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Sammanfattning

Det finns flera metoder för bestämning av vidhäftningsförmågan hos beläggningsmaterial. De

vanligaste metoderna är rullflaskmetoden, där vidhäftningen mellan stenmaterial och bitumen

testas, och vidhäftning genom pressdragprovning för hela beläggningsprov.

Båda metoderna finns beskrivna som FAS metoder. För vidhäftningstal genom

pressdragprovning är dock FAS-metoden ännu preliminär, varför den föreslagna CEN-

standarden har använts i detta Notat. Den största skillnaden mellan FAS- och CEN-förslaget

är att i CEN-metoden testas aktuell beläggning medan man i FAS-metoden proportionerar

massan till en bestämd kornkurva för att erhålla ett högt hålrum.

Provningen av stenmaterialen med rullflaskmetoden gav inget utslag för de stenmaterial som

använts i denna undersökning. Alla stenmaterialen visar mycket dålig vidhäftning med

täckningsgrader under 20 % efter 24 tim trots att de fungerat bra i vägen.

Undersökningen ingår som underlag till Vägverkets nya anvisningar, VÄG -94. Metoden för

bestämning av vidhäftningstal genom pressdragprovning ligger väl i linje med Vägverkets

ambition att ställa krav på funktionella egenskaper hos beläggningslager istället för på

ingående delmaterial.

En ringanalys med tre deltagande laboratorier har utförts. Syftet har huvudsakligen varit att

klarlägga metodens reproducerbarhet, dvs. att se hur stor spridning som erhålls vid provning

av samma massa på olika laboratorier. I försöken har stenmaterial och massatyper varierats

medan bitumenkvalitén varit densamma hos alla prov. Ringanalysen har visat att de olika

massatyperna har graderats ungefär lika på de olika laboratorierna, men att enskilda resultat på

draghållfastheten visar stora avvikelser. Detta kan till viss del förklaras av att hålrummet

varierat i proverna, vilket har stor betydelse för vattenupptagningen och därmed

vidhäftningstalet.

Några olika parametrar i metoden har särskilt studerats. Det gäller dels hur lång lagringstid

som erfordras och dels vilket undertrka som krävs för att erhålla fullgod vattenlagring.

Resultaten visar att det inte finns någon anledning att ändra den utformning som beskrivs i

CEN-förslaget.
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Andra faktorer som också är mycket viktiga är att alla utrustningar regelbundet kalibreras,

särskilt när fler och mer kvalificerade instrument ingår i provningen. Små fel på enskilda

utrustningar kan ge stora spridningar på slutresultatet.

I undersökningen har också ett försök gjorts att validera metoden mot fälterfarenheter genom

att massaprov från ett asfaltverk, där kända vidhäftningsskador uppstått, testats på

laboratoriet. Resultaten visar här ett bra samband mellan fälterfarenheter och

laboratorieprovningen. Möjligen kan man säga att kravet i VÄG -94 är något för snällt i detta

fall.

1. Inledning och syfte

Syftet med undersökningen är att ta fram metodens repeter- och reproducerbarhet. Andra

frågor som behandlas är hur relevant metoden är för bedömning av olika beläggningars

vattenkänslighet. I försöken ingår också att variera några av försöksparametrarna, lagringstid

och vakuummättning, för att se vilken betydelse dessa har för resultatet. Undersökningen har

också ingått som underlag till Vägverkets nya allmänna tekniska beskrivning, VÄG -94.

2. Beskrivning av metoden

Metodiken för bestämning av beläggningars vattenkänslighet enligt rullflaskmetoden

(stenmaterial) och genom pressdragprovning (beläggningsprov) har utförligt beskrivits i NVF

rapport nr 11, 1983. Ringanalyser har också utförts inom NVF (Rapport nr 4, 1985). I detta

Notat utförs dock provningen enligt bifogat CEN-förslag. Skillnaden är främst att CEN-

förslaget testar aktuell beläggning istället för ett prov som är proportionerat för att ge ett högt

hålrum. Nackdelen med detta kan sägas vara att inte tillräckligt med vatten kan tränga in i

provet för att möjliggöra ett utslag på vidhäftningstalet, men å andra sidan kanske detta bättre

återspeglar beläggningens funktion i vägen.

