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Sammanfattning

Vid nordiska klimatförhållanden utgör frys-töbeständigheten en viktig

funktionsegenskap hos asfaltmassor. Asfaltmassa anses i regel som immun när

det gäller frostbeständighet och testmetoder har därför inte utvecklats.

Klimatbeständighet testas i regel som vattenbeständighet, sk vidhäftningstal, som

visar reduktionen av hållfasthet (ibland styvhetsmodulen) efter en definierad

vattenkonditioneringsprocess. Ett förslag till europastandard föreligger och har

tagits upp som FAS-metod 446-95 och är medtagen i VÄG 94.

Föreliggande orienterande undersökning gjordes för några år sedan med utrustning
som utvecklats främst för testning av hydrauliskt bundna material och en del av

resultaten har tidigare redovisats i VTI Notat V145. I undersökningen ingår fyra

olika stenmaterial och två massatyper, AG och MAB. Bitumen- och hålrumshalten

har inte varierats. Proven, som tillverkades enligt Marshallpackning, har efter

vakuummättning enligt två olika förfaranden utsatts för varierande antal (upp till

50 st) frys-töväxlingscykler. Förutom i dest.vatten så har också provkropparna

förkonditionerats i 1%-ig saltlösning (NaCl). Effekten av klimatpåkänningen har

bestämts genom reduktion (nedsättning) av styvhetsmodul och eventuell svälhiing

hos provkroppen.

Det visar sig att AG-massa påverkas avfrys-töväxling i olika grad och det

stenmaterial som i praktiken gett markant problem med dålig massabeständighet

ger också det sämsta resultatet. Någon svällning av provkroppen har inte kunnat

påvisas. Inverkan av vattenupptagningen (dvs olika längd på vakuummättningen)i

provkropparna är oväntat ringa. Saltlösning har ej gett större sönderfall än

dest.vatten, möjligen kan man observera att sönderfallet kan accelerera med antalet

frys-töcykler.

MAB-massa har i dessa försök blivit ovanligt tät och är okänslig för

klimatpåkänningen. Ringa vattenmättnadsgrad har erhållits i provkropparna.

Rekommendationer ges till fortsatta undersökningar. Massor som är speciellt

känsliga med avseende på bitumenhalt (dvs låga värden) och hålrumshalt (dvs höga

värden) bör särskilt undersökas och detta med stenmaterial som visat sig särskilt

problematiska.
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1. Bakgrund

Intresset för beständighetstester av asfaltmassa har ökat på senare är, bl a genom
de nya kraven i VÄG 94 på vidhäftningstalet som behandlar materialets känslighet

för vatten. Beläggningsskador typ stripping, slaghål, materialsläpp, typiska skador

relaterade till dålig beständighet, har också uppmärksammats på senare år (t ex

dränasfalt och gammal asfaltemulsionsbetong). Tester av beständigheten hos asfalt
kan delas upp i följ ande områden:

1. Äldring (både kort- och långtidsåldring)

2. Vattenkänslighet (stripping)

3. Frostbeständighet (resistens mot frys-töväxling)

Denna undersökning behandlar i huvudsak täta, varmblandade asfaltmassors

känslighet för frys-töpåkänningar. Eftersom proven vattenmättas i vakuum innan

de utsätts för frys-töväxlingar påminner metoden i vissa delar om vidhäftningstalet

(FAS-metod 446-95).

Frostbeständigheten hos asfaltbetong är förhållandevis lite undersökt i Sverige som

i andra länder, vilket inneburit att provningsmetoder ej utvecklats för detta

ändamål. De metoder som finns för bedömning av beständighet behandlar enbart

asfaltens vattenkänslighet. Äldring av bitumen kan eventuellt påverka vatten- och

frostbeständighet.

I samband med undersökningar av restprodukter som vägmaterial och bindemedel

vid stabilisering av bärlager, där frostbeständigheten har stor betydelse, utvecklades

i början av 80-talet ett förfarande på VTI för testning av frostbeständigheten.

