett för beräkning av spårkonstruktioner

med asfalt [Yang, et al, 1984]. Programmet bygger på delar av tre existerande

beräkningsprogram, nämligen FEARAT, ILLITRACK, och GEOTRACK.

En modifiering av tillgängliga beräkningsmodeller måste göras utifrån de krav

och egenskaper som är aktuella för asfaltspår. Det är därför inte självklart att

modifierade modeller som är framtagna utomlands är direkt applicerbara för

asfaltspår inom det svenska järnvägsnätet. Inför ett fortsatt arbete med asfaltspår i

Sverige bör därför de beräkningsmodeller som finns tillgängliga inom Banverket

utnyttjas och modifieras. Dock bör en jämförelse göras med andra beräknings-

modeller för att tillvarata de erfarenheter som framkommit vid utvecklandet av

dessa modeller.
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12 Försök med asfaltspår

Styvheten i asfaltlagret är starkt beroende av omgivningens temperatur. En ökning

(eller minskning) av temperaturen resulterar i en minskad (eller ökad) styvhet i

asfalten. Det är därför viktigt att klarlägga hur temperaturen i asfaltlagret uppför

sig under olika förhållanden och i olika typer av spårkonstruktioner för att man

skall kunna göra en riktig dimensionering av asfaltblandningen. Mot bakgrund av

detta gjordes mätningar av temperaturen i asfaltlagret i samband med ett försök

som genomfördes i Kentucky, USA [Rose, et al, 1983].

Temperaturen mättes på olika nivåer i tre olika spårkonstruktioner. Två av de

tre spårkonstruktionerna var utförda som OL-spår, dvs. med asfaltlager placerat

ovanpå undergrunden medan den tredje spårkonstruktionen var utförd som ett

konventionellt ballastspår, dvs. utan något asfaltlager. Uppbyggnaden av de olika

spårsektionerna framgår av figur 12.1.

  

  

A B C

sliper sliper 135 mm

asfalt ballast 200 mm

under- I 7

är:: ballast |___ _200 mm

under- , |_ 100 mm
grund ** 

* = mätpunkt
   

Figur 12.1 Mätpunkterför temperaturmätning i olika spårsektioner.

Temperaturen registrerades vid åtta olika tillfällen vilket var 1981-10-05, 1982-
02-10, 1982-04-07, 1982-06-10, 1982-07-12.

Resultatet från dessa temperaturmätningar visade att temperaturen i asfaltlagret
var på ungefär samma nivå som temperaturen i undergrunden. Det visade sig
också att temperaturgradienten i asfaltlagret var mycket homogen vilket berodde
på att man i spårkonstruktionerna A och B hade lagt ett lager av ljust stenmaterial
mellan sliprarna som skyddade asfalten från direkt exponering gentemot ytter-
temperaturen.
Med tanke på att temperaturförhållandena i asfaltbeläggningen är olika i en

spårkonstruktion med asfalt jämfört med asfaltbeläggningen i en konventionell
vägkonstruktion måste detta beaktas vid dimensioneringen av asfaltbeläggningen.
Om de beräkningsmodeller som finns inom vägsidan skall utnyttjas för att beräkna
spårkonstruktioner med asfalt krävs därför någon form av modifiering bland annat
med hänsyn till att det råder olika temperaturförhållanden i väg- respektive spår-
konstruktionen.

I Japan har ett antal försök med asfalt i spårkonstruktioner utförts. Ett sådant
försök beskriver uppbyggnaden av två typsektioner i laboratoriemiljö, en med as-
falt och en utan asfalt [Railway roadbeds for tomorrow, 1966]. Den ena asfalt-
sektionen är uppbyggd av ett ca 25 cm tjockt asfaltlager på vilka sliprarna har pla-
cerats. Under asfaltlagret ligger sedan ett ballastlager av makadam och under detta
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kommer sedan undergrunden. Denna sektion har således en något annorlunda ut-

formning än de asfaltspår som har beskrivits i den tidigare texten dvs. OL-spår

respektive UL-spår. Den andra sektionen som utnyttjas i försöket är uppbyggd

som ett konventionellt ballastspår med ett 32,5 cm tjockt lager av makadam-

ballast. De båda spårsektionerna utsattes för belastning varvid sittningarna i

respektive spårsektion uppmättes. Resultatet redovisar en sättning på knappt 2 mm

efter en ackumulerad belastning på 0,5 miljoner ton och knappt 3 mm efter en

ackumulerad belastning av ca 2,5 miljoner ton för spårsektionen med asfalt. På

den andra spårsektionen uppmättes en sättning på drygt 10 mm respektive 13 mm

vid motsvarande belastningsnivåer. Trots att spårsektionen med asfalt i detta fall

har en något annorlunda uppbyggnad än tidigare beskrivna OL-spår visar resul-

tatet att även andra typer av asfaltspår ger upphov till mindre sättningar i spåret.

I USA har ett flertal försök med avseende på asfaltspår genomförts. I den ame-

rikanska rapporten: Hot Mix Asphalt Railroad Trackbeds, design, construction,

performance and economics, Final Report, [Rose, et al, 1987] finns bl.a. ett flertal

försök översiktligt beskrivna. Vad som genomgående tycks gälla beträffande för-

sök med asfaltspår i USA är att det till övervägande del är frågan om spår-

konstruktioner med asfaltlagret placerat mellan undergrunden och ballastlagret dvs

UL-spår. En annan notering som kan göras i sammanhanget är att det är frågan om

relativt begränsade sträckor där asfaltspår har testats. Detta ligger i linje med hur

de generella diskussionerna går beträffande i vilka situationer som de två spår-

typerna OL-spår respektive UL-spår är lämpliga att använda.

Den information som erhållits från finska järnvägsförvaltningen, VR, redovisar

följande försök med asfalt:

1991 gjordes en första provsträcka med asfalt i spår på Karis bangård där asfalt

finns under två växlar. Ytan av detta asfaltlager är ca 1 400 m*. Denna provsträcka

asfalterades i maj 1991 och växlarna lades in i oktober 1991. Trafikbelastningen

på Karis bangård uppgår till 3,0 Mbrt/år.

Konstruktionen hade följande uppbyggnad:

Makadam: Kornstorlek 25-55 mm, lagertjocklek 550 mm

Asfalt:

- tjocklek 150 mm, uppbyggd av tre skikt

- övre ytan lutning från mitt och utåt 1:40

- AB 20, 350 kg/m2

- densitet2,4 MG/m3

- hålrum 2,1 % -

- bitumenhalt 5,8 %

Sand: lagertjocklek 1300 mm

Filterduk

Grundjord: 2,5 till 7,5 m lera och silt, därunder sand och morän.

År 1993 lades asfalt på en 2200 m lång sträcka på banan mellan Niirala -

Säkäniemi i Östra Finland. På denna bandel som har tung trafik fanns det mycket

torv i undergrunden. Asfalten var AB 25/III ( bredd 4 000 mm och tjocklek 150

mm) med Hatelitnät. Trafikbelastningen på denna järnvägssträcka uppgår till 4,4

Mbrt/år, stax=25 ton. Kostnaden var för asfaltens del 97,6 FIM/m* och kostnaden

för hela arbetet (omfartsspår, nya överbyggnaden, asfalten och avslutande arbeten)

var 4,6 miljoner FIM.
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År 1993 lades asfalt med Hatelit nät på en 780 m lång sträcka mellan Hyvinge -

Karis. Trafikbelastningen i detta fall uppgår till 2,8 Mbrt/år.

