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1 Bakg
grunnur
Bakgrunnur þessa veerkefnis er sá
á að víða erleendis hefur notkun
n
á fjölliðubreyttu m
malbiki (e: polymer
modified
d asphalt) stó
óraukist á un
ndanförnum árum og er víða
v allsráða
andi við gerð slitlags á
umferðaarþyngri vegi. Fyrst breiddist notkuninn út í löndum
m sem þurfa að kljást við mikla sumarhita (S‐
Evrópa) og/eða mikla hita á sumrum og jafnfframt mikinn
n kulda á vetrrum (Kanadaa). Á síðustu árum
hefur no
otkun á fjöllið
ðubreyttu malbiki (hér efftir kallað PM
MA malbik) breiðst
b
út í Skkandinavíu.1 Hér á
landi heffur ekki verið
ð gefinn mikiill gaumur aðð því vandam
máli að skrið malbiks eigi stóran þátt í
hjólfaram
myndun í maalbikuðum ve
egum. Mælinngar hafa sýn
nt að hitastig
g malbiks á þþjóðvegum á hlýjum
sumardö
ögum er hærrra en menn áttu von á oog algengt er að hiti mæliist milli 30‐400°C dögum saman
s
á
góðviðrisdögum jafn
nvel þó lofthiti sé ekki ne ma 12‐20°C. Þetta hár ve
eghiti hlýtur að leiða til skriðs þar
sem frekkar mjúkt bin
ndiefni er notað hér á lanndi (95% notkunar er bik með stunguudýpt PG 160
0/220).
Á tíundaa áratug síðustu aldar vorru gerðar tvæ
ær rannsóknir á endingu fjölliðubættss malbiks í
samanbu
urði við aðraar gerðir. Sú fyrri
f
var gerðð á Reykjanesbraut fyrir 20
2 árum (19991) og var fyylgst með
sliti og hjólfaramynd
dun í 4 ár á efftir. Seinni raannsóknin vaar samanburður á fjölliðuubættu malb
biki við
ndið SMA maalbik sem þá var að ryðja sér til rúms sem helsta malbiksgerði
m
in á umferða
arþyngri
hefðbun
vegi. Nið
ðurstöður beeggja rannsókkna voru á saama veg. Fjö
ölliðubætt ma
albik stóð sigg best og ívið
ð betur
en SMA malbik með tilliti til hjólffaramyndunaar. Var líftím
mi fjölliðubættts malbiks reeiknaður (áæ
ætlaður)
11 ár í fyyrri tilrauninn
ni þegar aðra
ar malbiksgeerðir reiknuðust með 6‐10 ára líftíma miðað við ákveðnar
forsendu
ur um hjólfarradýpt og þá umferð sem
m metin var á Reykjanesb
brautinni á þ essum tíma. Seinni
rannsókn
nin var framkvæmd árið 1995 og var hágæðamallbik (með fjölliðum) boriðð saman við SMA
malbik o
og reiknaðist líftími 7 ár í stað 6 ára í SSMA malbikiinu fyrir gefn
nar forsendu r.2
Síðan þeessar tilraunir voru gerðar og þrátt fy rir góðar nið
ðurstöður varr ekki haldið áfram að þrróa
fjölliðubætt malbik hér
h á landi, sennilega veggna mikils ko
ostnaðar og/e
eða tæknileggra vandamá
ála. Þegar
Nýsköpn
narmiðstöð Ísslands (NMÍ)) eignaðist svvokallaðhjólffaratæki (Wh
heel trackingg) árið 2009 opnaðist
o
möguleiki á að prófaa ýmsar malb
biksgerðir meeð tilliti til hjólfaramyndu
unar af völduum skriðs í malbiki
m
á
miklu haagkvæmari og fljótlegri hátt en áður. Tækið hermir eftir álagi frá umferð m
með hjóli sem
m ekur
yfir malb
biksplatta alls 10.000 umferðir við ákkveðið hitastiig (45°C). Fyrrstu niðurstööður sýndu mikinn
m
mun á hjjólfaramyndun mismuna
andi malbiksggerða og vakknaði áhugi hjá
h MHC á aðð skoða að nýýju þá
möguleika sem PMA
A malbik gæti gefið til aukkinnar endingar malbiks.
Algengassta aðferðin erlendis við framleiðslu PMA malbikks er að meðh
höndla bindiiefnið sjálft áður
á
en
það er notað í malbiksframleiðslu. Þá er binddiefnið sjálft fjölliðubreyttt (e: polymieer modified binder)
b
t malbikuna
arstöðva og fframleitt úr því malbik með
m hefðbun dnum aðferð
ðum.