Provkroppar som först vakuummättats i vatten eller svag saltlösning utsattes sedan

för upprepade frys-töpåkänningar varefter bl a hållfasthetsnedsättning och svällning

mättes. Detta förfarande visade sig stämma väl överens med fälterfarenheter från

provvägar och gav sålunda en förhållandevis realistisk bedömning av materialets

klimategenskaper. Metoden har också använts för bedömning av kalla

asfaltmassors frostbeständighet (VTI Notat V118), liksom vid studier av fin-

andelens (brukets) betydelse hos asfaltbetong (VTI Notat V73).

Metodbeskrivningar framgår av bilaga 1. Provningsverksamheten i denna

undersökning har för övrigt samordnats med ñnandels-projektet (tidigare

Vägverksuppdrag). Av den anledningen har endast material < 4 mm, med ett

undantag, varierats.

2. Försökets syfte och uppläggning

0 att på provkroppar av asfaltbetong testa och eventuellt förbättra eller optimera

de metoder som idag används för bestämning av frostbeständigheten hos

restprodukter och kallblandade massor.

0 undersöka parametrar såsom vattenmättnadsgrad, vatten eller saltlösning och

antal frystö-cykler. Inverkan av 1%-ig saltlösning har vid tidigare försök med

stenmaterial i vissa fall kraftigt accelererat sönderfallet (VTI Meddelande 244).
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I första skedet undersöktes Marshallprovkroppar av AG 16 och MABT 12 mm

med varierande mineralogisk sammansättning. Stenmaterialet större än 4 mm var

lika för samtliga prov (med ett undantag), granit från Styvinge, medan materialet

mindre än 4 mm(f1nandelen) varierades.

Reducerad hållfasthet har indirekt bestämts genom styvhetsmodulen på

provkroppar före och efter frys-töcykler. Svällning, vattenmättnadsgrad,

vattenupptagning och eventuella skador på provet är andra parametrar som ingått i

undersökningen. Provets förmåga till återläkning efter frys-tö, i detta fall

återhämtning efter uttorkning, undersöktes genom förnyade modulmätningar.

Återläkningen har inledningsvis utförts vid rumstemperatur på provkroppar som

lagrats i två månader, men värme och tryck bör gynna processen ytterligare

(tillslutning av mikrosprickor).

  

3. Beskrivning av stenmaterialen

Följ ande stenmaterial ingår i undersökningen:

Fraktion Bergart Förkortning Lokal
mm
0 - 4 Kvartsit Rå' Råsjö krossa_ Dalsland
O - 4 Finkornig granit Sk Skärlunda, Qstergötland
O - 4 Gnejs Ko Kolmetorp, Ostergötland
O - 4 Glimmerrik gnejs Tö Töva, Medelpad

4 - 16 Granit Styvinge, Östergötland *
4 - 16 Gnejs Kolmetorp, Östergötland)

 

*) Ingår endast tillsammans med 0 - 4m från Kolmetorp.

Kommentarer:

Mestadels har stenmaterial av tveksam beskaffenhet valts, t ex sura eller

glimmerrika varianter. Senare bör även t ex basiska bergarter provas. Massa med

stenmaterialet från Kolmetorp har visat dålig beständighet i vägen.

4. Recept och preparering av provkroppar

Provkropparna tillverkades enligt Marshallmetoden och lagrades först i ca 3 måna-

der vid rumstemperatur innan de sedan testades. Helt färska prov kan ge

missvisande resultat. Sammanlagt 8 x 21 st prov tillverkades och för varje analys

testades tre prov (trippelprov). Komstorleksfördelningen framgår av bilagorna 2 -

4.
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Recepten framgår nedan:

   

Massatyp Material Bindemedels- Kornkurva
halt

AG 16 Gnejs, Ko 4.5 Bilaga 2
AG 16 Gnejs, Tö 4.5 Bilaga 3
AG 16 Granit, Sk 4.5 Bilaga 3
AG 16 Kvartsit, Rå 4.5 Bilaga 3

MAB 12T Gnejs, Ko 6.2 Bilaga 4
MAB 12T Gnejs, Tö 6.2 Bilaga 4
MAB 12T Granit, Sk 6.2 Bilaga 4
MAB 12T Kvartsit, Rå 6.2 Bilaga 4

Kommentarer:

För en helt riktig bedömning av materialen borde man egentligen har gjort

provningen vid t ex tre olika bitumenhalter. Som riktlinjer för bindemedelshaltema

ligger kalkylvärdena i VÄG 94.