I Dickursby nära Helsingfors finns asfalt under 6 st växlar. Trafikbelastningen

uppgå till 5,0 Mbrt/år.

I det material som erhölls från VR redovisades resultaten från sättnings-

mätningarna i två av de växlar som lades in på Karis bangård. Resultatet av dessa

mätningar framgår av figur 12.2 respektive 12.3.
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Figur 12.3 Mätning av sättningen i växel 254.
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Figur 12.4 Mätning av sättningar i växel 253.
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Det är svårt att dra några direkta slutsatser från de presenterade mätningarna efter-

som det inte finns några mätningar från perioden innan asfalt lades under väx-

larna. Figurerna visar dock på ett ganska jämt sättningsförlopp under den upp-

mätta tidsperioden.

Avslutningsvis säger sig VR tillsvidare ha goda erfarenheter av asfalt i järn-

vägsspår.
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13 Ekonomiska aspekter

I den litteratur som studerats inom projektets ram har det inte framkommit några

exakta uppgifter om kostnaderna för asfaltspår. I [Rose, et al, 1987] diskuteras

kostnaderna i allmänna termer vilket kan exemplifieras med:

Materialkostnad inom det lokala området.

Transporttid från anläggning till arbetsplats.

Volymen på projektet.

Tillgänglighet och samarbete med lokala entreprenörer.

Att kostnadsuppgifter inte finns redovisade kan bero på att det är frågan om för-

sökssträckor och att kostnaden för dessa inte är helt överförbara till asfaltspår i en

större omfattning.

Kostnaden för asfaltspår måste beaktas utifrån vilken spårtyp, OL-spår eller

UL-spår som avses eftersom det är frågan om två helt olika konstruktioner. Även

om exakta uppgifter saknas finns det anledning att misstänka att OL- spår är den

dyrare av de två varianterna, åtminstone vad gäller initialkostnaderna. Kostnads-

skillnaden mellan ett konventionellt ballastspår och ett UL-spår bör i princip ut-

göras av endast merkostnaden för asfaltlagret i det senare fallet under förutsättning

att det är frågan om nybyggnation. När det gäller OL-spår bygger jämförelsen på

kostnadsskillnaden mellan asfaltlagret och kostnaden för ett konventionellt

ballastlager. Vidare kräver OL-spåret en helt annan typ av spårsliprar än vad ett

normalt ballastspår gör. Dessutom krävs större noggrannhet vad gäller utsättning

och läggning av asfaltlagret vid byggandet av ett OL-spår jämfört ett UL-spår och

delvis även jämfört med ett konventionellt ballastspår.

13.1 Kostnadsjämförelse

Vid en kostnadsjämförelse mellan asfaltspår och en vanligt spårkonstruktion

måste förutom initialkostnaden även kostnader för underhåll och drift i ett lång-

siktigt perspektiv vägas in i den totala kostnadsbilden.

Erfarenheterna från de asfaltförsök som finns redovisade i den genomgångna

litteraturen visar att underhållskostnaderna för asfaltspår är betydligt lägre än för

vanliga spårkonstruktioner. Det bör dock noteras att erfarenheten bygger på ett

begränsat antal försökssträckor. Vidare kan man misstänka att de uppbyggda för-

sökssträckorna har byggts under noga kontrollerade former vilket kan betyda en

onormalt hög kvalitet på just dessa spår. Huruvida erfarenheterna med lägre un-

derhållskostnader kommer att bestå för asfaltspår kan endast framtida erfarenheter

från asfaltspår i större skala utvisa.

Liksom fallet med underhållskostnader bygger erfarenheterna vad gäller drifts-

kostnader på ett tidsbegränsat material. Allmänt diskuteras driftskostnaderna med

avseende på bl.a.:

säkerhet, hastighet.

bättre gångegenskaper.

lägre underhållskostnad på rullande materiel.

ökad punktlighet och mindre störningar.
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Konceptet med asfaltspår bygger på att spårets tillståndsförändring antas få ett

långsammare förlopp vilket bl.a. kommer att påverka driftskostnaderna för spåret.

En tågurspåring är i de flesta fall en kostsam händelse och kan antalet urspåringar

reduceras genom ett asfaltspår med stabilare spårläge kommer detta att inverka på

driftskostnaderna. Möjligheten till ökade och/eller jämnare hastigheter på grund

av stabilare spårläge kommer att möjliggöra en kostnadseffektivare drift av järn-

vägsnätet.

Erfarenheterna säger att asfaltspår förbättrar gångegenskaperna vilket kan inne-

bära minskat slitage på spåret men även återspegla sig i åkkomforten vilken kan

innebära en ökad attraktivitet för resenärerna.

Ett stabilare spårläge reducerar slitaget på fordonen vilket förväntas ge lägre

underhållskostnader på dessa.

Ett spår med de egenskaper som ett asfaltspår tycks ha antas orsaka mindre

störningar i tågtrafiken. I och med att underhållsintervallet för asfaltspår antas bli

längre kommer inte banarbete att vara ett störningsmoment för tågtrafiken. Vidare

finns det möjlighet att hålla en jämnare hastighetsprofil eftersom antalet

"störställen" på själva banan förväntas minska på ett asfaltspår vilket var ett av

flera syften med denna spårtyp. En tågtrafik där det förekommer mindre störningar

kommer att ha bättre förutsättningar för en ökad punktlighet.

13.2 Kostnadskalkyl för asfaltspår

Kostnaden för ett asfaltspår kommer att vara beroende av bl.a. bredden på asfalt-

lagret samt dess tjocklek. I kostnadskalkylen som redovisas nedan har kostnaden

för asfaltbeläggningen antagits variera mellan 0,3 kr/kg till 0,4 kr/kg utlagd och

klar. Vidare gäller att volymvikten för asfaltmassan är 2400 kg/m3 och att bred-

den på asfaltlagret antagits till 3,5 m. De asfaltlager som har utnyttjats i kost-

nadskalkylen har en tjocklek som kan tänkas förekommai ett UL-spår.

Kostnaden, uttryckt i kr/m, för asfaltbeläggningen har beräknats för olika

lagertjocklekar vilket redovisas i tabell 13.1.

Tabell 13.1 Asfaltbeläggningens kostnad i kr/m vid varierande tjocklek och

varierande pris per kilo asfaltmassa.

 

 

 

 

        

Tjocklek (mm) 70 80 90 100 110 120 130

0,3 kr/kg 176 202 227 252 277 302 328

0,35 kr/kg 206 235 264 294 323 353 382

0,4 kr/kg 235 269 302 336 370 403 436
  

En aspekt som ofta återkommer när asfaltspår diskuteras är att denna spår-

konstruktion ger ett stabilt spårläge. Som en följda därav har genomförda försök

visat på ett reducerat underhållsbehov vilket även återverkar på kostnaderna för

underhållet. Om spåret blir stabilt genom införandet av asfalt i konstruktionen så

finns det anledning att misstänka att behovet av spårriktning kommer att minska. I

detta kalkylexempel har därför kostnaden för spårriktning utnyttjats som variabel

för att undersöka om det finns lönsamhet med att införa asfalt i spårkonstruk-

tionen.
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Kostnaden för spårriktning har i en första ansats antagits till 18 kr/spårmeter

(spm) vilket bygger på ett årligt genomsnittsvärde för hela det svenska järnvägs-

nätet. Sannolikt är detta en underskattning av kostnaden eftersom kostnaden för

spårriktning vid "punktfel" rimligen är högre än vad som gäller när det är frågan

om genomgående planerat underhåll. Vidare har antagits att om behovet av spår-

riktning uppgår till minst gång per år på ett och samma spåravsnitt klassas detta

som ett "störställe". Som tidigare nämnts är det på denna typ av spåravsnitt som

det kan vara aktuellt att införa asfalt i spårkonstruktionen.

