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1 INLEDNING

Spårbildning i asfaltbeläggningar, uppkomna under sommartid, har beaktats i allt

högre grad det senaste decenniet. Detta beror främst på ökad trafik, ringtryck och

tillåten axellast hos den tunga trafiken. Denna utveckling har givit upphov till

högre krav på asfaltbeläggningar m a p plastiska defonnationer och ett ökat behov

för användning av analytiska metoder för bättre kvalitetsstyming av asfaltbelägg-

ningar för olika vägklasser. Vid analytisk (funktionsinriktad) proportionering av

asfaltmassor behövs laboratoriemetoder för bestämning av asfaltmassornas

funktionsegenskaper. Beläggningsmassomas benägenhet för plastiska deforma-

tioner kan undersökas bl a genom krypförsök. Enaxiellt statiskt och dynamiskt

krypförsök har studerats i detta arbete. Målsättningen med detta notat är att be-

skriva krypförsöket och bearbetningen av testresultatet.

2 KRYPFÖRSÖKETS METODIK

Med kryp menas här ändring i dimensioner hos ett prov som utsatts för en given

belastning och temperatur under en viss tid.

Vid statiskt krypförsök utsätts en cylindrisk provkropp för enaxiell konstant be-

lastning (vanligen 100 kPa) under en given tid (normalt 60 min). Deformationsför-

loppet i belastningens riktning registreras som funktion av belastningstiden.

Därefter avlastas provkroppen och även den påföljande relaxationstiden, om-

fattande maximalt 60 min, registreras. Figur 1 visar en schematisk beskrivning av

metoden.
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Schematisk beskrivning av krypförsök



Dynamiskt krypförsök liknar det statiska, men här har provkroppen utsatts för

upprepade belastningar åtskillda av mellanliggande viloperioder. Den pulserande

belastningen består vanligen av 1 sekund belastningstid och 1 sekund vilotid

(vanligen körs 3600 sådana pulser.) Figur 2 motsvarar början av förloppet vid

dynamisk kryptest.

Asfaltprovkroppens egenskaper bestäms genom dess deformation. Plastiska,

elastiska, viskösa, viskoelastiska och viskoplastiska deformationer kan bestämmas

genom krypprovning. En illustration över dessa parametrar visas i figur 1. Den

plastiska deformationen är den del av den totala deformationen som sker omedel-

bart när provkroppen belastas men blir kvarstående efter avlastning. Den är

irreversibel. Den elastiska deformationen uppstår omedelbart när provkroppen be-

lastas men den försvinner omedelbart och helt efter avlastning. Den är reversibel.

De plastiska och elastiska deformationema är icke tidsberoende. Den viskösa de-

formationen är en del av den totala deformationen som är tidsberoende vid belast-

ning men blir kvarstående efter avlastning. Den är irreversibel. De viskoelastiska

och viskoplastiska deformationema är också tidsberoende. Skillnaden mellan dem

är att den viskoelastiska deformationen är reversibel efter avlastning emedan den

visk0plastiska deformationen är irreversibel efter avlastning. De irreversibla

deformationema (viskösa, plastiska och viskoplastiska) är kvarstående deforma-

tioner. De ger upphov till spårbildning i asfaltbeläggningar varför de är intressanta

i detta arbete.
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3 PROVUTRUSTNING

VTIs universalprovningsmaskin från MTS Corporation har använts i detta arbete.
Det är en servohydraulisk materialprovningsmaskin (se figur 3). Den kan styras
antingen genom kraften eller deformationen. Dessa funktioner möjliggör varieran-
de typer av belastingar, tex ramp och upprepade belastningar. Styrningen av
maskinen och insamling av mätdata sker med hjälp av mjukvara från ett
amerikanskt bolag: Automated Test System (ATS) som är särskilt utvecklad för
materialprovning på väglaboratorium.

