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Sammanfattning
Spårbildningstest (SBT) med hjälp av någon form av Wheel-Tracking Machine

har ganska lång tradition i vissa länder för bedömning av asfaltmassans mot-
ståndskraft mot permanent deformation medan metoden inte använts nämnvärt i

Sverige. VTI har påbörjat försök i provvägsmaskinen men behov finns också av

en lättanvänd laboratorieutrustning. SET-försök har även tagits upp inom europa-
standardiseringen och några olika utrustningar är fn. medtagna i förslag från CEN
TC 227/WGl.

En inventering har gjorts av utrustningar, utvecklade i olika länder, samt försök

har även gjorts att bedöma inverkan av en del försöksparametrar på spårbildning-
en. Många olika konstruktioner har tagits fram men de flesta är behäftade med

olika brister, Lex. plattor som har alltför små dimensioner, speciellt i fråga om
breddmått. Dessutom diskuteras i korthet relationen till andra typer av tester för

bestämning av plastisk deformation samt även erfarenheterna från vägförhåll-

anden.

En intressant vidareutveckling av SBT-försök är en testmetod för bedömning

av vattenkänslighet hos asfaltbeläggning. Motståndskraften mot plastisk deforma-

tion kan förbättras genom minskning av bitumenhalten, något som - speciellt med

vissa stenmaterial - kan innebära risk för försämrad beständighet. En utrustning

som lämpar sig för bestämning av båda egenskaperna förefaller därför attraktiv.

Detta stöds av undersökningar, utförda på senare tid i USA.
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1 Bakgrund
Ökande både tyngre och aggressivare trafik (supersingeldäck, högre lufttryck) har

framtvingat produktutveckling i fråga om motståndskraft hos asfaltmassa och

behov finns av relevanta, funktionsrelaterade provningsmetoder. Med hjälp av

spårbildningstest (SBT) eller Wheel-Tracking Test provar man asfaltmassans

motståndskraft mot plastisk deformation av tung trafik under varma sommardagar
på ett mer verklighetsnära sätt än genom andra typer av laboratorieprovningar

(Lex. Marshall, Hveem, kryptester m.m.). Resultaten är lätta att förstå, spår-

bildning uttrycks t.ex. i mm efter ett definierat antal överfarter, och används därför
gärna i marknadsföringssammanhang. Belastningen åstadkoms nämligen av ett i

samma spår fram och återgående hjul och uppkommen spårbildning (vid mer eller

mindre väl definierade förhållanden) mäts upp med någon form av proñlograf.

SET-försök ger däremot inte några fysikaliska mätdata som är användbara vid

överbyggnadsdimensionering och det är därmed inte fråga om ett riktigt

fundamentalt test (EAPA 1995). I varje fall de nuvarande dimensionerings-

modellerna är inte utvecklade för att ta hänsyn till permanent deformation.

De nyare utrustningarna är i regel kopplade till PC för styrning och lagring av

mätdata. Resultaten är användbara vid jämförelser av olika asfaltmassor 'och vid

utprovning av nya material, tillsatser eller tom. rest- och återvinningsprodukter

(t.o.m. figur 1). Fwa och Tan (1992) har förutom tvär- och längdproñl (den senare

efter olika antal överfarter) även mätt partikelomlagringarna i asfaltmassan (figur

2).
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Figur 1 Tvärsnitt av provplattor för franskt spårbildningsförsök. Inverkan
av bitumenhårdhed, polymermodiñering och vissa tillsatta restpro-
dukter har undersökts i asfaltbetong (Brosseaud mfl. 1993).
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Figur 2 Exempel på deformation av provplatta a) tvärsnitt med partikelom-
' lagringar och b) förlopp efter olika antal överfarter i längsled vid

en typ av spårbildningstest (Fwa och Tan 1992).

De vanligaste utrustningarna är i ren laboratorieskala och försedda med små-

hjul, men det finns också enstaka större FoU-utrustningar där man kan använda

sig av lastbilshjul i full skala, har med t.ex. excenterrörelse och viloperiod, där

lagervis uppbyggda konstruktioner kan testas. Inverkan av viloperioder är förmod-

ligen särskilt viktig vid mjuka bitumen. Även cirkulära provvägsmaskiner kan

användas i sammanhanget, men är mer svårhanterliga (kap. 3.2). I princip viktigt

för en riktig SET-maskin är en noggrann kontroll av temperaturen, som i princip

nära bör motsvara de förhållanden som råder i beläggningen under långa

värmeperioder (t.o.m. dock kap. 6). Detta behövs bl.a. för att rätt kunna värdera

stenmaterialets bidrag till stabiliteten på ett riktigt sätt. Temperaturkontroll kan

vara svår att utföra i utrustningar utvecklade för fullskaleprovning av andra egen-

skaper (som bärighet eller slitage). SET-maskiner kompletteras ofta med speciella

utrustningar för att tillverka provplattor (kap. 7) men i en del har man dock gått in

för testning av borrkämor från vägen. Det är viktigt att man har en väl fungerande,

VTI notat 21-1996



lätthanterlig procedur. En nackdel med SET-utrustning i laboratorieskala är dock

att den maximala stenstorleken i massan blir begränsad, något som f.ö. gäller för
alla laboratorieutrustningar.

Ofta kan man urskilja tre faser vid ett SBT-försök (Bolk 1977). Enligt figur 3

får man således först en initialdeformation som beror på efterpackning, sedan en

konstant tillväxtfas beroende på plastisk deformation och slutligen (eventuellt) en

snabb spårtillväxt som beror på kollaps (brott) hos provet, t.ex. när hålrummen i
stenskelettet blivit alltför fyllda med bitumen under trañkpåkänning. Det senare

bör dock inte inträffa för en välproportionerad massa med ett stabilt stenskelett.

Om man utför provningen under vatten, såsom vid vissa förfaranden, kan en sådan

kollaps även bero på förlust av kohesionen i asfaltmassan (t.o.m. kap. 8). För att

kunna undersöka den plastiska deformation, som sker genom skjuvpåkänning och

utan volymförlust, måste man ha en noggrann proñleringsanordning som ger hela

tvärprofilen efter försöket.

Phase] Phase 2 | Phase /

 

arc tg åw

    

Figur3 Exempel på möjligt förlopp för permanent deformation vdi SBT-
försök (Bolk 1977).