5. Frys-töprovning -- metod

Tidigare erfarenheter inom kall återvinning av asfaltbeläggning och stabilisering

med bituminösa bindemedel har legat till grund för upplägget av provningen. Även

för stabilisering med cement och slaggbaserade bindemedel har på VTI i princip

samma metod använts tidigare.

Prövningen har gått till på följande sätt:

provkroppens höjd mättes med skjutmått

provet vägdes

styvhetsmodulen (Mr) bestäms vid +lO°C

provet placerades i exsickator och täcktes med destillerat vatten resp 1 %-ig

saltlösning

vakuummättning i 1 resp 24 timmar vid 40 mbar undertrka

provet våtlagrades ytterligare 23 timmar vid atmosfäriskt tryck

provet vägdes

vattenmättnadsgraden och vattenupptagningen beräknades

provet placerades i fryslådan och täcktes med våt sand

frys-töpåkänning genom 10, 30 och 50 frys-töcykler. Varje cykel omfattade en

period på 12 timmar vid -23°C och en period på 12 timmar vid +23°C

provkroppens höjd mättes och svällningen (i höjdled) beräknades

0 bestämning av styvhetsmodul vid 10°C

0 lagring vid rumstemperatur i 60 dygn och förnyad styvhetsmodul

En mer utförlig metodbeskrivning framgår av bilaga 1. I bilaga 5 redovisas hur

vattenmättnadsgraden beräknas.
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Kommentarer:

Metoden innebär bl a att provet först vattenmättas i vakuum för att

mättnadsgraden skall bli hög. Hög mättnadsgrad anses vara en förutsättning vid

tester av beständigheten hos asfalt. Provet placeras sedan i en isolerad låda (botten

och sidorna) med fuktig sand som täcker hela provet, detta för att

tjälningsförloppet i så stor utsträckning som möjligt skall efterlikna verkligheten på

vägen. Den fuktiga sanden medför att provet har tillgång till fukt under hela frys-

töprovningen. Styvhetsmodulen mäts före och ibland efter vattenmättningen samt

efter 10, 30 och 50 frys-töcykler. Provningen görs på samma prov under testet.

Nedsatt modulvärde, svällning, vattenmättnadsgrad och vattenabsorption beräknas

efter frys-töprovningen.
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6. Resultat

Provserie 1

I första omgången testades provkroppar av AG 16 mm med destillerat vatten resp

1 % NaCl-lösning. Proverna vakuummättades 1 timme och våtlagrades ytterligare i

23 timmar. Styvhetsmodulen bestämdes på torra prov och efter 10, 30 och 50 frys-

töcykler samt efter återläkning (28 dygns efterlagring). Resultatet framgår av

följande tabeller och figurer.

Tabell 1. Hålrum, vattenmättnadsgrad och svällning (medelvärden) på

provkroppar av AG 16. Vakaummättning: 1 tim.

   

Material Destillerat vatten 1 % NaCI-lösning
Hålrum Vatten- Sväll- Hålrum Vatten- Sväll-

mättnads ning mättnads ning
-grad -grad

°/o % °/o % °/o °/o
Gnejs, Ko 9.8 89 0 9.5 79 0

Gnejs, TÖ 5.7 82 0 6.9 91 0

Granit, Sk 5.2 68 0 5.5 79 0

Kvartsit, Flå 5.5 68 0 5.4 68 0

Kommentarer:

Kolmetorp kanske skulle behövt extra tillsats av (utsiktat) filler eftersom

hålrumshalten blivit hög. Det höga hålrummet i massa med Kolmetorp beror

sannolikt på avvikande komstorleksfördelning och komforrn i ñnmaterialet.

Enligt AASHTO T283 (amerikansk standard) regleras vattenmättnadsgraden till

55-80 %. I något fall har det Övre gränsvärdet Överskridits i denna undersökning.

Tabell 2. Slyvhetsmodul på provkroppar av AG 16.

Vakaammättning 1 tim destillerat vatten (medelvärden).

  

Material Styvhetsmodul, MPa o
Initialt 10 cykler 30 cykler 50 cykler Aterläkn.