 

Figur 3 VTIs Universalprovningsmaskin

Belastningsriggen, illustreras i figur 4. Den är anpassad för cylindriska prov-
kroppar upp till 150 mm i diameter. Provkroppen placeras mellan två plattor av
härdat stål.
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Figur 4 Belastningsrigg för kryptest

Belastningen är enaxiell och vanligen 100 kPa. Kraften mäts med en lastcell

placerad ovanför belastningsriggen med 4,5 N noggrannhet. Deformationen i be-

lastningens riktning mäts i centrum av den översta belastningsplattan med en

extensiometer från MTS (typ 632 x llC - 20). Upplösningen är 1.8 um och med

ett mätområde på 7.5 mm. Testanordningen är placerad i en klimatkammare.

4 PROVBEREDNING

Provkropparna är cylindriska och är antingen laboratorietillverkade eller utborrade

från vägen. Provets diameter och höjd påverkar krypresultat. Provets diameter bör

vara minst 4 gånger större än den största komstorleken i massan. Av praktiska

skäl rekommenderas provets höjd till 60:5 mm oberoende av provets diameter.

Egentligen bör man ha samma slankhetstal i båda fallen.
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Provets plana ytor jämnas till genom sågning och polering. Såggigg i figur 5 har

tillverkats i VTIs verkstad för att åstadkomma parallella ytor hos provet. Slip- och

polerapparat, Planopol-3 från Struers som visas i figur 6 används för slipning och

polering av provets ytor. Efter sågning och polering blir variationen i provkrop-

pens höjd under 1 mm och ojämnheter på belastningsytor är :0.1 mm. Polering

utförs vid rumstemperatur, först med en diamantduk på 450 rnikron i ca

30 sekunder sedan med en 250 rnikron diamantduk i ca 30 sekunder. Alternativt

till sågning kan provkropparnas belastningsytor jämnas till genom att anbringa ett

tunt lager av ett finspackel på belastningsytorna. Detta kan vara praktiskt vid

undersökning av borrkärnor från tunna lager. Skillnaden mellan dessa två behand-

lingar, sågning alternativt ñnspackel är ej fastställd.

 

Figur 5 Såggigg för provkroppar
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Figur 6 Slip- och polerapparat, Planopol-3

Innan placering av provkroppen i belastningsriggen smörjes provets plana ytor

med ett tunt lager av silikonfett och grañtpulver för att minska friktionen. Provet

tempereras vid 40:1°C, i minst 4 timmar.

5 PROVNINGSPROCEDUR

Centrera den tempererade provkroppen i belastningsriggen. Montera deforma-

tionsgivare så att hela mätområdet kan användas. Provet förbelastas med 10 kPa

under 600 sekunder. Om initialdeformationen är stor är det ett tecken på ojämn-

heter hos belastningsytan. Detta bör rapporteras.

Belastningen, som är 100 kPa, bör anbringas mjukt och snabbt. Figur 7 illustrerar

en belastningspuls vid dynamisk kryptest. Tiden för belastning och avlastning

ligger under 0.05 sekunder.
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Figur 7 Belastningspuls vid dynamisk kryptest, VTIs provningsmaskin

Vid statisk kryptest år belastningstiden 3600 sekunder och därpå följande tid minst

900 sekunder. Vid dynamisk kryptest utsätts provet för upprepade belastningar

med en belastningstid på 1 sekund OCh med mellanliggande vilotid på 1 sekund,

(totalt 3600 pulser). Belastningen består av enfyrkantspuls. Den axiella deforma-

tionen mäts vid bestämda tider. Detaljerad beskrivning av provningsförfarandet

finns i bilaga 1 och 2.
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6 BEARBETNING AV PROVNINGSRESULTAT

För att illustrera en analys av resultaten, utfördes statiska och dynamiska kryp-

försök hos fyra prov. Provkropparna är laboratorietillverkade med B180 (MAB)

respektive B85 (HAB) bindemedel.

6.1 Statiskt kryptest

I tabell 1 och figur 8 redovisas resultaten från statiskt kryptest. Den totala defor-

mationen (efter 1 timme) är betydligt större hos MAB-provet. Den återgående de-

formationen (skillnaden mellan deformationema vid t2 och t3) är större hos HAB-

provet än MAB-provet. Det konstateras att HAB-massan har större elasticitet och

mindre permanent (irreversibel) deformation än MAB-massan.