Kostnaden för årligt återkommande spårriktning som förekommer under ett

antal år kan beräknas med hjälp av nuvärdesmetoden enligt:

NPV =(U/r) = (1-(1/(1+r)*t))

där

NPV = nuvärde

U = årlig underhållskostnad

r = kalkylräntan (%)

t = livslängden (år)

Nuvärdet av utgiften för spårriktning måste sedan jämföras med kostnaden för

att införa asfalt i spårkonstruktionen och vad detta fortsättningsvis får för effekter

beträffande behovet av framtida spårriktning.

En lönsamhetsbedömning kan göras med hjälp av följande teoretiska exempel:

Antag att kalkylräntan r=5% och livslängden t=30 år vilket ger NVP=15,37 = U.

Under antagande att spåret riktas en gång per år till en kostnad av 18 kr/spm kan

nuvärdet av denna kostnad beräknas enligt NVP=15,37 = 18 kr/spm vilket blir

276,7 kr/spm. Vad blir effekterna av att lägga ett 80 mm tjockt asfaltlager mot

bakgrund av ovanstående förutsättningar? Av tabell 13.1 framgår att ett 80 mm

tjockt asfaltlager kostar 202 kr/spm vid ett kilopris på 0,3 kr/kg. Om man divi-

derar kostnaden för asfaltlagret med nuvärdet av kostnaden för en spårriktning per

år blir kvoten = 0,72, dvs. kan man spara minst 0,72 spårriktningar per år blir det

lönsamt att lägga ett 80 mm tjockt asfaltlager. Med andra ord innebär det att

endast maximalt 0,28 spårriktningar per år får utföras för att det skall vara lönsamt

med att lägga det föreslagna asfaltlagret. Sett i ett tidsperspektiv innebär det att

lönsamhet föreligger om spårriktningen kan utföras vart 3,6:e år eller glesare

istället för en gång per år.

Ovanstående exempel visar endast den teoretiska beräkningsgången för att

undersöka lönsamheten med att lägga asfaltspår. I själva verket kommer ett antal

variabler att påverka beräkningarna och därmed lönsamhetsbedömningen. De

variabler som måste beaktas är bl.a. kalkylräntan, livslängden, kostnaden för spår-

riktning, kostnaden per kg för asfaltbeläggningen samt asfaltlagrets tjocklek.

Generella riktvärden för lönsamhet kommer därför att vara svåra att definiera vil-

ket understryker nödvändigheten av att analysera varje enskilt fall utifrån rådande

aktuella förutsättningar.

Kalkylräntans och livslängdens inverkan på lönsamhetsbedömningen illustreras

med hjälp av figur 13.1.
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Tidsintervall (år) Tidsintervallet som fkn av asfaltlagrets tjocklek

 14,00

r=4%,t=40 år

 12,00

1=5%,1=30 år/u /

 10,00 p

r=5%,t=40 år k

1r=4%,t=30 år
 

LL Z ___ 
 

2 //% -_- 

 

4,00 r o

%%2,00 S&-
        0,00

70 80 90 100 110 120Tjocklek astaltlager (mm)
Figur 13.1 Kortaste tidsintervall mellan två spårriktningstillfällen för att upp-

nå lönsamhet som funktion av asfaltlagrets tjocklek vid varierande
kalkylränta och livslängd. Kostnad för: spårriktning=18 kr/spm,
asfalt=0,3 kr/kg

Tidsintervall avser den "nya" tidsperioden mellan två spårriktningstillfällen som
krävs för att lönsamhet med asfaltlager skall uppstå förutsatt att spårriktningen
tidigare utfördes en gång per år.

Tidigare nämndes att kostnaden för spåriktning och kostnaden för asfalt-
beläggningen är variabler som påverkar lönsamhetsbedömningen. En hög kostnad
för spårriktningen innebär att det skapas utrymme för att lägga ett lager asfalt i
spårkonstruktionen förutsatt att inte priset på asfaltbeläggningen är för högt.
Denna prisrelation kan beräknas genom att dividera kostnaden för spårriktningen
(kr/m) med kostnaden för asfaltbeläggningen (kr/kg) vilket ger prisrelationen
uttryckt i (kr/m)/(kr/kg), dvs. kg/m. Figur 13.2 visar tidsintervallet mellan två
spårriktningstillfällen som funktion av relationen mellan spårriktningskostnaden
och kostnaden för asfaltbeläggningen.
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Tidsintervall (år) Tidsintervall som fkn av spårrikt.kost/asfaltkostn _

 12,00

1=5%,1t=30 år
Tjocklek asfalt =1100 mm

 10,00 X

 8,00

1r=4%,t=40 är "X x
 6,00

c 1=5%

1r=4% =40 år

=30 lär x
 

 

4,00 x

IX.
2,00 

       0,00
40 50 60 70 80 90

Prisrelation (kg/m)

Figur 13.2 Kortaste tidsintervall mellan två spårriktningstillfällen för att

uppnå lönsamhet som funktion av prisrelationen mellan kostnaden

för spårriktning och kostnaden för asfaltbeläggningen. Asfalt-

lagrets tjocklek är 100 mm.

Beräkningarna som redovisas i figur 13.2 bygger på ett kostnadsintervall för

spåriktningen mellan 18 kr/m till 30 kr/m och ett kilopris för asfaltbeläggningen i

intervallet 0,3 kr/kg till 0,4 kr/kg. Tidigare nämndes att det genomsnittliga värdet

på 18 kr/m avseende kostnaden för spårriktning troligen är underskattad. Av

diagrammet i figur 13.2 framgår vad som händer om denna kostnad ökar. Om

kostnaden för spårriktning uppgår till 18 kr/m och kostnaden för asfalt är 0,3 kr/kg

blir relationen 60 kg/m vilket ger ett kortaste tidsintervall med avseende på lön-

samheten för att lägga asfaltlager i konstruktionen. Ökar kostnaden för spårrikt-

ningen till 30 kr/m och kostnaden för asfaltbeläggningen ligger kvar på 0,3 kr/kg

blir relationen istället 100 kg/m. Som framgår av diagrammet resulterar föränd-

ringen i att kortaste tidsintervall för lönsamhet sjunker, dvs. kan spårriktningen

utföras vartannat år istället för en gång per år blir det lönsamt med i det här fallet

ett 100 mm tjockt asfaltlager.

Vidare framgår av diagrammet i figur 13.2 att prisrelationen mellan kostnaden

för spårriktning och kostnaden för asfaltbeläggningen har en större inverkan på

kortaste tidsintervall för lönsamhet än vad kalkylräntan och livslängden har.
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14 Diskussion

Den litteraturgenomgång som har gjorts inom ramen för detta projekt visar att det

inom ett flertal järnvägsförvaltningar finns ett mycket stort intresse för asfaltspår.