3. Inledande försök

Vid de inledande försöken testades några av de försöksparametrar som kan tänkas påskynda

provningen utan att försämra resultatet, men också sådant som kan öka metodens precision.

Lagringstid
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Lagringstid

För att påskynda analysen gjordes försök med kortare lagringstid. Proverna konditionerades i

1 dygn istället för 3 som metoden föreskriver. Försöken utfördes på 2 olika beläggningstyper,

AG 16 och MABT 12, och med 4 olika stenmaterial. Resultaten bekräftar dock att det behövs

längre lagringstider än 1 dygn för att erhålla tydliga utslag på vidhäftningstalet (fig 1). Det

rekommenderas därför att 3 dygns lagring bibehålls.

     

Figur 1. Jämförelse av Vidhäftningstalet vid 1 resp. 3 dygns lagringstid.
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Undertgck vid vakuummättning

Vid en annan undersökning på VTI har vakuurnmättning i vatten vid olika undertrka

studerats (VTI Notat nr 15-1994). Dessa resultat visar att det råder ett nära linjärt samband

mellan undertrka och vattenupptagning. CEN-förslagets 67 mbar verkar vara nödvändigt för

att erhålla tillräckligt hög vattenmättning.

Utdrag ur VTI Notat nr 15- 1994

  

_+- Mossa 8 -O- Mossa T A Massa R

    

|100

m >\

     

  

°\

U..
25
2 60 w;U
G

5
:a
.5:
o 40
2:
G
>

20

o l

0 100 200 300 400 500

Tryck, mb  

 

VTINOTAT 81-1994



3. Ringanalys

Efter de inledande försöken utfördes en mindre ringanalys på tre laboratorier. Syftet är att

studera metodens reproducerbarhet, dvs möjligheten att erhålla samma resultat vid provning

på olika laboratorier. Ringanalysen utfördes enligt det CEN-förslag som redovisas i bilaga 1.

3.1 Utförande

Följ ande massatyper och stenmaterial ingår i ringanalysen. Kornkurvorna har proportionerats

så att de ligger mitt i zonen för respektive massatyp enl. BYA -84 och bindemedelshalterna

enligt BYAs riktvärden.

0 AG 16, glimmerrik gnejs,

0 AG 16, granit med kvartsit >4 mm

0 MABT 12, glimmerrik gnejs

Stenmaterialen har testats med avseende på vidhäftning enligt rullflaskmetoden och

täckningsgraden efter 24 tim var <20 % för samtliga material. Det hade varit en fördel för den

fortsatta provningen om ett av stenmaterialen hade givit bra resultat. Vid alla försök användes

bindemedel B85. Som tumregel används ibland täckningsgrad <50% efter 24 tim som mått på

stenmaterial med dålig vidhäftning. Metoden är dock tveksam eftersom endast stenmaterial

och bindemedel testas istället för hela beläggningsprov. De stenmaterial som använts här

fungerar också bra i praktiken. Möjligen kan problem uppstå, och vidhäftningsbefrämj ande

medel måste tillsättas, om de används vid andra typer av beläggningar, t.ex. ytbehandling eller

dränasfalt mm.

Provkropparna tillverkades genom Marshallinstampning vid VTIs laboratorium och 10

provkroppar av varje massatyp (totalt 30 provkroppar/lab) sändes till de två andra

laboratoriema. Analyserna utfördes under en relativt kort tidsperiod, ca 3 veckor, och

resultaten sändes till VTI för sammanställning. Enskilda värden på skrymdensitet,

vattenmättnadsgrad och hålrumshalt framgår av bilaga 2.
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3.2 Resultat