Tabell 1 Statiskt krypresultat

  

Prov Initial töj- Total töj- Permanent Kryphas- Krypmodul

ning (pe) ning (pe) töjning tighet (MPa)

(us) uti/s

t2=lmin t2=60 min tq=120 min t2=60 min tq=120 min

HAB 7300 10500 8000 0.90 9.5 12.5
MAB 9200 13200 11600 1.13 7.6 8.6
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Figur 8 Töjningskurva som funktion av tid vid statiskt krypförsök.

Kryphastighet(sgrad) förklaras genom lutning hos den linjära delen av töjnings-

kurvan (initiala deformationen påverkar ej lutningen). Ju större lutning desto

snabbare deformationsutveckling hos massan. Kryphastigheten redovisas i tabell 1

och beräknas med följande formel:

M
tz-t1

êsk = kryphastighet i ;JE/s

stl = töjningen vid tiden t1 i ut:

Kryphastighet (esk) =

etz = töjningen vid tiden t2 i ps

t1 = tiden vid början av den linjära delen i sekunder, normalt t1 = 60 s

t2 = tiden vid slutet av den linjära delen i sekunder, normalt t2 = 3600 s.
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Ett annat sätt att presentera resultaten är genom krypmodul (styvhet) (S Sk):

o
KIypmodul Sska) = ;(7)- x 1000

Sska) = krypmodul vid t minuter i MPa

0' = spänning, normalt = 100 kPa

8(t) = töjning vid t minuter i ut

I tabell 1 redovisas krypmoduler vid t2 = 60 min respektive t3 = 120 min. Kryp-

modul vid 120 min är mer representativ för spårbildning i vägen eftersom den

endast tar hänsyn till den permanenta deformationen.

6.2 Dynamiskt kryptest

I princip analyseras resultaten här på liknande sätt som för statiskt kryptest. I tabell

2 och figur 9 redovisas resultaten från dynamiskt kryptest. Töjningen är beräknad

från deformationen vid slutet av vilotiden hos varje puls. Kryphastigheten är lut-

ningen hos den linjära delen av deformationskurvan (figur 9). I det här fallet har

den linjära delen deñnierats mellan nl = 1000 belastningar och n2 = 3600 belast-

ningar.

Kryphastighet ådk = M
n2 ' nl

ådk = kryphastighet i uti/belastning

enl = Töjning vid nl antal belastningar i w:

8112 = Töjning vid n2 antal belastningar i tu:

nl = Antal belastningar vid början av den linjära delen

ng = Antal belastningar vid slutet av den linjära delen.

Dynamisk krypmodul (Sdk) redovisas också i tabell 2 vid n = 3600 belastningar.

Den beräknas enligt följande samband:

 

Dynamisk krypmodul Sdkm) = x 1000
8(H)

Sdkm) = dynamisk krypmodul i MPa vid n antal belastningar

0' = spänning, normalt = 100 kPa

8(n) = töjning vid 11 antal belastningar i 112
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Tabell 2 Dynamiskt krypresultat

Prov Töjning (pe) Kryphastig- Dynamisk
het ;is/hel. krypmodul

(MPa)

111 = 1000 112 = 3600 n = 3600

HAB 8321 9697 0.53 10.3

MAB 9841 12297 0.95 8.1

^n 0012000 oooom o MAB
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Figur 9 Korrelation mellan töjning och antal belastningar vid dynamiskt

kryptest.
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7 AVSLUTANDE KOMMENTARER

0 Kryptest används av många laboratorier såväl inom som utom landet. Prov-

beredningen, testförfarandet och analys av mätdata utförs på olika sätt bero-

ende av laboratorium. Standardisering av metoden är högaktuell. Nyligen har

ett förslag tagits fram av CEN TC 227, som är snarlik VTIs metod.