Erfarenheterna från hittills genomförda försök pekar på att asfaltspår är en spår-

konstruktion som under vissa förutsättningar kan bli ett konkurrensmässigt fram-

tida alternativ till dagens konventionella spårkonstruktioner. Man bör dock notera

att framkomna erfarenheter bygger på försök i begränsad omfattning vilket gör att

hittillsvarande resultat måste tolkas med viss försiktighet.

I konceptet asfaltspår sammanfogas två teknikområden där vägteknik är det ena

och järnvägsteknik det andra och där det inom respektive område finns en mång-

årig erfarenhet och tradition. Möjligheterna att i en större skala lyckas optimera

utformningen av asfaltspår kommer att bero på hur väl man lyckas förena de båda

teknikområdena. Mot bakgrund av detta kan man urskilja två områden där det

finns ett behov av fortsatt kunskapsutveckling. Det ena området gäller framtagan-

det av beräkningsmodeller för att kunna dimensionera asfaltspår på ett optimalt

sätt. Det andra är att ha förståelse för och kunna utnyttja asfaltmaterialets egen-

skaper på ett sådant sätt att det stämmer överens med de egenskaper som är önsk-

värda vad gäller spårkonstruktioner.

De beräkningsmodeller som idag finns för dimensionering av asfaltlager bygger

av naturliga skäl till övervägande del på de förutsättningar som gäller för väg-

sidan. Med tanke på olikheter avseende trafikbelastning och kraven på prestanda

har det visat sig att användandet av vägkriterier för spårkonstruktioner av asfalt är

för konservativa och att nya kriterier behöver utvecklas för järnvägsändamål.

Det andra området, som avser asfaltmaterialets egenskaper, måste studeras uti-

från de förhållanden som gäller för järnvägsområdet. Utgångsläget bör dock vara

gynnsamt eftersom det redan finns en hel del erfarenheter från vägsidan. Kunska-

pen om hur man kan påverka asfaltens egenskaper med hjälp av stenmaterialets

storlek, typ av bindemedel och andelen hålrum finns redan tillgänglig. Svårigheten

ligger snarare i att veta under vilka förhållanden asfaltmassan skall vara verksam

och kommer att vara verksam när den väl har placerats i spåret. Asfaltspår måste

exempelvis dimensioneras för en längre livslängd än vad som krävs för en kon-

ventionell vägbeläggning eftersom det är svårare att göra framtida förändringar i

ett asfaltspår än på en vanlig väg. Det finns även anledning att tro att det sker

snabbare förändringar inom tågtrafiken (högre hastigheter/ökade axellaster) än vad

som sker inom vägtrafiken. En från början riktig dimensionering av asfaltmassan

blir därmed viktigare inom järnvägsbyggandet än inom vägbyggnadssidan.

De resultat som finns presenterade i litteraturen tyder på att underhållsbehovet

är mycket litet på asfaltspår men det bör noteras att tillståndsförändringens ut-

veckling på asfaltspår inte bygger på erfarenheter från någon längre tidsperiod.

Om det i en framtid skulle visa sig att även asfaltspår behöver ett visst underhåll

måste troligen nya strategier och metoder utvecklas för detta ändamål. När det

gäller UL-spår kan man misstänka att behovet av t.ex. ballastrening minskar efter-

som a) finmaterial inte tränger upp i ballastlagret, b) det blir mindre rörelser i spå-

ret vilket ger mindre nötning av ballastmaterialet. Om det ändå skulle uppstå ett

behov av ballastrening kan man fråga sig hur denna underhållsinsats skall utföras

utan att skada asfaltlagret. När det gäller underhållsinsatser i form av t.ex. spår-

riktning är erfarenheten inte så stor med hänsyn till hur detta underhållsmoment

eventuellt kommer att påverka asfaltlagret.
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När det gäller den andra typen av asfaltspår, dvs. OL-spår, sägs att denna spår-

typ i princip är underhållsfri. Även om underhållsbehovet har reducerats i mycket

hög grad på denna spårtyp är det troligt att det ändå kommer att krävas någon form

av underhåll i framtiden. Det bör därför vara en angelägen uppgift att på ett tidigt

stadium utveckla metoder och utrustning för att möjliggöra ett kostnadseffektivt

underhåll även på denna typ av asfaltspår.
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15 Fortsatt arbete

Som tidigare nämnts i denna förstudie pågår en hel del verksamhet beträffande

spårkonstruktioner med asfalt. Även om det har framkommit en hel del erfaren-

heter genom olika försök med asfalt i spårkonstruktioner torde det vara angeläget

med ett fortsatt arbete inom detta område innan det kan vara aktuellt med asfalt i

svenska spårkonstruktioner.

Av de båda tidigare beskrivna spårtyperna torde UL-spåret vara den spårtyp

som i ett första skede är mest lämplig att överföra till svenska förhållanden efter-

som denna skiljer sig ganska lite från en konventionell spårkonstruktion med bal-

last.

Inför ett fortsatt arbete med UL-spår för svenska förhållanden bör kontakter tas

med järnvägsförvaltningarna i exempelvis Finland, Tyskland, och Italien för ytter-

ligare information och eventuella studiebesök.

En fördjupad studie bör göras med avseende på dimensioneringen av asfaltspår.

En viktig uppgift är därför att kartlägga vilka beräkningsmodeller som kan utnytt-

jas för ändamålet och i vilket avseende de behöver modifieras för att kunna utnytt-

jas vid beräkningar av asfaltspår avsedda för svenska förhållanden. Den spår-

konstruktion som erhålles från beräkningsmodellerna bör sedan jämföras med

laboratorieförsök.

Nästa fas i arbetet är att utifrån beräkningsmodeller och laboratorieförsök pla-

nera för ett fullskaleförsök. Ett möjligt ställe att testa asfaltspår i lite större skala

kan vara exempelvis vid anslutningen intill brofästen.

En bit av ett fortsatt arbete kan även vara att undersöka spårlägesförändringar i

ballastspår som förekommer på betongbroar och i tunnlar. Finns det tendenser till

spårlägesförändringar på dessa ställen kan det tyda på att förändringarna uppträder

i ballasten och inte i undergrunden. Om så är fallet bör detta beaktas så att asfalt-

lagret inte utformas med snarlika egenskaper som betongunderlaget på bron efter-

som asfaltlagret då inte kommer att ha någon större effekt på spårstabiliteten.

VTI meddelande 772



35

16 Litteratur

Beecken, G. Asphalt in Railway Construction for the High Speed and Heavy

Traffic of Tomorrow. Shell Supply and Merketing Publication,

G/L/94/D/1083. London. 1994.

Beecken, G. Railway- Asphaltic base course for railway track construction.

Shell Bitumen Review 61, 1986. sid 10-20.

Beecken, G. Y-Schwellen mit Asphalttragschichten för den

Eisenbahnoberbau. Bitumen. 2/85. sid 66-72.

Broms, H. & Zachrisson, Y. Bituminösa bindemedel. FBB:s läro- och handboks-

serie. Del 1. Föreningen för Bituminösa Beläggningar. Stockholm. (FBB nu-

mera omdöpt till FAS).

Brown, S.F. & Brunton, J.M. Introduction to the analytical design of

bituminous pavements. (3rd Edition). Nottingham University. Department of

Civil Engineering. Nottingham. 1980.

Eisenman, J. Neuere Entwicklungen im Schienenbahnenbau.

Eisenbahntechnische Rundschau, ETR 35(1986). Hestra-Verlag, Darmstadt 1986.

sid 601-606.