Resultaten visar att laboratoriema graderar de olika massatyperna lika, vad gäller

vidhäftningstal, men att enskilda stora avvikelser på draghållfasthet förekommer (tabell 1,

figur 2 och 3). Genom att metoden är så pass osäker så utförs enl. metoden alltid 5 dubbla

bestämningar på draghållfasthet för att erhålla ett värde på vidhäftningstalet. Detta för att få ett

bättre statistiskt underlag för bedömningen. Studerar man enskilda värden på draghållfasthet

så ser man att spridningen inom lab är relativt liten, med några få undantag, medan

spridningen mellan laboratoriema ibland är mycket stor. (Standardavvikelserna är nästan

genomgående mycket högre vid jämförelse av resultat från alla laboratorier än för resultaten

inom ett laboratorium). Ibland tar dock värden från våt- resp. torrlagring ut varandra så att

samma vidhäftningstal erhålls. De undersökta provernas hålrumshalter och

vattenmättnadsgrader redovisas i tabell 2 och figur 3. Hålrumshalten har stor inverkan på

vidhäftningstalet, genom att mer vatten kan tränga in i proverna vid vattenmättningen.

Sambandet mellan draghållfasthet och hålrum Visas i figur 4.
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Tabell 1. Draghållfasthet hos torra resp. Våtlagrade prov, kPa samt Vidhäftningstal, %

AG 16 AG 16 MABT 12

glimmerrik gnejs granit, kvartsit glimmerrik gnejs
>4mm

Lab: A B C A B C A B C

Torra 1295 1581 1144 1958 1837 2058 1602 1215 1688

1528 1709 1208 2048 1891 1197extrem 1495 1228 1580

1490 1641 973 2082 1992 1890 1717 1272 1630

1495 1655 1192 1897 1962 2070 1590 1406 1498

1539 1414 1233 2071 1890 1913 1503 1176 1718

 

Medelv: 1469 1600 1150 14062011 1914 19831969 1581 1259 1623 1488

Stdav: 100 114 104 219 80 62 94 84 90 89 88 187

      

Våta 1043 686 760 1532 1786 1910 958 750 1011

946 832 744 1379 1770 1790 1122 765 1069

1013 658 769 1550 1603 1623 1260 687 1048

910 631 688 2088 1942 1710 1183 652 1032

847 617 728 1831 1712 112lextrem 1046 733 843

  

Medelv: 952 685 738 792 1676 1763 1758 1732 1114 717 1001 944

Stdav: 79 86 32 136 282 123 122 185 117 47 91 192

   

 

Tabell 2 Hålrumshalt och vattenmättnadsgrad, %

Hålrumshalt (%)

Lab: A B C A B C A B C

Medelv: 8.8 8.6 9.5 7.1 7.1 6.8 5.7 6.2 5.5

Stdav: 0.5 0.3 0.3 0.3 0.5 0.3 0.4 0.4 0.7

Vattenmättnadsgrad ( % )

A B C A B C A B C

Medelv: 98 106 74 75 85 69 119 116 117

StdaV: 3 4 8 4 3 13 8 5 20
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för laboratorium A-C.

Figur 3. Medelvärden för Vidhäftningstal, hålrum samt vattenmättnadsgrad

A
n
.
.
.
i
n
n

y
ø
n
w
w
u
z

v
"
.
0
4

.
i

?
n
u

1
_f

yf
an

_
.

,..
4.

3,
.
.
i
n

4.:
1

r.
;
S
å
n
a
7

w.
.,
.i

#
ä
r
n
ñ
ä
w 

.
4

..
.

.

y
.

1
:
.

7
,
:

.
.
,
,
.

.
.
_
L

u
.
.
4
.

|
.
u
i

 
 

 
 



10

 

Figur 4. Samband mellan draghållfasthet och hålrum.

4 Validering av metoden

Massaprov från ett asfaltverk där man haft problem med vidhäftningen har studerats. Detta för

att prova om utslaget av vidhäftningsprovningen stämmer med de erfarenheter man har ute på

vägen. När man upptäckte problemen första gången justerades receptet, kurvan öppnades

något och fillerhalten minskades. Detta räckte dock inte så man bytte ut en del av fmmaterialet

(som är mycket glimmerrikt) mot natursand 0-8. Efter denna åtgärd fungerade massan. Prover

från alla tre recepten har testats med avseende på vidhäftningstal. Laboratorieresultaten visar

att vidhäftningen förbättrats efter varje förändring av recepten, vilket motsvarar den erfarenhet

man har från vägen. (endast trippelprov har utförts pga brist på massa).
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Tabell 3. Resultat från tre olika recept av massor med kända vidhäftningsproblem.