Gnejs, Ko 8030 4700 4200 3810 5950

Gnejs, Tö 7390 6560 5650 5470 6320

Granit, Sk 9230 7750 6710 6390 6760

Kvartsit, Rå 7390 7250 6290 6170 6640
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0 10 30 50 Återlöknlng

Antal cykler

Försämring i %

10 st 30 st 50 st cykler

Gnejs, Ko 41 48 53

Gnejs, Tö 1 1 24 26

Granit, Sk 16 27 31

Kvartsit, Rå 2 15 17

Figur 1. Resultat avfrys-töprovning. Beläggningstyp: AG 16.

Vakuummättning: 1 tim destillerat vatten.

Tabell 3. Styvhetsmodul på provkroppar av AG 16.

Vakuummätlning 1 tim 1 % NaCl-lösning (medelvärden).

Material Styvhetsmodul, MPa
lnitialt Efter 10 30 50 Åter-

vakuum- cykler cykler cykler läkning
mättning

Gnejs, Ko 7960 8130 6710 4860 3500 6560

Gnejs, TÖ 7550 7680 6370 4720 4310 5820

Granit, Sk 8230 7910 6960 5710 5000 6450

Kvartsit, Rå 7620 7780 8020 6500 6040 6900
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Figur 2. Resultat av frys-töprovning. Beläggningstyp: AG 16.

Vakuummättning: 1 % NaCl-lösning.

Kommentarer:

0 hålrummen i provkropparna varierar, vilket försvårar direkta jämförelser mellan

stenmaterialen.

0 ingen påtaglig skillnad konstateras i vattenmättnadsgrad vid användning av

destillerat vatten resp 1 %-ig saltlösning.

0 någon svällning förekommer inte.

0 vattenmättnadsgraden är förhållandevis hög, över 70 %, vilket bör innebära att

vakuummättningen haft avsedd effekt. Denna vattenmättnadsgrad uppfyller

kraven enligt AASHTO T283, en metod som för övrigt används i SHRst

Superpavesystem.

0 styvhetsmodulen minskar med antalet frys-töcykler, särskilt efter 10 cykler.

0 återläkningen, eller snarare uttorkningen, har gett upphov till en viss

återhämtning av modulvärdet, dock inte till ursprunglig nivå.

VTI NOTAT 45-1995



Provserie 2

I provserie 2 vakuummättades proven i 24 timmar innan de utsattes för frys-

töpåkänningar. Provningen gjordes i Övrigt på samma sätt som vid serie 1. Proven

bestod av provkroppar med AG 16 mm som mättades med destillerat vatten

respektive 1 % NaCl-lösning. Resultaten redovisas i följande tabeller och figurer.

   

Tabell 4. Hålrum, vattenmättnadsgrad och svällning (medelvärden) på

provkroppar av AG 16. Vakuummättning: 24 tim.

Material Destillerat vatten 1 % NaCI-Iösning
Hålrum Vatten- Sväll- Hålrum Vatten- Sväll-

mättnads ning mättnads ning
-grad -grad

°/o % °/o % °/o °/o
Gnejs, Ko 9.2 96 0 9.3 99 0

Gnejs, Tö 5.1 92 0 5.7 94 0

Granit, Sk 5.2 78 0 5.5 99 0

Kvartsit, Rå 5.1 82 0 5.4 73 0

Kommentarer:

Vattenmättnadsgraden kan sannolikt påverkas av mineralogiska faktorer hos

stenmaterialet, t ex yttextur och (ytlig) porositet. Kvartsiten från Råsjö, med

mycket släta sidor, erhåller något lägre mättnadsgrad jämfört med Övriga material

(se även tabell 1). Gnejs från Töva och granit från Skärlunda är glimmerrika och

Kolmetorp innehåller glimmerliknande omvandlingsprodukter med vattensugande

egenskaper. Här är man dock inne på ett outforskat område.

  

Tabell 5. Slyvhetsmodul på provkroppar av AG 16.

Vakuummätming 24 tim destillerat vatten (medelvärden).

Material Styvhetsmodul, MPa o
Initialt 10 cykler 30 cykler 50 cykler Aterläkn.

Gnejs, KO 8480 6320 5500 5190 5680

Gnejs, TÖ 9210 7600 5970 5800 5980

Granit, Sk 9210 7540 6020 6070 6080

Kvartsit, Rå 9070 7430 6830 6790 7220
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Granit, Sk 18 35 35

Kvarlsit, Rå 18 25 25

Figur 3. Resultat avfrys-töprovning. Beläggningstyp: AG 16.