Intresset för SBT-test har ökat markant i många länder under senare år bero-

ende på övergång till funktionsrelaterade provningar och de flesta välutrustade la-

boratorier har någon form av utrustning. Man har även upptäckt att konventionella

provningar, utvecklade för tät asfaltbetong, kan ge missvisande resultat, särskilt

med nya typer av stenrika massor (kap. 5). Detta beror främst på avsaknaden av

sidotryck som i vägen åstadkoms av den omgivande, vältade massan. Man har

ibland märkt att SBT-test gett en riktigare värdering av massaegenskapema än

andra tester. I Ungern har man infört SBT-test (både engelsk och fransk variant),
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bl.a. för att kunna bedöma värdet av alla nya tillsatsmedel som kommit på

marknaden i och med införandet av marknadsekonomi. Intressant är att SBT under

senare år verkar ha upptäckts även i USA och tom. verkat få större acceptans

än vissa komplicerade och svårhanterliga specialtester som utvecklats inom

SHRst asfaltprogram (Superpave Level II och III). SBT-försök är även aktuella

som funktionsrelaterade tester inom europastandardiseringen (CEN 1995), tom.

kap. 3.
SET-försök har dessutom använts till andra ändamål än för undersökning av

plastisk deformation, i Frankrike till bedömning av de förändringar i yttextur som

kan ske under trafik, men också för att bedöma funktionen hos extra tunna be-

läggningar (Brosseaud m.fl. 1993). Stor tysk SET-maskin har använts för att stu-

dera inverkan av vidhäftning mellan lager på plastisk deformation (Lemke 1994). I

Belgien har utrustning försetts med dubbade däck för slitagestudier (Chavet och

Doyen 1972). SET-utrustning har i Kanada använts för att undersöka känsligheten
hos nylagd beläggning att motstå trañkpåsläpp, dvs. försök har gjorts vid högre

temperaturer än normalt vid SBT-försök (Yaschytyn m.fl. 1994). Samma

utrustning har utnyttjats för att studera inverkan av undre lagers styvhet på

spårbildning vid en tvålagersbeläggning. SET-maskin kan i modifierad form även

användas vid andra typer av undersökningar än motståndskraft mot plastisk defor-

mation, t.ex. för vattenkänslighet hos asfaltmassa (t.o.m. kap. 8). Aschenbrenner

och Far (1996) har använt sig av SET-maskin för att studera relevansen hos

åldringsförsök för asfaltmassa.

Även utmattningstudier har utförts med SET-utrustning varvid provplattan in-

strumenterats på undersidan med trådtöjningsgivare (Dijk 1975, Uzen 1982).

Dawson m.fl. (1995) beskriver i korthet SBT-försök gjorda med asfaltmassa,

framställd med olika restprodukter. Man hade de 50 mm tjocka asfaltplattoma på

gummiunderlag och hade instrumenterat undersidan med trådtöjningsgivare. Prov-

ningar gjordes vid 20°C-tills plattorna sprack genom utmattning, i regel uppkom

längsgående sprickor vid hjulspåret. Woodside och Rogan (1996) har studerat

inverkan av fiberduksarmering på motståndskraft mot uppsprickning (reflexions-

sprickor) i modifierad SET-utrustning (underlaget till plattan försågs således med

spalt i spåret för att simulera sprickbildning i ett undre, bundet lager). Man kan

testa slamförseglingar och i enstaka fall har tom. ytbehandlingar provats

(Woodside mil. 1995). Utrustningar hari vissa fall modiñerats för att också

kunna prova deformationskänslighet hos obundna material. SBT-test anses mer

verklighetsnära än treaxialtest, men har en hel del begränsningar i sammanhanget

(t.o.m. Zakaria och Lees 1990, Belt och Turunen 1995).

2 Syfte
Syftet med denna utredning är att försöka samla in och systematisera den kunskap

som finns i litteraturen, bl.a. för att bilda underlag till anskaffning av en lämplig

SET-utrustning till VTI. Denna kunskap behövs också innan man gör studiebesök

till andra laboratorier som anskaffat olika utrustningar. Möjligheten att använda

utrustningen till studier av egenskaper, främst vattenkänslighet beaktas också.

Lämplig metod måste dessutom finnas för att välta provplattor men även för att

testa prov, tagna från vägen.
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3 Översikt av SET-utrustningar utvecklade i olika
Iander

Spårbildningstest beskrevs i England redan år 1911 (Cawsey m.fl. 1988). De flesta
testmetodema och utrustningarna för testning av asfaltmassa har annars ameri-

kanskt ursprung. Ett SBT-försök, som blivit mer känt, fick slutgiltig utformning

vid TRRL år 1977 (Walsh 1994). Flera andra länder har senare skaffat sig denna,

ganska enkla utrustning och ibland modifierat den. Fransk utrustning av mer avan-

cerat slag, som stod färdig ungefär samtidigt för funktionsprovning av asfaltmassa

(vid sidan av främst gyratorisk packning), beskrivs av Noret och Gauthier (1970).

Den förekommer förutom i Frankrike och franskspråkiga länder på flera andra håll

t.ex. i Österrike, Schweiz, Kanada och USA. En tredje, nyare utrustning som fått

viss internationell spridning utgör Hamburg-SBT, som finns i Danmark (något

avvikande typ, Nielsen 1991), numera också i Norge (Ruud 1995) och i några
exemplar i USA (kap. 3.1.7). Denna test används dock inte av samtliga tyska

delstater, vissa av dem har andra typer av försök (ej alltid SBT). I nedanstående

översikt (kap. 3.1) tas även några utrustningar upp som inte fått så stor spridning.

Det är svårt att ge en helt entydig beskrivning av utrustningar eftersom sådana

ofta byggts om med jämna mellanrum och i många fall finns apparaten endast i ett

enda exemplar samt dokumentationen är ofullständig. Opublicerade försök har så-
ledes gjorts ca 1980 vid VTI av H-E. Fredbäck med en specialutrustning för att

studera plastisk deformation hos asfaltbeläggningar till flygfält. Man har byggt om

VTI:s friktionsmätvagn BV9 till belastningsvagn BV9 som försetts med ett hjul

från flygplanet Viggen. Hjullasten är 45 kN (4,5 ton) och däckets ringtryck

1,5 MPa. Hjulets hastighet var 30 mm/sek och belastad sträcka ca 1,2 m. Infraröda

lampor har använts för uppvärmning. Försöken utfördes i VTI:s beläggningshall,

dvs. det var inte fråga om renodlade laboratorieförsök. Stark spårbildning erhölls
redan efter ett fåtal överfarter. Utrustningen finns inte kvar.

Engelsk, fransk, tysk'och dansk SBT-utrustning har tagits med i diskussionerna

beträffande europastandard (CEN 1995) och är därmed av särskilt intresse för

funktionsprovning. Den franska utrustningen betecknas som stor (men är liten i

förhållande till tysk SBT-maskin i München, t.o.m. kap. 3.1.3.2) medan de övriga

är små. Småutrustningarna jämförs i tabell 1. En ringanalys har gjorts med

fransk och engelsk utrustning (enligt nedan) och man fann betydligt bättre preci-

sion hos den förstnämnda (Bonnot 1994). Man kan nöja sig med två provningar

med fransk utrustning när det behövs sex med engelsk för att få samma säkerhet.

Tysk och dansk utrustning har blivit aktuella för normering först senare. Enligt

tyska erfarenheter räcker det med dubbelförsök videamburgförsök. Ytterligare

studier av utrustningarna planeras i samband med europastandardisering och för-

slaget till Wheel-Tracking Test är än så länge ofullständig (Bonnot, pers. medd.

1996).

3.1 Korta beskrivningar av en del SET-utrustningar
3.1.1 Engelska varianter

Varierande uppgifter kan hittas i litteraturen genom att utrustningen modiñerats.