 

Recept Hålrum* Draghållfasthet kPa Vidhäft- Anm.(fälterfarenheter)

 

ningstal

% torra våta %

"nyaste" 1,4 1997 1299

1,3 1779 141 1

1,6 1736 1423

medel: 1,4 1837 1378 75 Klarat sig bra på vägen

std.avv: 140 68

2:a 1,7 1779 1414

1,7 2054 1 109

1,4 1728 1 160

medel: 1,6 1854 1228 66 Har ej fungerat riktigt bra i vägen

std.avv: 175 163

"äldsta" 2,1 2095 1010

1,8 1892 994

1,7 1986 1041

medel: 1,9 1991 1015 51 Har _ej fungerat i vägen

std.avv: 102 24

 

*/ resultat från vattenlagrade prov

5. Kommentarer

Ringanalysen indikerar att denna metod för bestämning av vidhäftningstalet fungerar Väl som

ett grovt hjälpmedel att sålla bort de sämsta beläggningsmaterialen. I VÄG -94 har krav på

vidhäftningstal >50 införts. Med de begränsade undersökningar som utförts i detta Notat tycks

gränsen stämma väl (något för snällt krav?) om ambitionen är att metoden skall används som

en grov gallring tills större erfarenheter erhållits.
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Rekommendationer

FAS preliminära metod för bestämning av Vidhäftningstal bör snarast omarbetas så att den

stämmer överrens med CEN-förslaget.

Möjligheten att testa större provkroppar (525 150 mm) bör också finnas med i metoden.

Lagringstiden kanske då måste ökas från 3 till 7 dygn för att möjliggöra samma

vattenmättning?

Provning av andra parametrar som bitumenkvalité mm bör undersökas ytterligare.

Laboratoriema bör ha noggranna kalibreringsrutiner på sina tryckpressar för att säkerställa

att rätt resultat erhålls.

Resultat från provningar som kommer att utföras, genom att det ställs krav i VÄG -94, bör

följas upp så att kunskapen om metoden ökar.

Erfarenheter från beläggningar som visat Vidhäftningsproblem bör samlas in så att

kopplingen mellan erfarenheter från Vägen och laboratorieresultat kan göras.
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DETERMINATION OF WATER SENSITNITY OF BITUMINOUS MlXES

1 Scope

This test method covers procedures for preparing and testing asphalt specimens for
the purpose of measuring the effect of water on the tensile strength.

2 References

3 Definitions

Tensile strength as employed by this method - indirect tensile strength on cylinders;
cores from a bituminous course or made cylinders as for instance Marshall
bnquenes.

Tensile strength shall be the maximum tensile stress applied to a cylinder at the
specified temperature and compression speed.

Diameter of test specimen shall be approx. 100 mm

4 Summary of test method

Two sets of specimens having the same average bulk density are conditioned; one
set dry stored in room temperature, another set wet stored in water. After conditio-
ning the tenslle strength of the two sets are determined and the quotient of the wet
group is estimated and expressed in percent of the dry group.
The quotient in percent is the water sensitivity of the specimens.

5 Apparatus

5.1 Marshall compression machine or similar capable of compressing at a speed of
50:3 mm /minute and with a compressing force of 20 kN or more.

5.2 Vacuum system

5.3 Desiccator

5.4 Testing head for indirect tensile strength equipped with loading strips of harde-
ned steel and having a concave surface with a radius of curvature equal to the
nominal radius of the test specimen.
The standard strips shall have a radius of curvature of 51 mm and a width/length
of 12.7 mm/ 80 mm respectively.
The upper testing head shall be guided to ensure a proper paralell movement of
the loading strips. The upper head may be carried by a weak spring to facilitate
the handling of the device.
(Clean and lubricate the guides before test to ensure a movement without fric-
tion.)
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5.5 Recording device capable of measuring the breaking force within 0.05 kN for
forces below 10 kN and within 0.1 kN above 10 kN.