Vakuummätming: 24 tim destillerat vatten.

Tabell 6. Styvhetsmodul på provkroppar avAG 16.

Vakuummättning: 24 tim 1 % NaCl-lösning (medelvärden).

Material Styvhetsmodul, MPa o
Initialt 10 cykler 30 cykler 50 cykler Aterläkn.

Gnejs, Ko 8380 6960 6720 4466 6460

Gnejs, TÖ 8580 7160 6810 4980 6210

Granit, Sk 8810 7310 6980 5610 6070

Kvarlsit, Rå 821 0 71 00 7630 6530 7440
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Gnejs, Ko 17 20 47

Gnejs, Tö 17 21 42

Granit, Sk 17 21 36

Kvartsit, Rå 14 7 20

Figur 4. Resultat avfrys-töprovning. Beläggningstyp: AG 16.

Vakuummättning: 24 tim 1 % NaCl-lösning.

Kommentarer:

den förlängda vakuummättningen (24 tim) ger i de flesta fall högre

vattenmättnadsgrader jämfört med 1 tim. I båda fallen är dock mättnadsgraden

förhållandevis hög (> 70 %).

ingen påtaglig skillnad konstateras i vattenmättnadsgrad vid användning av

destillerat vatten resp 1 %-ig saltlösning.

någon svällning förekommer inte.

styvhetsmodulen nedsätts med antalet frys-töcykler, men den största effekten

sker redan efter de första 10 frys-töcyklema. Antalet frys-töcykler verkar också

ha större betydelse för prov mättade i saltlösning jämfört med vatten.

någon tydlig trend till större försämring av styvhetsmodulen med förlängd

vakuummättning (24 tim) kan inte spåras om man jämför resultaten med

provserie l.
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0 det verkar av resultaten att döma som vattenmättnadsgraden ej har så stor

betydelse som ibland förmodats. Vattenmättnadsgrader närmare 100 % har inte

gett upphov till svällning och större nedsättning av styvhetsmodul än lägre

vattenmättnadsgrader.

0 återläkningen har ökat styvhetsmodulen, dock inte till ursprunglig nivå.

Provserie 3

I serie 3 testades provkroppar av MABT 12 mm. Proven vakuummättades 1 timme

innan de utsattes för frys-töpåkänningar. Resultaten framgår av följande tabeller

och figurer.

Tabell 7. Hålrum, vattenmättnadsgrad och svällning (medelvärden) på

provkroppar av MABT 12. Vakuummättning: 1 tim.

  

Material Destillerat vatten 1 % NaCl-Iösning
Hålrum Vatten- Sväll- Hålrum Vatten- Sväll-

mättnads ning mättnads ning
-grad -grad

°/o % % °/o °/o %
Gnejs, Ko 2.1 61 0 1.5 63 0

Gnejs, Tö 1.5 63 0 1.7 28 0

Granit, Sk 1.8 52 0 2.0 24 0

Kvartsit, Rå 1.4 49 0 1.6 31 0

 

Tabell 8. Slyvhetsmodul på provkroppar av MABT 12.

Vakuummättning: 1 tim idestillerat vatten (medelvärden).

  

Material Styvhetsmodul, MPa o
Initialt 10 cykler 30 cykler 50 cykler Aterläkn.

Gnejs, Ko 5490 4650 4670 4460 -

Gnejs, Tö 5870 5700 6310 6040 -

Granit, Sk 5640 5780 5910 5500 -

Kvartsit, Rå 4820 4660 5030 4720 -
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Figur 5. Resultat avfrys-töprovning. Beläggningslyp: MABT 12.

Vakuummättning: 1 tim destillerat vatten.

Tabell 9. Styvhetsmodul på provkroppar av MABT 12.

Vakuummättning 1 tim 1 % NaCl-lösning (medelvärden).

Material Styvhetsmodul, MPa o
Initialt 10 cykler 30 cykler 50 cykler Aterläkn.