En principskiss av ursprunglig engelsk maskin framgår av figur 4 och nyaste upp-

gifter till Europastandard ges i tabell 1. Enligt RILEM (1977) testas prOVplattor

30x30 cm, med tjocklek 50 mm vid en temperatur av 45°C. Man använder sig av

massivgummihjul med diametern 20 cm, bredden 4,7 cm och en gummitjocklek

på 10 mm. Amplituden är 25 cm, antalet överfarter 50/minut. Belastningen på
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hjulet kan varieras mellan 221 och 662 N (22,5-67,5 kg). Standardlasten anges till

520 N vilket i fråga om kontakttryck ska motsvara påkänningen under ett

lastbilshjul. (En hjullast upp till 90 kN anges möjlig w en tillverkare). Wheel-

tracking-rate bestäms som spårtillväxt i mm/tim under 35-55 min efter försökets

start. Man har senare modifierat utrustningen för att kunna testa borrkärnor med

20 cm diameter, tjocklek 35 mm. Utrustningen används' endast till slitlagermassa

som i England utgjorts av hot rolled asphalt (Walsh 1994). En plattvältare (av

typ statisk vält) för tillverkning av provplattor med tjocklek upp till 100 mm finns

hos en tillverkare (kap. 7).

vara l'onnglstnur

 

              

Figur 4 Principbild av engelsk spårbildningstest enligt TRL (RILEM 1977).

VTI notat 21-1996



Tabell 1 Utförande av engelsk, tysk och dansk spårbildningstest (CEN

      

1995).

UK D DK

DD 184 : 1990 Hamburg Draft test procedure
device

Wheel solid rubber steel solid rubber
Diameter (mm) 200 - 205 203,5 :1: 0,02 200 :l: 5
Width (mm) 50 i 1 47,0 1 0,02 50 i 5 (1)
Rubber thickness (mm) 10 - 13 - > 10
Rubber hardness 80 - 80 :t 1
Static load (N) 520 :l: 5 710 :t 10 704 :1: 10

for a 50 mm wheel

Distance of travel (mm) 230 :l: 5 230 :l: 10 250 :t 50

Frequency (passes/min) 42 :l: 0,4 53 :l: 2 50 :l: 10

 

(1) The load on the wheel is c_0rrected proportionnally to its width.

Man kan i sammanhanget notera att den engelska testen används både i Japan

(figur 5a) och Spanien, men vid en temperatur på 60°C (t.o.m. kap. 4.1). Man kan

notera i samband med diskussioner om europastandardisering (Bonnot-Brossaud

1994) att wheel-tracking rate inte anses tillfyllest för mätning på stabila massor

(metoden är utvecklad för hot rolled asphalt som har dåligt stenskelett). Man har

dock inte använt den engelska utrustningen vid högre temperatur än 45°C.

Vid Nottingham University har en modifierad variant av TRL:s test tagits fram

och den har använts i ett kontrakt inom SHRst asfaltprogram (Gibb och Brown

1993), figur 5b. Man använder sig av provplattor med dimensioner

404x280x75 mm. Hjulet försett med massivgummidäck har en amplitud på

225 mm, antal överfarter är 42 per minut. Belastningen varieras mellan 544-

809 kN, vid försöken har man en kontaktyta på 850 mm2 som ger yttrycket 650-

950 kPa. Temperaturen' vid försöken har varit 40°C och antalet överfarter totalt

5000. Brown (1986) omnämner (och ger t.o.m. ett foto) av en SBT-maskin för

testning av sex provplattor samtidigt, men veterligen har utrustningen inte kommit

till större användning.
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Figur 5 Några varianter av SET-utrustningar utvecklade vid a) Univ.
Nottingham (Gibb och Brown 1993) och b) Japan (Tsurukube m.fl.
1992).
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Nämnas bör även en mer forskningsbetonad SET-maskin som utvecklats vid

TRL (Lister och Powell 1978). Provplattan har här dimensionen 0,66x0,8 <0,15 m.

Ett däck som sidoförflyttas (totalt 0,4 m vid försöket) belastas med 22 kN, luft-

trycket är 690 kN/mz. Endast 1000 Överfarter har gjorts vid 31°C vid provning av

bärlagermassa.

3.1.2 Fransk utrustning

Den franska utrustningen, utvecklad vid LCPC för att ersätta Duriezmetoden

(statisk provtryckning av cylinderformiga provkroppar vid bl.a. 50°C och som ti-

digare använts för proportionering av asfaltmassa), verkar vara oförändrad sedan

introduktionen (Noret och Gauthier 1970). Den komplicerade konstruktionen

(figur 6) med hydraulik inbjuder inte heller till modifieringar på samma sätt som

t.ex. den engelska (man har dock i USA anpassat utrustningen också för studier av

vattenkänslighet), Aschenbrenner (1994). Utrustningen kompletteras av en

avancerad plattvältare (kap. 7). Den färdiga plattan delas i två delar för testning.

Plattdimensionen är 50x18 cm, tjocklek 50 eller 100 mm. Testtemperaturen är

60°C. Instrumentering för temperaturmätning inne i plattan framgår av figur 7.

Man använder sig av ett luftfyllt gummidäck (6 kg/cmz) utan mönstring och med

diameter 400 mm och avtrycksbredd 8 cm vid en belastning av 5905 N via ett hy-

drauliskt system. Däcket kan snedställas 10° för att åstadkomma skjuvkrafter (an-

vänds dock veterligen sällan). Antalet överfarter är 60/min. De två plattorna testas

samtidigt i utrustningen.
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Figur 6 Principbild avfransk spårbildningstest (från RILEM 1977).
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Figur 7 Temperaturmätningar vidfransk spårbildningstest (enligt NF P 98-

253-]) med två plattjocklekar.

Enligt Brosseaud m.fl. (1993) kan försöksförfarandet varieras beroende på

vilket väglager som man vill testa (tabell 2). Spårutvecklingen efter 30000 över-

farter ska enligt franskt krav inte vara större än 10 % av plattans tjocklek. I fransk

norm NF P98-253-1 ger man nedanstående formel:

Y = A(N/1000)b

varvid Y :spårdjup efter N överfarter

A = spårdjup efter 1000 cykler

b = lutningen hos linjen i logaritmisk skala

Metoden är föreslagen som stor SET-utrustning inom europastandardisering-

en (CEN 1995). Enligt en jämförande undersökning mellan LCPC:s och TRRLzs

utrustning är fransk test alltför krävande med mjuka bindemedel som B 70 och

100 i hot rolled asphalt där man fick maximalt tillåtet spårdjup redan efter 1000
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överfarter (Bonnot-Brosseaud 1994). Vid 45°C fick man dock bättre relation

mellan de engelska massorna med den franska utrustningen. Däremot räcker test

vid 45°C inte till för att skilja mellan högstabila franska massor. I USA har det

även framkommit att den franska standarden är för hård vid förhållandena i

Colorado (t.o.m. kap. 4.1 och 6). I Quebec, Kanada, utför man försök vid både 40

och 60°C (Leclerc 1995), tom. kap. 4.1. Fransk utrustning används i Schweiz och

Österrike (Nievelt och Thamfald 1988), veterligen utan någon ändring av test-

parametrar.