Lemminkäinen. Asfalt i järnvägsbyggandet. Bau-projekt 1991.

Oberweiler, G. Die Feste Fahrbahn- Entwicklung und Beurteilung aus der

Sicht des Anwenders. Eisenbahntechnische Rundschau, ETR 38(1989).

Hestra-Verlag, Darmstadt 1989.

Railway roadbeds for tomorrow. Asphalt Institute. Information series nr 137

(IS-137). College Park, MD 1966.

Rose, J.G., et al. Hot mix asphalt railroad trackbed. Construction and

performance. Asphalt Institute. Research Report 83-2, National Asphalt

Pavement Association. QIP 104. College Park MD, 1983.

Rose, J.G. Simplified design guide for hot mix asphalt (HMA) railroad

trackbeds. National Asphalt Pavement Association. Information series 99.

Riverdale MD. 1987.

Rose, J.G., et al. Hot mix asphalt railroad trackbeds. Design, construction,

performance and economics. Final Report. Department of Civil Engineering,

University of Kentucky Lexington. Kentucky. 1987.

Séché, A. & Beecken, G. Feste Fahrbahnen aus Asphalt för den

Eisenbahnoberbau - Weiterentwicklung und neue Anwendungen. Bitumen

2/1988. sid 74-81.

VTT meddelande 772



36

The Shell bitumen handbook. Shell Bitumen, Chertsey. 1990.

Von Nicolaus, A. Bahnoberbau in Asphaltbauweise. Die Asphaltstrasse 3/88.

sid 3-7.

Yang, H., et al. Kentrack: A Computer program for Hot-Mix Asphalt and

Conventional Ballast Railway Trackbeds. Asphalt Institute, Research Report

RR-84-1, NAPA Publication QIP-105. College Park, MD 1984.

VTI meddelande 772





Bilaga 1

Sid 1 (12)

Emissioner vid asfalthantering

agg SKANSKA

Per-Ola Jönsson
Your reference Your communication

Date Our reterence

Emissioner vid asfalthantering

1 , Damm )

Damm bildas vid torkning och uppvärmning av stenmaterialet i samband

med asfalttillverkning. I moderna asfaltverk samlas dammet upp i

filter och lagras i en fillersilo i anslutning till asfaltverket.

Filler tillsätts i olika mängder vid asfalttillverkningen varför som

regel inget överskott erhålls.

Damm bildas också vid hantering av stenmaterial vid krossning och

transporter. Vid större kross och sorteringsanläggningar är det där-

för nödvändigt att bygga in sprinklerssytem för att motverka damm-

problem.

2. Inorganiska emissioner B

Inorganiska emissioner uppstår vid förbränning av eldningsolja i

samband med uppvärmning av stenmaterial vid asfalttillverkning. Vid

moderna verk har behovet av eldningsolja minimerats och ett snittvärde

idag är cirka 8 l/ton upphettat stenmaterial. Om stenmaterialet är

torrt före det att uppvärmningen startas kan förbrukningen reduceras

med cirka 2 1l1/ton.

3. Organiska emissioner

Den viktigaste källan till emissoner av organiska beståndsdelar är

otillräcklig förbränning av eldningsolja i samband med uppvärmning av

stenmaterial. Genom en noggrann brännarinställning kan emissionerna

hållas på en minimal nivå. Andra möjliga emissionskällor är:

bitumentankar

asfaltblandaren

tranportör av asfalt från blandare till lagringssilo

lastställe under lagersilo

emissioner av överhettad återvunnen asfalt

emissioner från kallt tillsatt återvunnen asfalt till

asfaltblandare

4
4

&
4

4
4

Typ av bitumen och användartemperatur är betydelsefulla för emissions-

mängderna.

I asfaltprodukter finns även små mängder polyaromatiska kolväten PAH.

Mängden PAH är mindre än 10 ppm i bitumen. I den tidgare använda, men

nu förbjudna tjäran, var halten cirka 10.000 gånger högre. Så länge

en bituminös produkt hanteras under 200 grader Celsius är riskerna för

avgång av höga halter PAH liten.

Halten PAH i bitumen är också mycket liten i jämförelse med halter i

andra oljeprodukter såsom smörjoljor, bensin, disel och fotogen.
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4. Gällande gränsvärden för asfaltproduktion

För damm gäller mellan 20-50 mg/Nm3 i anslutning till asfaltverket.

Det är att förmoda att den tillåtna halten kommer att sänkas till

20 mg/Nm3 för asfaltverk i Sverige eftersom denna gräns idag gäller i

flera tätbefolkade Europeiska länder såsom Tyskland och Österrike.

Damm mäts i Sverige i enlighet med SFS 1989:364 35:26C.

Emissioner av olika gaser såsom SOx, NOx, CO och PAH finns inga

gränsvärden i Sverige vid asfalttillverkningen. Däremot finns olika

gränsvärden för innehåll i oljeprodukter som får hanteras. Detta

gäller till exempel svavelinnehållet i en förbränningsolja. Efter-

som flera länder i Europa har infört gränsvärden är det att förvänta

att även Sverige kommer att erhålla liknande värden. Detta kommer dock

inte att bereda några problem då regleringen idag sker via de produk-

ter som tillåts användas.

Vid användande av restoljeprodukter för uppvärmning regleras tillåtna

mängder av skadliga ämnen enligt EC direktiv 87/101/EEC. Här regleras

till exempel tillåtna utsläpp av Kadmium, Nickel, Krom, Koppar,

Vanadium och Klor. +

Buller i samband med asfalttillverkning får maximalt vara 50 dB(A) vid

dagsproduktion och maximalt 40 dB(A) vid nattproduktion. Detta är

normala värden vid industriell produktion i Sverige. Buller i manöver-

hytt mäts enligt SS 025263 och bullernivån får ej överskrida 30 dB(A).

Luktproblem kan uppstå i asfaltverk vid hantering av t. ex. naturas-

falt. Denna produkt håller dock på att ersättas av andra modifierade

system med t. ex. polymerer.

5. Exempel på mätvärden från asfaltproduktion

Exempel på olika emissionsmängder vid olika anläggningar i Europa

finns beskrivna på sidorna 55-64 i skriften "Environmental guidelines

on Best Available Techniques (BAT) for the production of asphalt

mikes". Vid jämförelse med andra industrier kan konstateras att ut-

släpp och emissioner vid asfalttillverkning ej är större än från

cementindustri, raffinaderier eller oljekraftverk utan snarare mindre.

6. Rekommendationer

Vid undersökningar i hela Europa kan konstateras att asfalttillverk-

ning som regel klarar de uppställda hälso- och miljökraven. Då problem

erhålles är det ofta i form av stendamm som kommer ifrån krossning och

hantering av stenmaterial. Detta kan åtgärdas genom inbyggnad av .

kross- och asfaltverk samt ökad användande av vattensprinklersystem

som motverkar dammning. Asfalt har i hittillsvarande undersökningar

därför klassificerats som icke miljöfarligt.
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8. EMISSION MEASUREMENTS IN VÄRIOUS COUNTRIES

This chapter contains emission measurement data from 5 countries and a reference list of compa-

rative BAT emission levels in other industries.

8.1. Emission measurements from asphalt

plants in the Netherlands

Below is given the result of emission measurements from 8 Dutch asphalt plants using oil or gas as

fuel carried out in the period 1990-91 [1].