Gnejs, KO 5710 5430 5310 5250 -

Gnejs, TÖ 5970 5900 5640 5850 -

Granit, Sk 5520 5340 5220 5380 -

Kvartsit, Flå 4860 4700 4880 4500 -
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Figur 6. Resultat avfrys-töprovning. Beläggningstyp: MABT 12.

Vakuummättning: 1 tim 1 % NaCl-lösning.

Kommentarer:

0 MAB-provkropparna har blivit ovanligt täta med låga hålrum (mellan 1,0 - 2,0

vol-%).

0 vattenmättnadsgraderna har blivit förhållandevis låga, dvs massan är föga

vattengenomsläpplig. I tre fall av fyra har lägre vattenmättnadsgrad erhållits

med destillerat vatten jämfört med saltlösning.

0 någon svällning förekommer inte.

0 styvhetsmodulvärdena för MAB-massorna påverkas inte i nämnvärd grad av

frys-töväxlingen, till skillnad från AG-massorna. Prov av MAB erhåller också

tydligt lägre styvhetsmodulvärdena än prov av AG.
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Bedömning och rekommendationer

Det är viktigt att man har klart för sig att beständigheten hos asfaltmassa utgör en

mycket komplicerad och svårbedömbar egenskap. Utifrån de undersökningar som

gjorts i denna studie kan följande kommentarer och bedömningar göras:

frys-tömetoden verkar fungera på ett rimligt vis för AG-massor.

Vattenmättnadsgraden är i allmänhet över 70 %. Styvhetsmodulen försämras

med antalet frys-töcykler men den procentuellt största försämringen sker redan

efter de första 10 cyklerna. Bedömningen av resultaten försvåras dock av att

hålrumshalten varierar mellan massaprov med de olika stenmaterialen. Gnejs

från Kolmetorp erhåller (som väntat) det sämsta resultatet men uppvisar

samtidigt högst hålrum (ca 9 vol-%). Materialet har visat dålig beständighet i

praktiken.

saltlösning har inte gett (markant) större effekt än destillerat vatten. Vissa

stenmaterial kan dock sönderfalla vid frysning i saltlösning enligt tidigare försök

(VTI Meddelande 244). Dessutom tyder resultaten på att saltlösning ev. kan ge

ett större utslag efter ett större antal (utökat) frys-töcykler.

vattenmättnadsgraden liksom frys-tökänsligheten påverkas i mindre grad av hur

länge provet vakuummättas i vatten. Prov vakuummättade i en timma uppvisar

vattenmättnadsgrader på ca 68 - 91 %. Motsvarande prov uppvisar efter 24

timmars vakuummättning vattenmättnadsgrader på 73 - 99 %. Förlängd

vakuummättning medför också att skillnaden i frys-tökänslighet (reducerad

styvhetsmodul) tenderar att minska mellan de olika stenmaterialen. För att

påskynda/styra vakuummättningen kan även nivån på undertrycket varieras.

frys-tömetoden fungerar sämre på MABT-massor med lågt hålrum.

Vattenmättnadsgraden blir alltför låg, i föreliggande fall 24 - 63 %.

Nytillverkade provkroppar är också hydrofoba och vattenfrånstötande. Vid

amerikanska undersökningar har man föreskrivit en minsta mättnadsgrad på 55-

80 % vid likartade undersökningar (t ex Tunnicliff och Root s metod utvecklad

till AASHTO T283). Gnejs från Kolmetorp får dock det sämsta resultatet av

samtliga material (dock vid högt hålrum) vilket ändå visar att metoden verkar

skilja ut sämre stenmaterial.

Undersökningen visar att täta massor vid normerad Marshallpackning riskerar

att få alltför låga hålrum och därmed låga vattenmättnadsgrader för att

beständigheten (vidhäftningen mellan bindemedel och stenmaterial) på ett

relevant sätt skall kunna undersökas. I detta fall blev hålrumshalten för MABT

12 mm orealistiskt låg, i de flesta fall t o m något under kraven i VÄG 94. Det

kan också vara så att täta asfaltmassor i verkligheten har (i de flesta fall)

förhållandevis bra beständighet pga att vatten inte kan tränga in i beläggningen.