Tabell 2 Användningsområden, försöksparametrar och krav på beläggning-

ar enligtfransk spårbildningstest (Brosseaud mfl. 1994).

            

Type Domain of use Number of Maximum
cycles % rutting

Bitumen-treated granular, subbase 10,000 g 10
0/20 or 0/14 roadbase

Bituminous concrete, base course

0/14 or 0/10 30,000 g 10
thickness 60 to 80 mm wearingcourse

Bituminous concrete 1,000 _<_ 10

thin layer, wearing course
thickness 30 to 40 mm 3,000 5 20

High-Modulus Coated
Material base course
0/14 or 0/10, 30,000 g a
thickness 80 to 100 mm roadbase

(generally based on hard grade
10/20 binder)

Bituminous concrete, base course

0/14 or 0/10 10,000 g 10
for airfield pavement, thickness ' wearing course
50 to 70 mm

Very Thin Bituminous Concrete deformation < 5 mm
(VTBC), wearing course 3,000 reduction of SPTD
0/14, 0/10 or 0/6, thickness 20 to < 50 %
25 mm

 

3.1.3 Tyska utrustningar

3.1.3.1 Hamburgapparat

Denna ganska enkla utrustning (figur 8a) utvecklades av ESSO i Hamburg, ur-

sprungligen med engelsk test som förebild (Kast och von der Weppen 1978). För-

söksförfarandet skiljer sig dock från det föregående genom att man testar två prov-

plattor samtidigt i vattenbad vid 50°C samt det hävdas att man på samma gång kan

testa såväl motståndskraft mot plastisk deformation som vattenkänslighet hos
asfaltbeläggningen. Plattans dimensioner var då 25x28 cm, tjocklek 60-90 mm

och den senare varieras med stenstorleken i massan. Paulmann och Motz (1985)

har vid sina undersökningar av olika tester av asfaltmassa infört stålhjul eftersom

man anser att tidigare använt massivgummidäck slitits alltför mycket varvid

försöksförhållandena förändrats. Hamburgutrustningen har i några laboratorier

kompletterats med en sk. lamellvältapparat för att tillverka provkroppar (t.o.m.
kap. 7).
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Senare, när metoden normerats av lokala myndigheter (Freies Hansastadt

Hamburg 1990) som funktionstest för högstabila bindlager, används i stället ett

stålhjul med diameter 203 mm, bredd 47 mm som belastas med 710 N (t.o.m. 4.2).
I en offert från en tysk leverantör tas dock även massivgummidäck med. Prov-

plattan är 360 x 300 mm och tjockleken 50 mm vid stenmax 16 mm och 80 mm

vid stenmax 22 mm. (Maskinen tar dock plattjocklekar 40-120 mm). Spårbild-

ningen registreras automatiskt tills 20000 överfarter uppnåtts (tyskt krav på hög-

stabilt bindlager är <4 mm spårutveckling). Man kan även prova borrkämor med

300 mm diameter från vägen för kontrollprovning av utlagd massa.

Mischalski (1980) beskriver också resultat från en liten kombinerad plattvältare
och SBT-maskin där man använder sig av stålhjul. Provplattoma är här 25x15x10

cm. Man utförde endast 1000 överfarter vid 50°C vid ett kontakttryck på 1,5 MPa.

Gauch (1977) har tom. utvecklat en mini-SBT varvid mantelytan hos en

borrkärna belastades av ett litet stålhjul vid 40°C.

3.1.3.2 Utrustning vid Tekniska Högskolan i München

I Tyskland finns även en stor SET-maskin (figur 8b) vid Tekniska Högskolan i

München som tillåter provning av nära nog fullskaliga överbyggnadskonstruk-

tioner vid mer realistiska belastningsförhållanden än småapparater (Neumann

1981). Två provningar kan utföras samtidigt av dubbla hjul varvid provbelägg-

ningen byggs upp i stållådor 140x75x22 cm. Underlaget utgörs av en gummiskiva

med en styvhet som motsvarar ett obundet material med modulvärdet 120 MPa

vid statisk plattbelastning (I något fall har även obundet lager använts under asfalt-

beläggningen). Hjulbelastningar på 27,5 och 35 kN har använts samt ett däcktryck

på 7,5-8,2 bar för att efterlikna tung trafik. Man har totalt 40 mm sidoförflyttning

av hjulen (efter 30 överfarter). Hjulen stannar dessutom upp och avlastas under

2,5 sekunder vid vändpunktema, dvs. man har infört en viloperiod såsom är fallet i

verkligheten. Man kan även testa en enda provplatta som t.ex. vid en jämförelse

som utförts mellan parmonterade och supersingelhjul. Det verkar som man använt

utrustningen (som redan fanns i början på 80-talet) mest till för att undersöka

inverkan av olika däck och belastningar på spårbildning samt inte för att studera
asfaltmassor.

3.1.4 Finsk utrustning

En avancerad SET-utrustning togs fram av VTT (1991) i samband med det finska

ASTO-projektet (figur 9). Asfaltplattomas längd är 700 mm och hjulets rörelse

(amplitud) 1000 mm och tjockleken 70 mm. Gummiskivor används som utjämn-

ande material vid plattändarna. Däcket är omönstrat, storlek 6,00-R och lufttrycket

varieras mellan 6-10 bar. Belastningen varieras mellan 7-25 kN, vanligen används

10 kN som ger ett yttryck på 6,5 kg/cmz. Hastigheten kan varieras mellan 1 och 5

km/tim men är vanligen 0,7 m/sek. Temperaturen kan varieras mellan 5 och 60°C,

men mestadels har använts en så låg temperatur som 30°C. Automatisk avläsning

utförs regelbundet under försökets gång med en automatisk laserproñlograf, vanli-

gen upp till 14000 överfarter. En speciell plattvältare har tagits fram för

utrustningen. Man har hittills undersökt mestadels slitlagermassor. Universitetet i

Uleåborg har skaffat sig en modifierad utrustning (med något större dimensioner),

främst för att också kunna testa obundna material. En helöverbyggnad kan utföras

i en tjocklek på 600 mm (Belt och Turunen 1995).
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Figur 9 Principbild av finsk spårbildningsmaskin (VTT 1991).

3.1 .5 Dansk utrustning

Asfaltindustrins Vejforskningslaboratorium (E.Nielsen 1991) har skaffat sig en

SET-utrustning genom att bygga om en brittisk immersion wheel-tracking

machine (kap. 8) till en robustare konstruktion, ganska snarlik den engelska som

används för torrprovning (kap. 3.1.1). Däcket är dock något smalare och belast-

ningen något högre änvid engelskt försök. Plattans dimensioner är 35 x 430 cm,

tjocklek 50-70 mm. Vid det danska försöket ligger dock plattorna i vattenbad vid

45°C och man vill samtidigt även få ett mått på vattenkänsligheten hos massor,
använda under slitlagret. Metoden är därmed närmast besläktad med Hamburg-

försöket (kap. 3.1.3.1). Andersson mil. (1995) beskriver dock försök med riktig

Hamburgmaskin.