0 Erfarenheter vid undersökning av "nya" massor är begränsade, tex skelett-

massor och storstenbärlager. Undersökningar vid VTI (annat projekt) har visat

att metoden bör modifieras vid undersökning av skelettmassor. Belastning av

endast en del av den plana ytan är nödvändig för att massan ska få det sidostöd

som alltid finns i verkligheten.

O Kryptest är en praktisk och användbar metod för asfaltbeläggningar. Den är

relativt enkel och den kan utföras med enkla testsystem.
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Bilaga 1

Sid 1 (4)

Statiskt kryptest, VTI-metod

1. Sammanfattning

2. Utrustning
3. Provberedning
4. Utförande

5. Beräkning
6. Rapport

1. SAMMANFATTNING

Denna metod är avsedd för bestämning av statisk krypbenägenhet hos asfaltbe-
tong. Provkroppen kan vara framställd i laboratorium eller uttagen ur en belägg-

ning genom borrning.

Ett cylinderformat prov med 100 mm eller 150 mm i diameter utsätts för en verti-
kal given belastning och en därpå följande viloperiod. Deformationen vid vissa
förutbestämda tider mäts och därur kan töjningen beräknas.

2. ' UTRUSTNING

2.1 Provningsapparat

Belastningsanordning varmed en konstant belastning med 100 kPa kan anbringas.
(Vid VTI används en hydraulutrustning från MTS (MTS 810)).

2.2 Temperaturreglering

Klimatskåp för 40.0°C med onoggrannheten högst l.0°C. Möjlighet bör finnas att
förkonditionera 3-4 provkroppar i minst 4 timmar.

2.3 Mät- och registreringsystem

2.3. 1 PC

PC för registrering av mätdata samt mjukvara för styrning av testet och insamling

av data. VTI använder mjukvara från ett amerikanskt bolag: Automated Test
System (ATS).

2.3.2 Belastningsrigg

VTIs belastningsrigg är anpassad för cylindriska provkroppar med upp till
150 mm i diameter. Belastningsplattorna är av härdat stål.
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Bilaga 1

Sid 2 (4)

2.3.3 Deformationsmätare

Deformationsmätare registrerar den översta plattans rörelse under testets gång.

Därmed mäts den vertikala deformationen hos provkroppen. Vid VTI används en
extensiometer från MTS (typ 632.11 c-20). Upplösningen är på 1.8 micrometer
och med ett mätområde på 7.5 mm.

2.3.4 Lastcell

Lastcellen är placerad ovanför belastningsriggen. VTI använder en lastgivare från
MTS (typ 661.19). Onoggrannheten är högst 4.5 N.

3. PROVBEREDNING

3.1 Laboratorietillverkade prov

Tillverka provkroppar enligt MBB 14 eller därmed jämförlig metod. Proven bör
ha en höjd på 60 _-t 5 mm och en diameter på 100 mm vid 25 mm max komstorlek
samt diameter 150 mm vid större max komstorlek. Vidare skall cylindems plana
ytor vara jämna och parallella (se anm. under § 3.2).

3.2 Borrprov

Borrprovets plana ytor skall vara jämna och parallella samt ha en diameter enligt

3.1. Tjockleken bör även vara 60 i 5 mm, då man annars kan behöva tillgripa en

korrigering av resultaten.

(Anmärkning: Provkropparnas yta kan jämnas till, antingen genom sågning och

polering eller genom att anbringa ett tunt lager av finspackel på provkroppens
plana ytor. Finspacklet slipas sedan ned till max lmm tjocklek. Ett lämpligt
spackel är Plastic Paddings Finspackel).

3.3 Provhöjd

Mät provhöjden med en decimal på minst 3 ställen med skjutmått.

3.4 Smörjning

Smörj provkroppamas plana ytor med ett tunt lager av silikonfett och grañtpulver
för att minska friktionen.