áður en það er flutt til
Breytt biindiefni getu
ur verið nokkkuð dýr lausnn, sérstaklegaa ef flutningsskostnaður bbindiefnisins er mikill
frá verkssmiðju. Hér á landi var tillraunin fyrir 20 árum gerrð með innflu
uttu PMB binndiefni (Masttiflex) og
var bindiefnið flutt in
nn í gámum. Malbikið koom mjög vel út
ú eins og áð
ður segir en bbindiefnið ogg þar
ð þessari aðfeerð. Það hefu
ur hugsanleg
ga orðið til þeess að ekki var
v
með malbikið var mjjög dýrt með
skoðað ffrekar að notta slíkt malbiik á þeim tím
ma.
Í Danmö
örku og víðar var snemma
a farið að próófa blöndun á fjölliðum beint
b
í malbi ksblandara í
malbikun
narstöðvum,, sem sagt biindiefnið er eekki meðhön
ndlað, heldurr er fjölliðum
m blandað í heit
h
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steinefni í blandara stöðvar
s
rétt áður
á
en venjjulegu bindie
efni er blandað saman viðð. Fjölliðurna
ar eru þá
í duft‐ eð
ða kúluformii ekki ósvipað
ð þvottaefni í útliti. Tilraunin 1995 va
ar gerð með slíku efni. Í nútíma
n
malbiksvverksmiðjum
m er einfalt að
ð skammta sslíku efni með nákvæmni í blandara oog með auknum
blöndunartíma er tryyggt að efnið
ð blandast bi ndiefninu ve
el. Aðferðin er töluvert óódýrari en blö
öndun
með fjölliðubreyttu bindiefni,
b
sér í lagi hérlenndis þar sem
m ekki er hæg
gt að fá slíkt bbindiefni nem
ma
innflutt ssérstaklega.
Með þesssa vitneskju alla og góða
a reynslu frá Danmörku og
o Noregi í huga kviknaðii áhugi hjá
Malbikunarstöðinni Hlaðbæ‐Cola
as hf. (MHC) að endurvekkja rannsókn
nir og notkunn á fjölliðubæ
ættu
malbiki h
hér á landi. Ákveðið
Á
var að
a hefja rannnsóknir á maalbiki blönduðu með SBS fjölliðu, (e: Styrene
S
Butadien
ne Styrene).
SBS er “TThermoplasttískt gúmmí “ gert úr plasst og gúmmí fjölliðum sem tengjast ssaman í stærri
sameind
d. Áhrif þess blandað í bikk (bindiefni) eru m.a. að bindiefnið ve
erður gúmm íkennt og þa
ar með
teygjanleegt (elastísktt). Í malbiki eru
e áhrifin þaau að viðnám
m gegn skriðii eykst, en eiinnig bætir það
þ
öldrunarr‐ og veðrunaarþol og jafn
nvel slitþol. EEnnfremur he
efur verið sýnt fram á bæ
ætta viðloðun
n.

2 Rannsóknav
verkefni nemanda
n
a við HR
Í samstarfi við Háskó
ólann í Reykja
avík (HR) og NMI var leitað eftir áhug
gasömum neemendum til að gera
frumathugun á áhrifum SBS í malbiki. Með sttyrk frá Nýskköpunarsjóði Námsmannaa, Reykjavíku
urborg
og MHC sumarið 201
10 var ákveðið að Ásgeir Rúnar Harðaarson ynni viið tilraunablööndur og ran
nnsóknir
m.a. með tækjum NM
MI og um haustið var verrkefnið útvíkkkað og enda
aði sem lokavverkefni í
byggingaatæknifræði hjá HR.
Niðurstö
öður lokaverkefnis Ásgeirrs voru mjögg afgerandi og sýndu að malbik
m
(blanddað á
rannsókn
narstofu) meeð 1,5% eða 3% SBS (sem
m hlutfall af biki)
b var mun
n þolnara geggn skriði í
hjólfarap
prófi en malb
bik gert úr sö
ömu efnum een án SBS.3

3 Verk
kefni MH
HC
Í framhaaldi af niðursttöðum rannssóknaverkefnnis nemandaa við HR ákva
að MHC að s ækja um styyrk frá
ar fyrir árið 22011 og fara í framleiðslu
utilraunir þarr sem malbikk yrði
Rannsókknarsjóði Veggagerðarinna
blandað í stöð og laggt út á umferrðarþungan vveg ásamt saamanburðar malbiki.