Vid Vegteknisk Institut i Danmark planeras även en större utrustning varvid

man kan studera lagervisa uppbyggnader, variera däcktyp, hjulbelastning m.m.

(C. Bredal Nielsen, pers. medd. 1995)

3.1.6 Holländsk utrustning

Hopman m.fl. (1991) beskriver en utrustning använd vid Tekniska Högskolan i

Delft. Plattan ligger i en stållåda 350x110 mm, tjockleken kan variera men är van-

ligen 70 mm (t.o.m. figur 10). Provet ligger i vattenbad vid 40°C och ett gummi-

hjul med diametern 150 mm och bredd 50 mm belastar en yta av 900 m2. Kon-

takttrycket är 0,1 MPa. Man beräknar spårbildning efter 100000 överfarter och

dividerar resultatet med lagertjockleken. En annan parameter är lutningen på den

räta linjen efter initialdeformationen.
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Figur 10 Principskiss av SET-utrustning använd vid Tekniska Högskolan i
Delft (Hopman mfl. 1991).

3.1.7 Australiensisk utrustning

I samband med den australiensiska storsatsningen på asfaltmassa (Australian

Asphalt Pavement Association Program 1988-1993) har en del utrustningar tagits

fram och marknadsförs bl.a. i Europa (några svenska laboratorier har anskaffat

gyratorisk packningsutrustning och en universalprovningsmaskin). Man har även

utvecklat en SET-maskin som det dock varit ganska tyst om sedan en första

presentation (Williamson m.fl. 1991). Det har satsats på en plattvältare och SBT-

apparat på samma gång (t.o.m. även Nynäs maskin, kap. 3.1.10). Utrustningen är

ganska komplicerad och påminner en del om finsk utrustning, där dock plattan

först vältas med en separat utrustning. Specifikationer för den australiensiska ut-

rustningen framgår av tabell 3. Noteras att man kan använda sig av plattbredder

på både 20 och 40 cm.

Williamson m.f1. (1991) beskriver inledande försök med utrustningen och det

verkar som om man haft vissa svårigheter att bl.a. få plattvältningen att fungera.

Det verkar inte finnas någon kontrollerad sidoförflyttning av hjulet såsom vid

LCPC:s plattvältare. För att få plattor med 20 cm bredd har man använt sig av

packning med ett dubbelt gummihjul. Plattans överyta var ganska välvd varför

man inledningsvis utförde100 överfarter vid 2,8 kN belastning innan denna öka-

des till 5 kN som var avsett som belastning vid försöket. Temperaturen har varit

60°C. Det verkar inte osannolikt att man underskattat svårigheterna att tillverka en

kombinationsutrustning av den här typen. Några senare resultat är inte redovisade.
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Tabell 3 Specifikationer för kombinerad australiensk utrustning för platt-

vältning och spårbildningstest (Williamson m.fl. 1991).

   

SPEClFICATlONS
Plate compactor/rut tester Length - 2820 mm

Depth - 1350 mm
Height - Canopy open 2025 mm

Canopy closed 1775 mm
Mass - 1570 kg

Hydraulic power unit Length - 1250 mm
Depth - 1350 mm
Height - 850 mm
Mass - 615 kg

Power requirements: Long travel motor - 11 kw
Load pump ..............- 0.75 kw
Cross travel - 0.2 kw
Heaters - 5.4 kw
Fan - 0.75 kw

Asphalt plate dimensions: 600 mm x 400 mm

50 mmsH5200 mm
600 mm x 200 mm

50 mm 5 H 5 150 mm (H = plate thickness)

Single or dual wheel mounting of tyres

       

Tyre size 380 mm dia x 115 mm wide with circum-
ferential groove tread pattern.

Axle load capacity 5 to 10 kN :l: 5 %

Tyre pressure 400 to 800 kPa

Electro-hLdraulic drive mechanism.

Temperature cabinet control 25°C to 80°C :l: 1°C

Compaction cycle time 1 to 4 seconds

Steel drum segment 700 mm diameter
Loading/meter width 20 to 45 kN :l: 2 kN/m

 

3.1.8 SET-utrustningar i USA

En typ av SET-maskin redovisas av Csanyioch Fung (1964) i vilken man sam-

tidigt testade 6 stycken cylindriska provkroppar med ca 100 mm diameter, fast-

monterade till rätt nivå i en stålbalk med utborrade hål för proven. Denna utrust-

ning verkar dock inte ha blivit mycket använd. Intresset för SBT-provningar väck-

tes främst i samband med European Study Tour (Muri 1991) som utfördes sam-

tidigt som SHRP-programmet pågick. Man anskaffade således LCPC- och Ham-

burgutrustningen till FHWA Thurner-Fairbanks, men också till Colorado Depart-

ment of Highways (Sorrentino 1993). Däremot har man inte skaffat sig engelsk

utrustning, även om en SET-apparat med Nottinghamvarianten som främsta

förebild byggts av Georgia Institute of Technology (Barksdale m.fl. 1993).

Dessutom har man sedan tidigare i USA den sk. Georgia Loaded Wheel, som

ursprungligen tagits fram för provning av slamförseglingar, men modiñerats för

asfaltmassa (figur 11 a och b). Collins m.fl. (1995) menar således att denna gan-

ska enkla test behövs som komplement ("proof-testning ) vid proportionering en-

ligt SHRP Level I och II. Barksdale mfl. (1993) menar dock att deras SBT -

maskin (figur 12) tillåter mer välkontrollerade förhållanden. Man var tydligen

speciellt intresserad av samtidig provning av vattenkänslighet i USA (kap. 8), för-

utom tysk test (med provplatta i vatten) har man också modifierat fransk LCPC-
test för våtprovning (Sonovske m.fl. 1994).
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Figur 12 Spårbildningsutrusming, utvecklad i Georgia, USA, av Barksdale
mfl. (1993.

Den franska och tyska utrustningen har beskrivits tidigare, även om vissa modi-

ñeringar beträffande temperatur utförts (t.o.m. kap. 6). Med hjälp av Georgia

Loaded Wheel provar man ganska smala balkar (3x3x15 tum). Ursprungligen till-

verkades dessa i Kneading Compactor eller också genom statisk pressning, men

senare har också en speciell vältmaskin utvecklats (Lai och Shami 1995), t.o.m.

kap. 7. Plattans yta täcks vid SET-försöket i hjulbanan med en högtrycksgummi-

slang som fyllts med luft till 689 kPa (figur 11a). Ett litet aluminiumhjul med

konkav slityta rullar fram och tillbaka med 45,4 kg belastning ovanpå gummi-

slangen med 45 Överfarter/minut, vanligen upp till 8000 överfarter och vid 40,5°C.