3.5 Temperering

Temperera provkropparna vid 40.0 i 1.0°C i minst 4 timmar.
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Bilaga 1

Sid 3 (4)

4. UTFÖRANDE

4.1 Undersök minst 3 provkroppar.

4.2 Förbelastning

För in provet i belastningsriggen och lägg på en minimal last så att lastcellen just

börjar ligga an mot provet. Montera deformationsmätaren och se till att hela mät-

området kan användas. Starta sedan en förbelastning genom att lägga på en belast-
ning av 10 kPa under 600 sekunder. Mät deformationen!

4.3 Belastning

Starta belastningen. Belastningen skall vara 100 kPa och belastningstiden skall
vara 3600 sekunder. Även den därpå följande viloperioden skall vara 3600 sekun-
der. Tidsåtgången blir då ca 2 timmar. Belastningen har en fyrkantsform.

4.4 Registrering

Under testets gång mäts kraft och lägesförändringar vid vissa förutbestämda tider,
speciellt vid början och slutet av på- och avlastning.

5. BERÄKNING

Beräkna töjningen enligt följande formel:

x106

 

e (t)

8 (t) = Töjning vid tiden t i pe

Ah (t) = Den totala deformationen vid tiden t i mm

h = Provkroppens höjd i mm

_ Ah(t)
' h

Rita en linjär graf med avseende på sambandet töjning-belastningstid.

Beräkna kryphastigheten (åsk) och krypmodulen (S Sk)

Esk =

åsk = kryphastighet i ;JE/s

Stl = töjning vid t1 i w:

etz = töjning vid tiden t2 i us
tl = tiden vid början av den linjära delen i sekunder, normalt vid 60 s
tg = tiden vid slutet av den linjära delen i sekunder, normalt vid 3600 s
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Bilaga 1

Sid 4 (4)

sska) = _6- x 1000
8(0

Sska) = krypmodul vid tiden t minuter i MPa

C = spänning, normalt = 100 kPa

8(t) = tÖjning vid t minuter i ;18

6 RAPPORT

Rapportera att bestämningen genomförts enligt denna metod.

Redovisa resultaten dels i tabellform dels i grafisk form.

Redovisa deformationen vid förbelastning.

Rapportera avvikelse från metoden.
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Bilaga 2
Sid 1 (4)

Dynamiskt kryptest, VTI-metod

1 . Sammanfattning
2. Utrustning
3. Provberedning
4. Utförande

5. Beräkning

6. Rapport

1. SAMNIANFATTNING

Denna metod är avsedd för bestämning av dynamisk krypbenägenhet hos asfaltbe-
tong genom pulserande provning. Provkroppen kan vara framställd i laboratorium
eller uttagen ur en beläggning genom borrning.

Ett cylinderformat prov med 100 mm eller 150 mm diameter utsätts för en vertikal
periodiskt återkommande given belastning och därpå följande viloperiod. Belast-
ningsformen består av fyrkantvågor. Deformationen vid vissa förutbestämda
cykler mäts och därur kan töj ningen beräknas.

2. UTRUSTNING

2.1 Provningsapparat

Belastningsanordning varmed en fyrkant och periodisk belastning med frekvensen

0.5 Hz och belastningen 100 kPa kan anbringas. (Vid VTI används en hydraul-
utrustning från MTS (MTS 810)).

2.2 Temperaturreglering

Klimatskåp för 40.0°C med onoggrannhet högst 1.0°C. Möjlighet bör finnas att
förkonditionera 3-4 provkroppar i minst 4 timmar.

2.3 Mät- och registreringssystem

2.3. 1 PC

PC för registrering av mätdata samt mjukvara för styrning av testet och insamling

av data. VTI använder mjukvara från ett amerikanskt bolag: Automated Test

System (ATS).

2.3.2 Belastningsrigg

VTIs belastningsrigg är anpassad för cylindriska provkroppar med upp till
150 mm i diameter. Belastningsplattorna är av härdat stål.
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Bilaga 2

Sid 2 (4)

2.3.3 Defonnationsmätare

Deformationsmätare registrerar den översta plattans rörelse under testets gång.
Därmed mäts den vertikala deforrnationen hos provkroppen. I VTIs fall avänds en

extensiometer från MTS (typ 632.11 C-20). Upplösningen är på 1.8 micrometer
och med ett mätområde på 7.5 mm.