  

   

 

 

Product 110093 virgin material ,'ZjPartIyl'r'qued material

[mg/Nm?]* Range : Average ;Range 'Average

Dust - #42-101 - 81 Z29-110 Z79
50, ©"3-41 22 ©20-46 å
-NOxr.g. NO %;31-41 - 35 - &34-48 343 -
Total C *45-540 29-218 #87 -

sve
* Values are given for 17% of 07.
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f 100% virgin material Partly recycled material

Range Average ' Range _Average

Dust 2-119 37 ; ©2-136 40

SQ» : '4 1-19 3.8 '( 1-24 ©4.8

NOx r.g. NO; 15-38 - 28 ;;,14-37 027

Total C -1.7-6.5 . 3.7 # 2,9 95 © 6.4
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"TO,* Values are given for 17% of 07.
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8.2. Emission measurements from asphalt plants in Germany

Below is given the result of emission measurements from: 500 German asphalt plants in the period

1989-92 depending on production method and fuel type.

 

  

 

 

å_Fuel Iutype o 1501! __Gas Brown Coal Dust

"Emission & : - Average Average Average

FProduct Z[mg/m?j* % .[mg/m3j*t -% - [mg/m3j* % [me/m3]*

Organic #55.2 o _56.1 _90.9

"Comp. #50-100 %;24.0 43.1 ' 14.6 _ 39.6 9.1 - 13.3

plTotal C) 20.8 i. _ 29.3 k _0.0

r #4 0.15 %50.0 7 66.7 + 0.0

"Benzene %0.15-5 =50.0 0.2 33.3 0.01 " 100.0 1.3

20 > 5 © 0.0 . 0.0 . - 0.0
22 Z©500 62.0 64.3 6.3 .

ion Z500-1000 : 22.8 439 9.5 361 _25.0 1,205

äe Z>1000 +15.2 26.2 - 68.8
ettt: &= 10 - 39.9 ' 49.4 - 217 , =

s Dust ; 18.5 13.5 - 14.6 - 11.0 13.0 _95.5

Z>20 41.7 - 36.0 - > 65.2
o ? 10 . 57.7 - 7 82.1 _ 3.4
? SOx 10-500 - 40.4 10 17.9 © 10 96.6 66.9

©©>500 1.9 _0.0 0.0 -
. 1 100 - 96.6 100.0 0.0
.- 2100-300 3.4 38.5 0.0 29.2 100.0 199

2> 300 -- 0.0 0.0 0.0
- 15 32.1 32.6 42.1
03 15-17 45.8 15.8 52.3 15.6 52.6 15.3
(Vol.%) -> 17 22.0 15.1 5.3

mm -
* Values are given for 17% of ;.

Source: Peter Quast GmbH, Gutachterinstitut för Immisionschutz und Umweltanalytik, Germany.
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Fuel type . Oil MeFF - Brown Coal Dust

Emission -. ; Average Average ..Average

Product .. [mg/m3z' -% .-.[mg/m3|' % ;tmg/m31' - % %[mg/m3l'

Organic __ 50 75.5 75.4 = '97.6

Comp. * 50-100 % 16.3 © 25.1 18.0 "27.0 - 2.4 719.9

(Total C) -> 100 : 8.2 6.6 :0.0 1

+ 40.15 20.0 ar + 13.3 11.1 Er =

Benzene '0.15-5 -_- 100.0 0.5 66.7 - 0.98 "- 88.9 21.0

-> 5 - 0.0 . 20.0 ' : 0.0 k.
© ©500 86.1 _53.9 22.7 1

CO - = 6.3 230 20.9 462 52.3 - 921
- > 1000 -7.6 _ 25.2 - 45.0 49
'- 10 47.8 723 20 -25.0 27

Dust 10-20 19.6 11.3 , 6.7 10.4 _67.0
- > 20 © 32.6 16.0 ä © 64.6
- 10 . 91.3 . 20.4 2.7 0

SOx - 10-500 * 4.3 . © 10 - 78.5 : 43.8 ©. 97.3 5.136
- >500 " 4.3 " 1.1 4 _0.0
- © 100 100.0 97.9 ' 0.0

NOx 100-300 0.0 35.1 2.1 38.1 100.0 - 206
> 300 0.0 0.0 0.0

15 18.0 19.6 36.5
Oy - 15-17 47.0 16.7 52.9 _ 16.2 60.9 15.1
(VoL.%) -> 17 35.0 27.5 3.5

* Values are given for 17% of Oy.

Source: Peter Quast GmbH, Gutachterinstitut för Immisionschutz und Umweltanalytik, Germany.
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Asphalt product!

 

?Fu-eltype F0Oil- - 21635 - Brown Coal Dust

 
=Em155lon i : "Average 2 Averagp 3 - Average

Product flmg/m3] %% [mg/m3l -% [mg/m3l' [mg/m3l'
Tr Rya FZ
 
ZOrganic 41.6 %. 54.5

[Comp. 350-100 F41.7 ;55.5 27.3 _ 45.4 - +-

(Total C) ?>100 #16.7 18.2

å " 40.15 ; 100.0 _0.0

iBenzene 30.15-5 :;"oo 01 - 100.0 -- 0.01 - is
T> S - 0.0 * 0.0

- 14500 54.5 81.8
[elo ©500-1000 2400 : 9.1 317 - 2

- "> 1000 9.1 o 9.1 +-
& + 7 10 _ 30.0 - 58.3
: Dust 210-20 _ 20.0 ' 213 16.7 6.0 - -

' > 20 © 50.0 25.0
0 10 - 22.2 i _ 40.0

* SOx 210-500 266,7 % 42.0 40.0 36.3 e
te ©2>500 . 11.1 7 20.0
f. FZ 100 F100.0 * _100.0
T NOx ©100-300 _ 0.0 " 35.0 0.0 36.5 - =
% ©.> 300 30.0 + 0.0

- 15 © 273 42.9
: 03 215-17 C 45.4 15.7 50.0 15.2 - -
©(VoL%) / > 17 273 7.1

Pl
b

nn
å

kor
a';

:
f

+-.P
'
|
.
'
_
*
|
'

!
su

r
"
B
y

!
;

*

igValues are given for 17% of 0».

Source: Peter Quast GmbH, Gutachterinstitut för Immisionschutz und Umweltanalytik, Germany.

8.3. Emission measurements from asphalt plants in Denmark

Below is given the result of measurements from five asphalt plants before planned maintenance in

Denmark carried out in late 1987 [5|.

 

  

Plant 2

kH t

F»
,

":i
.

Plant 3 SPlant4 ZPlant 5

P d s Dv 5 '..

Z v

P lp

FRA 5

%
=

%gåém'éter jiUnit FPlant Is et + ge e +9 gpr" C- v - .& s +-*"" 27 e. + - P% - wäl 133

M
t

»

£Recycling K. 0 Warm RAP Warm RAP ZiWarm RAP TCold RAP ZCold RAP

Jypeoffuel & SFuel oil Fuel oil FLPG oil Natural gas
Hypeöffilter Zu *Bag filter *Bag filter "Bag filter -+Bag filter %Bag filter

EWexghtof filter cloth se,/512 7400 . 2400 2400 :400 3550
"Filtercloth area im? 3740 2680 - 1056 2840
St... .s Z. s. i £. 00 El

d'."-

' .Juan

'.
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Operatigonal data forasphaltproduction without recycline

 

Para'meter

Production

RAP addition

Fuel effect

Load on burner

Ton asphalt per MW

After filter:

Gas temp.