(Anledningen till detta något ovanliga arrangemang kan vara att det är svårt att få

luftfyllda smådäck). Metoden studeras f.n. i flera andra delstater i USA, för-

modligen beroende på att utrustningen är billig i förhållande till andra SBT-utrust-

ningar. Den har modiñerats i Wyoming av Miller m.fl. (1995) för att kunna testa

borrkärnor med 15 cm diameter, uppborrade från vägen. Collins m.fl. (1996)

beskriver den senare upplagan av utrustningen varvid tre provkroppar kan testas

samtidigt (figur llb). Dessutom kan man numera även testa provkroppar, till-

verkade med hjälp av SHRP Gyratory Compactor.
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Mogawer och Stuart (1995) har jämfört skelettasfalt i tre olika utrustningar an-

vända i USA. Man har funnit att Hamburgmaskin och Georgia loaded Wheel

rankade polymermodiñerade skelettmassor bättre än massor tillsatt fibrer, medan

LCPC-utrustningen gav mindre tydliga utslag. Man tar dock inte ställning till

vilken utrustning som är att föredra.

En annan typ av SET-maskin (den sk. Purwheel) har nyligen utvecklats vid
Purdue University, Khewadi och White (1995). Tydligen är man inspirerad av

tyskt Hamburgförsök eftersom man har provplattan i vatten och belastar med ett

stålhjul. Utrustningen tar dock större plattor620x304x76 mm som tillverkas med

hjälp av en lamellvält (lik den i figur 32), också den i princip enligt tysk

Hamburgmodell. Kontakttrycket är initialt 827 kPa och temperaturen 50°C, antalet

överfarter 20000 vid 34 cm/sek.

3.1.9 Kanada

I Quebec har man tagit över fransk LCPC-utrustning, men beroende på det kallare

klimatet utförs testen förutom vid 60°C även vid 40°C. I Ontario har man dock ut-

vecklat en egen SET-utrustning (Yacyshyn m.fl. 1990). Man tillverkar plattor i två
lager med California Kneading Compactor så att dimensionerna blir '381 x

140 x 76mm. Utrustningen är försedd med hjul som har 270 mm diameter och

mönstrat däck med ett lufttryck på 550 kPa. Belastningen på hjulet är 65,5 kg.

Man beskriver två försöksförfaranden, dels ett för att undersöka en nylagd massa

som svalnar varvid begynnelsetemperaturen är hög (man har i förväg undersökt

temperaturgradient som funktion av antal överfarter), dels ett vid en konstant tem-

peratur på ca 60°C. Provplattan ligger i vattenbad. Spårbildningen avläses och
försöket avslutas efter endast 4000 överfarter, förmodligen beroende på den större

deformationen vid höga temperaturer.

3.1.10 Sverige, Nynäs FoU-avdelning

Vid väglaboratoriet i Nynäshamn har man byggt om den franska LCPC-plattvälta-

ren (figur 13) för att kunna utföra SBT-försök. Däcket med ett lufttryck på

6 kg/cm2 får då gå i ett och samma spår. Man har en plattbredd på 40 cm och und-

viker därmed randproblemen som uppstår vid användning av speciell fransk SBT-

utrustning, i vilken plattans bredd är endast 18 cm. Plattans tjocklek kan varieras

mellan 40 och 100 mm. Man har utfört 4000 överfarter vid en temperatur på 40°C.

Vid en undersökning fick man obetydlig spårbildning med AG25, HABS och

HAB, markant större med ÄMJAGZS (Sillén 1993).

3.2 Provvägsmaskiner för SET-försök

I forskningssammanhang kan cirkulära eller lineära provvägsmaskiner, utvecklade

till andra ändamål, användas också till SET-försök. Nottinghams utrustning och

dansk provvägsmaskin utgör några exempel på lineära inomhusmaskiner för acce-

lererad provning. Även större, flyttbara lineära utomhusmaskiner (t.ex. ALF,

HVS), som kan förses med viss temperaturkontroll genom avskärmning av prov-

ytan som utsätts för trafiksimulering. Speer (1962) beskriver en ganska liten (14

fot diameter) cirkulär utrustning, utvecklad för att kunna efterlikna både sommar-

och vintertemperaturer. Exempel på andra cirkulära maskiner som använts för stu-

dier av plastisk deformation är den hos Shell i Amsterdam, Nestes vertikalställda

körbana, CAPTIF på Nya Zealand och VTI:s provvägsmaskin (Jacobson, opubl.

försök 1995). Vid större provvägsmaskiner med horisontell bana kan en överbygg-
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nad utföras lagervis och belastning kan ske med fullskaledäck. Utomhusmaskiner

som den franska vid Nantes har också använts för studier av spårbildning

(Brosseaud m.fl. 1994) men saknar temperaturkontroll.
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Figur 13 Fransk plattvältningsmaskin använd för spårbildningstest vid

Nynäs FoU-avdelning (från Stopp och Belägg nr2 1995).
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4 Inverkan av några testparametrar
4.1 Temperatur

Den plastiska deformationen hos asfaltbeläggning ökar med temperaturen efter-

som bitumenet blir allt mindre visköst. Material med dåligt stenskelett bör därvid

påverkas mest. Betydelsen av temperatur vid försöket är relaterad till beläggnings-

temperaturen i verkligheten (t.o.m. kap. 6) även om förhållandena är mer komp-
licerade än så. Enligt EAPA (1995) har trafiken en viss avkylande effekt på be-

läggningen. Hög friktionsvärme bör dock bildas i ett ytligt lager i däckspåret vid

laboratorieförsöket eftersom hjulet som regel inte har någon exenterrörelse och

viloperiod inte förekommer. Speer (1962) har vid försök i liten provvägsmaskin

funnit att temperaturens inverkan på spårbildning är starkt beroende av kontakt-

trycket och ju högre detta är, desto större blir känsligheten för temperatur (figur

14a). _
6.08 .ASPHALT CONTENT AT 90 PENETRATlON
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Figur 14a Inverkan av kontakttryck och temperatur på spårbildning (Speer
1962).
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Figur 14b Spårbildning som funktion av temperatur (Grimeaux och Hiemaux
1977).
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Vid franska SBT-försök har man funnit att en ökning av temperaturen från 50

till 60°C ökar spårbildningen med ca 10 gånger, dvs. att tio gånger mer överfarter

behövs för att uppnå ett bestämt spårdjup (Brosseaud mfl. 1993). Försök gjorda
av Grimeaux och Hiemaux (1977) framgår av figur 14b. Szatkowski och Jacobs

(1977) har funnit att med engelsk utrustning så får man en ökning av
spårbildningshastighet ( wheel-tracking rate ) med ca 15 gånger om temperaturen

ökas med IOUC (dvs. från 45°C). Nielsen (1991), som i Danmark använt sig av
ombyggd engelsk utrustning, menar att förutom vid 45°C så bör också försök ut-

föras vid 60°C för att bättre kunna skilja mellan vissa masstyper. Fwa och Tan

(1992) har undersökt inverkan av temperaturer 45 och 60°C, men samtidigt också

av hastighet på deforrnationsmotstånd (figur 15). Provningen har dock skett i
vattenbad enligt immersion wheeltracking test (kap. 8).
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Figur 15 Spårbildning som funktion av temperatur och hastighet vid SBT-
försök (Fwa och Tan 1992).