5.6 Water bath for conditioning capable of maintaining a temperature of 40°C :1°C.

5.6 Water bath capable of maintaining the standard test temperature for indirect
tensile strength, 10°C :0.1°C.

5.7 Soft plastic bags.

6 Specimens for test

Specimens for test may have the form of Marshall briquettes or cores having a
diameter of approx. 100 mm.
The specimens shall be symmetrical. Their cylindrical shaped surfaces shall be
plane.
Specimens which later on shall be used for comparation shall have the same
thickness or shall the function strength vs thickness for the aCtual mix type be
consulted and an adjustment be made to a corrected strength.
Measure the thickness and diameter of each specimen at three significant point and
estimate and record the average as the significant measure. Use a caliper and read
to 0.1 mm.

Manufacture 10 specimens, measure the Bulk density of the specimens, divide in two
groups having the same average density.
Name the groups "wet group" and "dry group". I

7 Conditioning -*

Store 5 of the specimens on/a fiat surface at ambient temperature. Put the other 5 _,. Y'
specimens in a desiccatorfilled with destilled water.

Apply a pressure of 6.7 1- 0.3 kPa within 10 i 1 min. Increase the pressure slowly ,not
to damage the specimens by expansion.
Maintain the pressure during 3 h. After 3 h stop the vacuum and let the atmospheric
pressure slowly into the desiccator.
After 30 minutes take the specimens out of the desiccator and measure the volume ,2 i» 5
of the specimens. Reject a specimen if the volume has increased more than 2 %. "35' *tm
Place all specimens in at water bath having a temperature of 40°C 4_- 1°C during r
hours :2 h.The "dry specimens" must be stored in plastic bags or other suitable
protective.

Move all specimens to the bath having a temperature of 10°C1-0.1°C, still keeping the
"dry specimens" in their protective, and bring them to the test temperature.

8 Determination of tensile strength

Prepare the compressing machine for test.

:akå one specimen at the time from the bath and place it immediately in the testing
ea .
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Align the specimen on the lower loading strip, so that the vertical plane between the
loading strips goes through the cylindricai axel of the specimen.

Start the compression of the specimen and record the force at break and the vertical
deformation.

The testing shall be fultiiled within 1 minute after the specimen has been taken out of
the water bath.

Caiculate the indirect tensile strength (ITS) according to the formulae below.

lTS=2000Fb /nDt (kPa)

where

Fb=maximum force at break (N)
D :diameter of specimen (mm)
t :thickness of specimen (mm)

9 Report

Report the tensile strength of each specimen.
Report the adhesion value as average value of dry specimens tensile strength to wet
specimens tensile strength expressed in %.
Also describe the look of the broken surfaces of the specimens; aggegate stripped,
aggregate partly stripped, aggregate covered with bituminous mortar.

1 O Precision

The precision of this test method has not yet been deterrnined.



Laboratorium: A

   