CO»

02
'.!-120 .

Excess air, 4

Gas flow, oper. cond.

Gas flow (wet, norm.)

Gas flow (dry, norm.)

Air-to-clioth ratio

  

Parameter

Production

RAP addition

Fuel effect

Load on burner

Ton asphalt per MW

After filter:

Gas temp.

20;

02

.. H20

- Excess air, )

3Gäs flow, oper. cond.

.Gas flow (wet, norm.) -

7 Gas flow (dry, norm.) ;,

-Air-to-cloth ratio
=>se

Unit

tomh
"4:Q

MW
OrQ

ton/MWh __ 9.8

*C
"d"Q
Q/

» lo

%

- m/h

m3(n)/h

;f= Plant I

112

:0
2 11.4
' 5]

- 101
- 3.8
__ 16.0
* 17.7
4.2
. 71,000
51.900

mZ(n,d)/h © 42,700
m/min

tom/'h
Lo10
MW
ar+sQ
ton/MWh

QC

38
dt

e

. m 3/h

m?(n)/h

1.66

115

50

9.9

11.6

- 109

- 3.4

- 16.5

- 18.6

- 4.7

- 70,900

250.700

m3(n,d)/h +41,300

Sk. 2 är -

VTI meddelande 772

im/min 1.66

%Pflant 2 :;Plant 3

'70
:.___ 0

_6.3

"66

=11.1

: 98

;; 2.0

118,3

*11.7

- 8.0

- 65,000

- 47.600

' 42,100

;11.46

70

50

7.2

9.7

102

' 2.4

17.9

/ 12.2

-- 6.6

;"65,600

+41,800

1.48
Oe

© 105

-, 0

_7.9

+ 50

- 13.3

© 105

3.4

s 15.0

-14.5

4.1

- 45,800

33,100

28,300

+ 1.12

Plant 3

105

40

6.8

15.4

126

2.6

. 16.3

©, 13.0

:- 5.4

- 52,300

; 35,800

# 31,200

Z1.28

i04e

5100
Z0

"59
-11.8

- 73
. 2.9
-17.2
12.1
15.5
* 60,300
© 47,500
-, 41,700
20.95

140
20
10.0

. 14.0

- 92
3.6
-16.2
© 19.5
4.4

2.66,500
Z49,600
240,000
21.05
-;!*r'sp tt

%Plant 4

. Plant 4

 

   

- 160
15
- 13.3

- 12.0

"106

16.6 ,
©"9.5
226.4

is
738.400
'©28,000

220.600
Z0:76
.>.a. s*
l..
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Enrissiar: mreasurenrtents faraspfraltproductiarswithoutrecycling .

 

nglant 4

 

 

 

 

 

 

Values below detection limits (©) are not included in the "Total PAH emission".

 

Pararneter -Unit "Plant | FPlant 2 TPlant 3 "Plant 5
&dä. Kär - 7 är 2 ger inta 00 0

mus-im Ha . så X:: ir k -
.?niison at 15% 03 jmg/mP(n.d) 3670 ©1,200 11 -6

' .
Emission mg/m?(n.d) _88 2103 s 132 s
Ermssxon tkg/h :3.8 - 4.3 -, 5,5 -

Euer;fue1 oil -kg/h 21.007 +562 - 750 -
"'Fuefgasoil leg/h #2. >- » - -

ångphurm fuel oil 295 0 10.94 31.45 %- 1.24 -
%quhurin gas oil % ) Z- _ är ie s -

;SOzthrough fuel Jeg/h 318.9 116,3 f 18.6 -
äulphuradsp. in prod. % 280 - 73 t 70 -
förareI sta & 3 z

TPAI-L(>3 rings): - ä . .
*Xrenaphtene p.g/m3md) 4.2 160 0.150 1.090 5,7
ämne p.g/m3(nd) 33.6 Sar 0.054 - 1.9 0.960
iPhenanthrene eng/m(nd) 99 0.290 7.1 5.7
EitHåäåne spg/m3(n.d) 316 213 20.012 0.108 _0.707
iFluoranthene "ug/m3(n.d) F14 *11 20.054 "2.3 12.6
äpyrene"+ p.g/m3(nd) 35.6 215 20.036 10.580 +1.73,
,Benz(a)anthracene p.g/m(n,d) 20.640 35 220.006 50.069 20.110

TChrysene 34.2 20.012 0.150 -0.110

iBenzo(e)pyrene ;p.g/m3(nd) 2.1 140.031 ©0.060 .0.064
0.520 20.250 '40.006 0.014 0.015

iBenzöfk)fluoranthene p.g/m?(n.d) 0.190 . 0.067 -_- 0.009
Benzo(a)pyrene " ug/m?(n.d) 0.019 _: 0.088 -40.003 40.007 0.012
*Dibenz(ahjanthracene -pug/m3(n.d) -- 0.019 0.078 40.006 0.007 0.012
Benzo(ghi)perylene 'ug/m?(n.d) 0.083 0.190 40.006 0.007 0.021
EJdeno(123-cd)pyrene 'pug/m3(n.d) 0.077 20.260 40.031 40.070 40.031
42035ngemission +mg/m3(n,d) ;60.1 + 340 13 _14

FCK-Såå; i; ki =., # 0 *

..Emlssxonf_- #mg/m3(n,d) 700 *580 380 90 230
pt F++ 00 # = % -

iEråxsjénån" %35* F135 380 ia5 /15
ärm Z Stt ] FZ uden £.; ät LL
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EnässfonmeasutemenGFUtåsghaltMWithm, va tr)

 

iPlant 3 -4 _?Plant 5

 

 

 

 

 

= &. -ms. f e % . hat ond

Values below detection limits (©) are not included in the "Total PAH emission".
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Parameter "Unit fPlant 1 "Plant 2

Dust: _ kt 00 Få
Emission at 15% 03 jing/m?(n.d) ;- 21,550 ?1,650 55 56

50,: f _ -
Emission -mg/m?(n.d) ;147 117 . 188 2
Emission 'kg/h '6.0 43 2 3.5 »
Fuel, fuel oil kg/h 872 2376 2893
Fuel, gas oil -kg/h a. - 254 sn o Km
Sulphur in fuel oil % - 20.94 ;; 1.45 3-.
Sulphur in gas oil 32% ä-. 0.3 "- 3- ä- :
SO» through fuel ' kg/h 2164 - *22.1 t>
Sulphur adsp. in prod. :63 ©65 - 84 E-

PAH (23 rings): - ö h -
Acenaphtene . ug/m3(n,d) 3120 © 170 13 "170 ©8.1
Fluorene "ug/m?(n,d) 2509 722 41 0000 3280 $10.9
Phenanthrene ug/mP(n.d) 7901 92 39 ' 504 234
Anthracene .jpg/månd) 54.4 .;7.1 1.3 15 - ;4.4

Fluoranthene 95 - 11 3.9 185 ;6.020

Pyrene jug/m3(n.d) #25 715 1.9 ;38 12.2

Benz(a)anthracene "ug/m3(n.d) 31.3 "3.1 0.037 10.790 20.069

Chrysene 32.3 © 6.6 0.081 ©0.850

Benzo(e)pyrene 20.850 10.910 0.060 0.270 0.069

Benzo(b)fluoranthene puug/m?(n.d) 0.990 0.250 0.047 0.068 40.007

Benzo(k)fluoranthene uue/m?(n,d) 0.420 0.035 0.020 0.024 0.007

Benzo(a)pyrene pg/m3(n.d) 0.036 0.058 0.007 0.015 ©0.007

Dibenz(ah)anthracene p.g/m3(n.d) 0.032 0.053 ©0.007 ©0.025 _. 0.007

Benzo(ghi)perylene 0.140 0.020 40.015 20.017

Ideno(123-cd)pyrene pug/mP(n,d) -. 0.150 -- 40.034 (40.049 -:0.069

Total PAH emission ;1.600 330 72 1,100 '66

CO: - >

Emission emg/m?(n,d) + 405 .440 75 ; 260

Emission img/m3(n.d)

-

195 - 120 100 e 3595
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8.4. Emission measurements from asphalt plants in Norway

Below is givenothe result of emission measurements from two different types of drum mixer plants

carried out in 1991 [4].