I Japan utför man normalt SBT försök vid 60°C. I Norra Japan, där mjukare bi-
tumen används, har man dock utfört försöket vid 45°C. Vid en jämförelse av

fransk och engelsk utrustning i samband med CEN-standardisering har inverkan

av temperatur undersökts med hjälp av LCPC:s utrustning vid 45, 50 och 60°C
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(figur 16). Bonnot-Brosseaud (1994) menar att en omräkning av resultat från fran-
ska resp. engelska utrustningar bör vara möjlig såvida man tar hänsyn till tempera-
turen vid försöket. Asfaltmassan är särskilt känslig för temperatur i samband med
utläggningen och motståndskraften mot spårbildnjng i detta sammanhang har
studerats av Yachyhyn m.fl. (1990).

 

nbcydcs

Inverkan av temperatur på spårbildning hos asfaltbetong somfunk-
tion av temperatur vid försök med LCPC:s plattvältare (Bonnot-
Brosseaud 1993).

Figur 1

4.2 Typ av däck
Inverkan av olika parametrar i samband med fullskaledäck kan endast undersökas
i storskalig apparat av den typ som används i München. I mindre SET-utrustning-
ar använder man sig av olika typer av däck, massivgummidäck är således vanliga,
men även luftfyllda däck förekommer och tom. stålhjul. Förutom styvhet är även
parametrar som hjulens bredd, slitytans utformning, mönstring mm. av betydelse
på spårbildningen. Grimaux och Hiemaux (1977) har studerat inverkan av en
samtidig förändring av både däcktryck och belastning (figur 17).
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Figur 17 Jämförelser mellan gummi- och stålhjul vid Hamburgförsök för

bindlager med olika bitumenhårdhet och hålrum vid temperaturer

av 40 och 50°C (Domnick och Beecken 1994).

Ett stålhjul anses mindre föränderligt än gummidäck och därmed bättre från

precisionssynpunkt enligt erfarenheter från Hamburgförsöket (Paulmann och Motz

1985). En undersökning har gjorts med utrustningen vid användning av både

massivgummidäck (som fanns på ursprunglig ESSO-apparat) och stålhjul som

föreskrivs av vägmyndighetema i Hamburg (Domnick och Beecken 1994). Man
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har testat asfaltmassa till bindlager vid tre bitumenhårdheter B 45, 60 och 80 vid

två olika hålrum, 5,7 resp. 6,2 %. Två olika temperaturer har använts, 40 och

50°C. Det visar sig att vid 40°C erhölls förväntat resultat (ju hårdare bitumen

desto mindre spår), särskilt med den stabilare massan med lägre bitumenhalt.

Ökas temperaturen till 50°C är spårbildningen däremot (enligt försöksförhållan-

dena) maximal med stålhjulet, oberoende av bitumenhårdhet och bitumenhalt,
medan gummidäcket skiljer massorna åt (figur 18). Man rekommenderar därför
gummidäck vid SET-försöket. Av intresse i sammanhanget är även att - vid en
jämförelse med spårbildningen i vägen - test med stålhjul visat sig underkänna

massor till bindlager som visat god funktion i vägen (Tappert 1994).

   

4 Protondcur d'omiére lmml

'IS "-
500 daN

6 bar

\

10 -

250 daN
1 bar

5 r-

0 1 l n a
1 10 ' 10' 10J to'

Nombrc de cycle:

Figur 18 Inverkan av belastning och lufttrka på spårbildning vid franska
SET-försök (Noret och Gauthier 1970).

Yacyshyn m.fl. (1990) har undersökt skillnaderna i spårbildning vid använd-

ning av dels massivhjul, dels luftgummihjul, med och utan mönstring, vid två

olika lufttryck (figur 19). Försöken har dock gjorts vid höga temperaturer efter-

som avsikten varit att studera känsligheten hos nylagd massa. Luftgummihjulet

kan ge ganska olika resultat beroende på mönstring, men det verkar också som re-

sultaten är starkt avhängiga av lufttrycket. Beroende på höga temperaturer är det

dock svårt att dra säkra slutsatser från försöket.
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Figur 19 Spårbildning efter 1000 överfarter som funktion av temperatur
(simulering av avsvalningsfärlopp hos asfaltmassa) samt massiv-
gummi och mönstrat resp. omönstrat luftfyllt gummidäck vid olika
kontakttryck (Yachytyn mfl. 1989).

Ett.ex.empel av erfarenheter från provning av en helt annan egenskap kan om-

nämnas i sammanhanget. Vid det engelska poleringsförsöket för stenmaterial,

Polished Stone Value, använde man ursprungligen luftgummihjul men har senare

övergått till massivgummihjul för säkrare resultat. Den franska LCPC-utrust-

ningen som har luftfyllt däck har dock visat sig pålitligare än TRL- utrustningen

med massivgummidäck, men även andra försöksparametrar kan ha inverkat. An-

vändning av högtrycksslang som ersättning för luftgummihjul är en intressant

lösning vid Georgia Loaded Wheel (eftersom det är svårt att få fram så små hjul

med luftfyllda däck?).

4.3 Provplattans bredd, sidostöd och tjocklek
En fördel med försök av typ SBT är att materialet är väl inspänt, till skillnad från

t.ex. kryptest, vilket resulterar i en mer rättvis värdering av massor som skelettas-

falt och dränasfalt. Samtidigt kan inspänningen också vara orealistiskt hög, t.ex.

om man väl fixerar en smal asfaltbalk i en stålbehållare. Att man ofta använt sig

av smala provplattor kan bero på packningsförfarandet som redan funnits ut-

vecklat (kap. 7). Man kan ibland se på foton från avslutade försök hur massa skju-

tits ut över stålformens kanter.

Hopman mil. (1991) har vid Tekniska Högskolan i Delft studerat inverkan av

plattans bredd på spårbildning vid 40°C vid plattjocklekar 60 och 120 mm. Det
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visar sig att spårbildningen ökar med bredden hos plattan och för att helt kunna

eliminera verkan av plattans bredd, skulle man behöva ett mått på ca 60 cm (figur

20). Spårbildningen är något större vid högre lagertjocklek, något som även

framkommit vid försök i VTI:s provvägsmaskin (Jacobson, pers. medd. 1996).

Dessutom är den lineära delen hos kurvan ganska lite beroende av plattbredd vid

en lagertjocklek på 60 mm, däremot i hög grad vid 120 mm plattjocklek. Den

holländska SET-utrustningen har annars en bredd på endast 110 mm.
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Figur 20 a) Spårdjup och b) kurvans lutning inom rätlinjig del mot platt-
bredd vid spårbildningsförsök (Hopman 1991).

Nugteren m.fl. (1993) har gjort försök varvid plattbredden varierades (110,

220, och 590 mm), men samtidigt också plattans tjocklek (60 och 120 mm).

Plattans längd var 600 mm och hjulets amplitud 380 mm. Försöket gjordes vid

40°C och med yttrycket 0,5 MPa. Det anges inte vilken typ av däck som användes.