Styrkur ffékkst í verkeefnið og sum
marið 2011 fr amleiddi og lagði MHC út malbik á B ústaðaveg í samráði
s
við Fram
mkvæmda‐ ogg eignasvið Reykjavíkurb
R
arsvegar hefð
fðbundið SMA16
orgar. Framlleitt var anna
malbik(ee: Stone Masstic Asphalt) sem hefur veerið allsráðandi undanfarin ár sem sl itlag á
umferðaarþunga vegi og hinsvega
ar SL16 PMA malbik með venjulegri þéttri
þ
steinkúúrfu. Notað var
v 3%
SBS í PM
MA malbikið og
o blöndunartími lengdu r. Sömu steinefni og sam
ma gerð bind iefnis var no
otuð
(stungud
dýpt PG 160//220) en réttt er að geta þþess að SMA
A kornakúrfa er mun ríkarri af 11‐16 mm
m
steinum sem að öðru
u óbreyttu á að auka slitþþol gagnvartt nagladekkju
um. Sýni voruu tekin af báðum
gerðum malbiks og rannsökuð
r
með
m hefðbunddun Marshall aðferðum en að auki vooru send sýn
ni til NMI
í hjólfaraapróf og slitþ
þolspróf (svo
okallað Prallppróf). Allar mælingar
m
voru
u gerðar á söömu blöndum
m og
voru lagð
ðar út á vegi.

4 Helsstu niðurrstöður
Framkvæ
æmd tilraunaarinnar var hnökralaus. V
Veður var gottt og útlögn gekk vel. Staarfsmenn fun
ndu lítinn
sem enggan mun við útlögn, hand
davinna t.d. kkringum brun
nna var svipu
uð og völtunn gekk vel.
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Þjöppum
mælingar sýn
ndu góða þjöppun í báðu m malbiksge
erðum sem borkjarnar
b
síððar staðfestu
u.
Malbiksssýni sem sen
nd voru til NM
MI voru þjöpppuð á rannsóknastofu till prófana í hjjólfaraprófi og
o
slitþolsp
prófi.
Hjólfarap
próf sýndi affgerandi mun
n á milli malbbiksgerðannaa; SMA16 fékk lokagildiðð 7,34 mm djúp
hjólför eeftir 10 þúsun
nd umferðir og hallatölu (hjólfaramyndun á hverjjar 1000 umfferðir, síðusttu 5000
umferðirrnar) uppá 0,28 mm. SL1
16 PMA fékkk hinsvegar lo
okagildið 4,81 mm og þaðð sem er jafn
nvel enn
athyglisvverðara er að
ð hallatalan var
v aðeins 0,,07 mm eða aðeins ¼ af hallatölu
h
SM
MA malbiksinss. Af
nokkuð m
mörgum mæ
ælingum sem gerðar hafaa verið á mism
munandi malbiksgerðum
m á Íslandi un
ndanfarin
3 ár er aðeins til lægra gildi á malbiki sem blaandað var á rannsóknarst
r
tofu sumariðð 2010 með 3%
3 SBS,
en það m
mældist 3,91
1 mm.
Slitþol (P
Prall gildi) var örlítið lægrra fyrir SMA malbikið eðaa 16 ml í stað
ð 18 í PMA m
malbikinu. Í báðum
b
4
tilfellum er það vel undir
u
norskum
m kröfum fy rir umferðarrþunga vegi.
Gerðar vvoru réttskeiðarmælingar í þremur þvversniðum fyyrir báðar malbiksgerðirnnar, strax daginn eftir
útlögn og svo þremu
ur mánuðum síðar. Athyggli vekur að líítilsháttar hjó
ólför mælduust strax daginn eftir
útlögn í SSMA malbikiinu eða 0,5 mm
m að meðaaltali. Það be
endir til eftirþ
þjöppunar eðða skriðs í hjólförum
strax eftir útlögn. Í SMA þversnið
ðum höfðu h jólförin aukist í 1 mm eð
ða tvöfaldast eftir þrjá má
ánuði. Í
PMA maalbiki reyndisst ekki vera merkjanleg
m
h jólför hvorkii daginn eftirr né þremur mánuðum sííðar. Nú
fer í hön
nd nagladekkkjatími og verrður fróðlegtt að fylgjast með
m sömu þversniðum í vetur, en
Verkfræð
ðistofan Eflaa mun framkvvæma nákvæ
æmar hjólfarramælingar með
m nýjum bbúnaði. Sett verður
v
upp áættlun um að mæla
m
þessa tvvo malbikskaafla með reglulegu millbili vor og hauust, meðal an
nnars til
að magn
ngreina hjólfaaramyndun sem
s
verður vvegna slits an
nnasvegar og
g skriðs hinsvvegar.

5 Loka
aorð
Ljóst er aað PMA malb
bik er einfaltt í framleiðsl u með svokaallaðri SBS íblöndun. PMA
A malbik heffur
örugglegga mun betraa viðnám gaggnvart skriði en hefðbundið malbik se
em notað heefur verið hér á landi.
Það er að minnsta ko
osti jafngott gagnvart naggladekkjaslitti og öðrum þáttum
þ
sem skipta máli hér
h á
landi (ho
olrýmd, viðlo
oðun, viðnám
mi). Kostnaðuur við PMA malbik
m
er sam
mbærilegurviið SMA malb
bik og
aðeins um 5‐10% hæ
ærri en kostnaður við heffðbundið malbik.
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