Skador med stripping förekommer dock men orsaken behöver inte enbart bero

på dålig Vidhäftning mellan stenmaterial och bitumen utan andra faktorer kan

inverka, t ex separationer, för lite bindemedel, dålig packningsgrad mm. För att

bättre kunna bedöma täta massors risk för dåligbeständighet (bl a resistensen

'VTI NOTAT 45-1995
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för frys-töcykler), kanske främst pga svagheter i recept, tillverkning, utläggning

mm rekommenderas följ ande kompletterande undersökningar:

0 åldra bindemedlet (efterlikna uppvärmningen vid massatillverkningen bättre)

och lagra sedan den färdiga provkroppen vid förhöjd temperatur. Ett förslag

finns från det amerikanska AAMAS-projektet och åldring av massaprov
ingår även i amerikanska Superpave enligt SHRP.

0 återläkningsprocessen modifieras så att den större effekten av sommarvärme

efterliknas (provet uppvärms). Dock ej till så hög temperatur att det deformeras.

0 alternativa packningsmetoder studeras, t ex gyratorisk packningsutrustning,

plattor mm. För att öppna täta massor kan antalet slag vid

Marshallpackningen begränsas.

0 massan kan vid täta massatyper proportioneras till högre hålrum nära övregräns

eller strax ovan detta. Den typen av undersökning är en mer renodlad test av

vidhäftningen mellan bindemedlet och stenmaterialet. Enligt AASHTO T283

skall hålrummet vara 6 - 8 % och uppnås genom att packningsarbetet varieras.

Valet av mekanisk provningsmetod kan också eventuellt påverka resultatet. I

denna undersökning har styvhetsmodulen använts för att mäta hur mycket

hållfastheten reduceras genom vatten- och frys-töpåkänningar. Metoden beskriver

bl a materialets lastfördelande förmåga och kan av den anledningen vara relevant

för undersökningar av bärlager (AG). Styvhetsmodulen kan dock påverkas av höga

porvattentryck i täta material, vilket kan ge missvisande resultat (VTI Meddelande

766). En stor fördel med styvhetsmodulen är att samma prov kan testas flera

gånger. Pressdraghållfasten, som bl a ingår i vidhäftningstalet, kan vara en bättre

metod i dessa sammanhang eftersom den inte påverkas av porvattentryck Och

kanske mer direkt är känslig för vidhäftningen i asfaltmassa. Pressdragprovningen

har också visat sig fungera bra för att beskriva kallblandade massors beständighet

avseende vatten- och frys-tökänslighet (VTI Meddelande 764). Det är dock viktigt

att påpeka att det normalt anses föreligga ett bra samband mellan styvhetsmodul

och pressdraghållfasthet.

Kvartsit, som i detta sammanhang givit bäst resultat, är också bäst enligt en

jämförande undersökning av vattenkänsligheten enligt vidhäftningstalet med samma

typ av bergarter (VTI Notat 81-1994). I den undersökningen ingick tre

stenmaterial och två beläggningstyper.

För en mer korrekt och grundlig bedömning av beständigheten hos en

stenmaterialtäkt eller en beläggningstyp krävs det att provningarna görs vid

varierande bindemedelshalt eller kanske vid olika nivåer på hålrumshalt. Olikheter i

bitumeninsugning (porositet), varierande bitumenñlmtjocklek, frller mm kan

inverka på resultatet. Det är inte säkert att resultaten i denna undersökning hade

blivit detsamma om bindemedelshaltema legat på en annan nivå. Stenmaterialet bör

också undersökas för sig, t ex rullflaska och frys-töväxling i svag saltlösning

(vittringsbenägenhet, VTI-metod). Mot den bakgrunden bör fler provningar göras,

bl a med andra typer av stenmaterial (både basiska och sura), helst med känd

lämplighet. Effekten av vidhäftningsbefrämjande åtgärder bör studeras genom frys-

VTI NOTAT 45-1995



17

tÖfÖrsÖk. Jämförelser med CEN-förslaget (i princip Vidhäftningstal enligt VÄG 94)

rekommenderas också.
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Metodbeskrivning for frys-töväxlingsförsök på provkroppar av varmblandad
asfaltmassa.