2.3.4 Lastcellen

Lastcellen är placerad ovanför belastningsriggen. VTI använder en lastgivare från
MTS (typ 661.19). Onoggrannheten är högst 4.5 N.

3. PROVBEREDNING

3.1 Laboratorietillverkade prov

Tillverka provkroppar enligt MBB 14 eller därmed jämförlig metod. Proven bör
ha en höjd på 60 :t 5 mm och en diameter på 100 mm vid 25 mm max komstorlek
samt diameter 150 vid större max komstorlek. Vidare skall cylindems plana ytor
vara jämna och parallella (se anm.).

3.2 Borrprov

Bonprovets plana ytor skall vara jämna och parallella samt ha diametrar enligt
4.1. Tjockleken bör även här vara 60 i 5 mm, då man annars kan behöva tillgripa

en korrigering av resultaten.

(Anmärkning: Provkropparnas ytan kan jämnas till, antingen genom sågning och

polering eller genom att anbringa ett tunt lager av finspackel på provkroppens
plata ytor. Finspacklet slipas sedan ned till max lmm tjocklek. Ett lämpligt
spackel är Plastic Paddings Finspackel).

3.3 Provhöjd

Mät provhöjden med en decimal på minst 3 ställen med skjutmått.

3.4 Smörjning

Smörj provkroppamas plana ytor med ett tunt lager av silikonfett och grañtpulver
för att minska friktionen.

3.5 Temperering

Temperera provkroppama vid 40.0 i 1.0°C i minst 4 timmar.
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4. UTFÖRANDE

4.1 Undersök minst 3 provkroppar

4.2 Förbelastning

För in provet i belastningsriggen och lägg på en minimal last så att lastcellen just
börjar ligga an mot provet. Montera deformationsmätaren och se till att hela mät-

området kan användas. Starta sedan en förbelastning genom att lägga på en belast-
ning av 10 kPa under 600 sekunder. Mät deformationen!

4.3 Belastning

Starta den pulserande belastningen. Belastningen skall vara 100 kPa och belast-
ningstiden skall vara 1 sekund. Även den därpå följande viloperioden skall vara 1
sekund (05 Hz). Totalt skall 3600 sådana pulser genomföras, tidsåtgången blir då
ca 2 timmar. Belastningen sker genom fyrkantvågor.

4.4 Registrering

Under testets gång mäts kraft och lägesförändringar vid vissa förutbestämda
belastningscyklar (t ex 2, 4, 6, 8, 10, 20, 40, 60, 80, 100, 200, 300 osv till 3600).

Dessutom skall anges initialdeformationen efter förbelastningen.

5. BERÄKNING

Beräkna töjningen enligt följande formel:

em) = .4319 x 106
8(n) = Töjning vid 11 antal belastningar i ps

Ah(n) = Den totala deformationen vid 11 antal belastningar i mm

h = Provkroppens höjd i mm

Rita en linjär graf med avseende på sambandet töjning - antal belastningscykler.

Beräkna kryphastigheten (ådk) och krypmodulen (Sdk(n)):

e: -snl
n2

nz'ni

edk = kryphastighet i tue/belastning

En] = töjning vid nl antal belastningar i pe

en2 = töjning vid 112 antal belastningar i på
nl = antal belastningar vid början av den linjära delen normalt n = 1000

112 = antal belastningar vid slutet av den linjära delen normalt n = 3600
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Sdkm) = gå; x 1000

Sdkm) = dynamisk krypmodul vid 11 antal belastningar i MPa
0' = spänning, normalt = 100 kPa

8(n) = töjning vid n antal belastningar i ps

6. RAPPORT

Rapportera att bestämningen genomförts enligt denna metod.

Redovisa resultaten dels i tabellform dels i grafisk form.

Redovisa deformation vid förbelastning.

Vid behov redovisa även krypmodulen och kryphastighet.

Rapportera avvikelse från metoden.
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