 

 

 

 

 

Parameter ; Unit Series A ' Series B * Series C __. Series D
"är"att" 2. .

$Producmon . tom/h 130 : 130 114 113
'åWater;,f_* - Vol-% - 11.6 12.1 8.1 . 7.9
"Oxygen lta Vol-. © 15.5 tr,-[4.8 16.7 173

&Concentratlon of total dust mg,/Nm3 ä 49 ';; 58 © 9.8 9.1

ågcncenuanon of Total C - ©10.3 - 182 - 160
Enussmn of heavy org comp åkg/h Ä0.10 v.O 15 ( 4.9 "54.3

»Content of naphthalene p.g/Nm : 225 j 368 : 1,267 1,430
Content of PAH - ug/Nm? * 85 -105 - 468 386

frErEussxon of naphthalene - gh 3.36 © 5.50 33.8 38.2

&Erglssxon of PAH jeh =- ; 1.3 -- 1.6 - 13.0 . 10.3
$sEmission per ton: Fo " 10037
amadust ; g/fton _ 5.6 , 6.6 23 _ 2.2
Motalc--%" ; g/ton - 0.8 "1.2 >- 43 - 38
;Naphthalene L mg/ton -;26 , 42 - 296 - 338
#PAHpoet - * mg/ton 710 --12 2 ]]4 --91
år???ä. ' 1

_f-Emlssion of CO _ppm o 630 o 310

.Emission of 503 mg/Nm? 21 16 25 - 27
% **"
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v Bilaga 1

Sid 11 (12)

8.5. Emission measurements from asphalt plants in USA

Below is given the result of emission measurements from 22 asphalt plants in US [14].

immmmm-méaimwrmmwauusm

 

 

 

 

 

seC.. Q. n-I' some +

Institution (no. of tests) NAPA (7) +.EPA (2) CAPA (4) ;;.CV (9) All Data

Criteria Pollutants: Få . * .
3 9 : &520.303 30.490 - %- F0.345
50, o f Z0.0419
Nitrogen Oxides £0.0528 -- +- ©0.0533

. Total C (non-methane]) ;o0276 900562 3t- - å5-. £0.0347
_'Pamculate (PM 10) &" w!000660 i- 54" 20:00660

+- 281 " 2 >. sä pF >
- HAPs (Clean Air Act list) E') >- - ;: 2 f

PAH ; 0.000173 350.0000564 ; 0.0000361 +=0.000266 230.000 1 76

. Specific Gaseous Comp 3 .;Sx 2. & ©. ?;ör

- Benzene :0.000294 - © :o000186
. Toluene ;0.000252 30.00120 %- 97. 320.000464
""Xylene 20.000282 #0.00381 *- s 20.00107

_ Ethyl Benzene © 0.000148 4 000315 #*» - 301000815

Formaldehyde '©0.00203 _._000199 -.0.000281 +_0.000348 -Z0.00108

Metal Compounds ' x 1073 x1073 -- x 1073 lx 1073 ..ax1073

_ Arsenic - 000180 : 0.000738 _. 0.00213 '=0.00103
Beryllium - © 0.00481 0.000293 - - 0.00120
Cadmium - © 0.000505 0.00259 0.00135 - 0.00171
Chromium - ':20.00631 - 0.00352 _ 0.0138 - 0.00617
Lead 2 -0.00352 0.00160 3 0.0347 ©0.0197
Manganese - 20.0116 -_- 0.05153 * 0.314 :.0.204
Mercury - i 5 0.00885 __ #0.0128

- Nickel 2- 200107 +0.00257 20.112
Selenium o ©©0.000170 -0.00590 -0.00132

Reprinted courtesy National Asphalt Pavement Association

NAPA = National Asphalt Pavement Association
EPA Environmental Protection Agency
CAPA Californian Asphalt Pavement Association
CV = Central Valley Association (also California)
PM10 = Particulate Matter under 10 microns
HAP Hazardous Air Pollutants
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Haws tormammi!Entissiar Data te Otfrer UnitsFrequently Used

 

 

*aToCalculate *ppm flög/hr jig/rn '*gt/dscf Fibs/hr ug/m3
P fås n. #5 s ' ever v, v:". rm. 4 98 - ;;.-

åMIglpply _;gr/dsd , gr/dscf Xx 4gr/dscf %ppm %ppm x1079 ppm x

Seiler- t "dscf/min -- de - Xdscf/min (107

Ho tby ;bsr iby iby iby by

Quote AlkEactorsCorrectedtoStandard Conditions of 20 *C and 1 atm

 

20.00857 2288,088 20.000509 .-436 1.16
26035. - $ 20.00857 $Z,288,088 +0.00116 -:9.97 2.66
*Natrogen Oxides $1,196 20.00857 32,288,088 0.000836 i+T.16 1.91
ägare $3:440 i0.00029 2.40 .0.67
ZBenzene 3705 -odo8s7 FZ288,088 F12.16 3.20
;Jofuene foldo8s7 #2,288,088 30.00168 14.36 3.83
"Xyiene , 2518 20100857 30:00193 16.53 4.41
ZEthyF Benzene 2518 20.00857 Z16.53 4.41
P*Methane 73.440 50.00857 22,288,088 o000291 32.50 0.67
gFormaldehyde 21.835 20.00857 f2,288.088 -0.000545 34.67 1.25
2AnyCompound 255.037 20.00857 i2,288,088 f1L817x "O.156%x MW
äéiåå- i åMw Str-'i;- ' %*J. ;;,10'5 x MW ;MW 52405

Reprinted courtesy National Asphalt Pavement Association

Notes: gr = grain = 64.8 mg

dscf = dry standard cubic foot

MW = Molecular Weight

(0.04 gr/dsctf = 92 mg/m3)

Comparative BAT emission levels in other industries

open + **... - i => ? e 1 e wav e ? Ps

Industry .Particulates : ZNOx

forip; 2. gtr £

2 VG i mg/Nm? ggtrpg/Nm

 
.&1300-1,800

ak i
r

Bf
gö
g
g
n
;

i '
i'.

?"
s t

å .
:"
4!

1
9
7
1

©

'
[+

t
L
D

N
'

o
'
.

'
3

i
i
4
"
.

5
2

g
s

'
1
0
q

f
!+
8

  

ärar

%Gayproducts %500 __;-_*slätn?

sFurnaces -
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The above figures indicate that the recommended limits for the asphalt industry are well below
those for other major industries on a mg/Nm3 basis, even more so in absolute terms, taking stack

emissions volume into account.

Note that these other industries may use reference levels other than 17% O».
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