A Provberedning

1. Marshallprov eller borrkämor

2. Bestäm styvhetsmodul (10°C)

B Vattenmättning

1. Mät höjd och diameter med skjutmått (på 0,1 mm när)

2. Väg provet (på 0,1 g när)

3. Placera provet i exsickator och fyll med destvatten eller

1 % saltlösning (NaCl) så att provet täcks

4. Vakuummätta 1 timme vid 20 mmHg, 27 mbar, undertrka

5 Låt provet stå ytterligare 23 timmar vid atmosfäriskt tryck och i

rumstemperatur

6. Väg provet

' 7. Bestäm styvhetsmodul (10°C)

C Frys-tö

1. Placera provet i fryslådan och täck med våt sant (Baskarp nr 6, 20 %
vattenkvot) '

2. Ställ in klimatskåpet på +21 och -23°C. 10 st frys-töcykler á 12

timmar +21 och 12 timmar -23°C

3. Efter avslutad frystö, mät provets höjd

4. Bestäm styvhetsmodul (10°C)

D Utvärdering

1. Beräkna vattenupptagning (%) och vattenmättnadsgrad (%) efter

vattenmättning

2. Beräkna svällning (%) efter frystÖ

3. Reducerad styvhetsmodul i % (alternativt pressdraghållfasthet)

4. Okulärbesiktning av provets kondition (trasig, mjuk, hel eller dylikt)



Bilaga 1

sid 2 (4)

Metodbeskrivning för frys-töväxlingsforsök på provkroppar av kallblandad

asfalt.

A Provberedning

1. Marshall, statisk packning eller borrkärnor

2. Torrlagring 7, 28 dygn eller mera

3. Bestäm pressdraghållfasthet (10°C) eller styvhetsmodul

Vattenmättning
1. Mät höjd och diameter med skjutmått (på 0,1 mm när)

2. Väg provet (på 0,1 g när)

3. Placera provet i exsickator och fyll med destillerat vatten så att

provet täcks ^

4. Vakuummätta 1 timme vid 30 mmHg, 40 mbar, undertrka

5. Låt provet stå ytterligare 23 timmar vid atmosfäriskt tryck och i

rumstemperatur '

6. Väg provet

Frys-tö

1. Placera provet i fryslådan och täck med våt sand (Baskarp nr 6, 20 %

vattenkvot)

2. Ställ in klimatskåpet på +21 och -23°C. Tio stycken frys-töcykler á

12 tim +21 och 12 tim -23°C

3. Efter avslutad frys-tö, mät provets höjd

4. Bestäm pressdraghållfasthet (10°C) eller styvhetsmodul

Utvärdering

1. Beräkna vattenupptagning (%) och vattenmättnadsgrad (%)

2. Beräkna svällning (%) efter frystö

3. Reducerad pressdraghållfasthet i % (alternativt styvhetsmodul)

4. Okulärbesiktning av provets kondition (trasig, mjuk, hel eller dylikt)
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Kornstorleksfördelning AG 16, Kolmetorp

Htlitf 2
Passerande vikt-x J ms -e- önskad gradering
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0.074 0. 25 0. 0.5 1.0 16
MEMümåma

Maskvidd Resultat Idealkurva Avvikelse
mm % % %

16 000 99 0 100.0 -1.0
11 200 73 1 74.0 -0.9
8 000 61 2 63.0 -1.8
5 600 55 4 54.0 1.4
4.000 49.5 48.0 1.5
2 000 35.0 37.0 -2.0
1 000 23 1 27.0 -3.9
0 500 15 7 20.0 -4.3
0.250 10.7 13.0 -2.3
0.125 7.0 8.0 -1.0
0.074 5.2 5.0 0.2

Maxavvikelse 4.3 för sikt 0.500
Medelavvikelse 0.7

Fraktion Volymprocent

0-4 53.2
4 4-8 7.2

8-12 10.5
12-16 29.1

Summa vol-% 100.0
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Kornstorleksfördelning AG 16, övriga stenmaterial
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Kornstorleksfördelning MABT 12
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Beräkning av vattenmättnadsgrad:

Vattnets volym * 100

 

Vattenmättnadsgrad (%) =

Skrymvolym - Kompaktvolym

Vattenmättade provets vikt - Torrvikt

 

Vattnets volym (cm3) =

Vattnets densitet

Torrvikt

 

Skrymvolym (cm3) = .

Skrymdensitet

Torrvikt

 

Kompaktvolym (cm3) =

Kompaktdensitet