massatyp provnr skrymd hålrum % vatten- draghåll-

g/cm3 mättnads- fasthet

grad, % kPa

AG 16 R 43 2,303 6,9 78 1 532

granit+kvartsit(>4) 48 2,300 7,0 79 1 379

52 2,308 6,7 78 1 550

56 2,303 6,9 71 2 088

57 2,315 6,4 71 1 831

medel: 2,306 6,8 75 1676

R 35 2,305 6,9 1958

37 2,318 6,3 2 048

46 2,318 6,3 2 082

47 2,296 7,2 1 897

51 2,314 6,5 2 071

medel: 2,310 6,6 2011

AG 16 0 74 2,305 8,2 95 1 043

gnejs 76 2,286 9,0 95 946

77 2,309 8,1 99 1 013

79 2,305 8,2 99 910

81 2,305 8,2 101 847

medel: 2,302 8,3 98 952

Ö 73 2,272 9,6 1295

75 2,314 7,9 1 528

78 2,305 8,2 1 490

80 2,299 8,5 1 495

82 2,301 8,4 1 539

medel: 2,298 8,5 1469

MABT 12 Ö 52 2,312 5,5 118 958

gnejs 54 2,316 5,4 123 1 122

56 2,332 4,7 115 1 260

57 2,319 5,2 108 1 183

59 2,322 5,1 130 1 046

medel: 2,320 5,2 119 1114

0 51 2,327 4,9 1602

53 2,304 5,8 1 495

55 2,322 5,1 1 717

58 2,313 5,5 1 590

60 2,333 4,7 1 503

medel: 2,320 5,2 1581

ENSKILD.XLS/LV Sida 1

Bilaga 2



Laboratorium: B

   

massatyp provnr skrymd hålrum % vatten- draghåll-

g/cm3 mättnads- fasthet

grad, % kPa

AG 16 R 1 2,281 7,8 86 1 786

granit+kvartsit(>4) 2 2,292 7,4 79 1 770

3 2,306 6,8 87 1 603

4 2,307 6,8 85 1 942

5 2,305 6,8 86 1 712

medel: 2,298 7,1 85 1763

R 6 2,285 7,6 1 837

7 2,306 6,8 1 891

8 2,307 6,8 1 992

9 2,297 7,2 1 962

10 2,317 6,4 1 890

medel: 2,302 7,0 1914

AG 16 Ö 1 2,295 8,6 117 686

gnejs 2 2,296 8,6 108 832

3 2,280 9,2 115 658

4 2,288 8,9 114 631

5 2,304 8,3 120 617

medel: 2,293 8,7 115 685

Ö 7 2,305 8,7 1 581

8 2,294 8,2 1 709

9 2,298 8,7 1 641

10 2,301 8,5 1 655

11 2,302 8,4 1 414

medel: 2,300 8,5 1600

MABT 12 Ö 31 2,277 7,0 108 750

gnejs 32 2,312 5,5 122 765

33 2,301 6,0 120 687

34 2,291 6,4 117 652

35 2,294 6,3 115 733

medel: 2,295 6,2 116 717

Ö 36 2,296 6,2 1 215

37 2,296 6,2 1 228

38 2,296 6,2 1 272

39 2,298 6,1 1 406

40 2,295 6,2 1 176

medel: 2,296 6,2 1259
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Laboratorium: C

   

massatyp provnr skrymd hålrum % vatten- draghåll-

g/cm3 mättnads- fasthet

grad, % kPa

AG 16 R 24 2,323 6,1 79 1 910

granit+kvartsit(>4) 26 2,311 6,6 46 1 790

28 2,306 6,8 69 1 623

32 2,320 6,2 78 1 710

34 2,327 6,0 71 1 121

medel: 2,317 6,3 69 1631

R 23 2,313 6,5 2 058

25 2,312 6,6 1 197

27 2,308 6,7 1 890

29 2,311 6,6 2 070

33 2,322 6,1 1 913

medel: 2,313 6,5 1826

AG 16 0 63 2,287 9,0 72 760

gnejs 65 2,281 9,2 83 744

67 2,276 9,4 83 769

69 2,289 8,9 65 688

71 2,291 8,8 68 728

medel: 2,285 9,1 74 738

0 64 2,288 8,9 1 144
66 2,292 8,8 1 208

68 2,281 9,2 973

70 2,289 8,9 1 192

72 2,269 9,7 1 233

medel: 2,284 9,1 1150

MABT 12 0 41 2,326 4,9 100 1 011

gnejs 43 2,333 4,7 131 1 069

45 2,320 5,2 105 1 048

47 2,313 5,5 145 1 032

49 2,295 6,2 106 843

medel: 2,317 5,3 117 1001

0 42 2,349 4,0 1 688
44 2,314 5,4 1 580

46 2,327 4,9 1 630

48 2,302 5,9 1 498

50 2,351 3,9 1 718

medel: 2,329 4,8 1623
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