Det visar sig att man får väsentliga skillnader i spårbildning, speciellt för den tun-

nare asfaltplattan med 60 mm tjocklek. Ju smalare platta, desto mindre blir spår-

bildningen (figur 21). Vid den tjockare plattan (120 mm) erhölls minst spårbild-

ning vid den smalaste plattan, medan skillnaden inte var stor mellan 220 och

580 mm plattbredder. Det är inte säkert att olika typer av asfaltmassa förhåller sig

på samma sätt. Försöket visar emellertid att man inte bör ha en SET-utrustning

med alltför smala plattor.

Man har också försökt studera inverkan av inspänning genom mellanlägg.

Provplattan är ganska smal vid LCPC:s försök och för att bättre efterlikna verklig-

heten har Pratl m.fl. (1995) använt sig av ett tunt styrofoammellanlägg vid prov-

ning av skelettasfalt. Man har dock funnit att provet buktarut ("barreling ) vid

trañkering och tydligen har sidostödet varit alltför svagt. Sonovske m.fl. (1994)

har också undersökt inverkan av inspänning i LCPC:s maskin, dels med mellan-

lägg av skumplast, dels genom fastgjutning av plattan med hjälp av gips (dvs. fullt

sidostöd). Spårdjupet blir högre i det senare fallet (figur 22). Det förefaller

nödvändigt att väl definiera hur provet sätts fast i behållaren så att det inte rör på

sig eller utsätts för orealistiska spänningar. Enligt fransk norm får spelrummet till
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formens väggar inte vara större än 0,5 mm. Enligt tysk anvisning gjutér man fast

provet med gips. I TRL:s större SET-utrustning gjuts provplattan fast med svag

betong i stålformen.
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Figur 21 Spårbildning som funktion av antal överfarter vid tre plattbredder
och plattjocklekar a) 60 mm samt b) 120 mm (Nguteren mfl. 1991).
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Figur 22 Spårbildning som funktion av antal överfarter vid två olika slags
inspänning (gipsinjutning resp. skumplastjâdlning) av provplattan i
sin provbehållare (Sosnovske m.fl. 1994).
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Pratl m.fl. (1995), som testat skelettasfalt i LCPC:s utrustning, anser att man

bör testa samma lagertjocklek som används i praktiken. En anpassning av antalet

varv till lagertjocklek görs även vid franskt försök (tabell 2). Brosseaud m.fl.

(1993) menar dock att plattans tjocklek utgör en sekundär parameter som påverkar

den lätthet varmed partiklarna i massan kan omlagras vid SBT-försöket.

4.5 Underlag

Vanligen ligger provplattan direkt på stålunderlag i formen, något som innebär en
ökad spårbildning jämfört med ett flexiblare underlag. I stor tysk SET-utrustning

använder man sig (alltid?) av gummiskiva som ger en styvhet som motsvarar det

som krävs hos vältat förstärkningslager (E-modul 120 MPa vid plattbelastning).

Inverkan av underlag har studerats av Yacyshyn m.fl. (1990), man har dels använt

sig av massa i två lager varvid det undre lagrets styvhet varierats, dels använt sig

av underlag av plywood. Det visar sig att inverkan av underliggande lager är liten i

denna SET-utrustning (smala plattor med högt sidostöd), trots att de underligg-

ande massorna visar stor skillnad om de testas separat i utrustningen. Plywood-

underlag reducerade spårbildningen med ca 25 %, men plywooden var olämpligt

material i sammanhanget och hade dålig beständighet beroende på att vattenbad

användes.

4.6 Hastighet

SET-försök utförs vid låg hastighet något som innebär ökad plastisk deformation i

jämförelse med trafik eftersom asfaltmassans egenskaper beror på frekvensen vid

belastningen. Försök gjorda av Fwa och Tan (1992) visar att spårbildningen ökar

markant när hastigheten vid försöket minskar, särskilt vid högre temperatur (figur

15). Hastigheten över provplattan är inte konstant eftersom hjulet accelerera resp.

retarderar från vändpunktema (figur 23). Provningen har skett i vattenbad med

hjälp av engelsk apparat för immersion wheeltracking test . Vid ñnsk utrustning

bör därför hastigheten vara ganska konstant längs provplattan eftersom hjulet

vänder utanför provplattan. Den ñnska utrustningen ger också ett jämnt de-

formationsspår, medan vid de flesta utrustningarna hjulet förmodligen utövar

störst inverkan i plattans mittzon.
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5 Relationer mellan SBT och andra tester för prov-
ning av plastlsk deformatlon

SBT-test har ofta relaterats till andra provningar med varierande resultat, förmod-

ligen bl.a. beroende på vilken massatyp som undersökts, typ av SET-försök, vilket

annat försök man jämfört med m.m. Enligt dansk erfarenhet (figur 2421) ger

Marshall- och SBT -försök olika värdering av skilda massatyper. Hopman m.fl.

(1991) visar på frånvaron av samband mellan statiskt kryp- och SBT-försök för tät

och öppen asfaltbetong (figur 24h). Fabb och Heyes (1984) har fått icke lineära

samband med Marshallstabilitet och -kvot vid försök med hot rolled asphalt och
asfaltbetong. Det har påpekats av Bolk (1977) att det finns en lineär korrelation

mellan resultat av en SBT-test Och statisk kryp samt Marshallflytvärde (dock inte

Marshallstabilitet). Däremot ger varje massa (endast asfaltbetong har undersökts)

sitt separata samband (figur 25a).
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Figur 24 a Jämförelse av Marshallstabilitet och resultatfrån spårbildningstest
på olika typer av asfaltmassor (ABS används som bärlager i
Danmark) enligt Andersson mfl. (1992).
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Figur 24 b Samband mellan statiskt krypförsäk och spårbildningstest på öppen
och tät asfaltbetong (Hopman mfl. 1991).

Dynamisk kryptest är bättre lämpad än statisk variant för funktionsprovning av

massa och ger bättre samband med SBT-försök (figur 25h). Gibb och Brown

(1993) menar att för asfaltbetong så finns det en överensstämmelse mellan resulta-

ten från SBT-test och dynamiskt krypförsök, däremot inte för statisk kryptest

(figur 26). Jämför man så olika typer av massor som asfaltbetong och dränasfalt

får man helt olika resultat (figur 27). SBT-försök relaterar dock bättre till prakti-

ska erfarenheter än statisk krypförsök. Ulmgren (1993) har funnit god korrelation

mellan resultat av dynamiskt kryptest och finsk SET-försök såvida belastnings-

plattan vid krypförsöket har mindre diameter än provplattan och man därigenom

får ett visst sidotryck i massan. Dynamiska treaxialförsök har sällan utförts på as-

faltmassa beroende på komplicerat försöksförfarande, men utpekas av EAPA

( 1995) som en framtida test när mer lätthanterlig utrustning framtagits.

Turpeinen m.fl. (1981) har relaterat resultaten från olika testmetoder mot spår-

bildning i Neste's provvägsmaskin och funnit god korrelation med resultaten från

pressdrag- och styvhetsmodulprovning, däremot inte med Marshall- och Hveem-

stabilitet vid försök med asfaltbetong med och utan sandpuckel.
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Samband mellan statiskt krypförso'k och resultat från spårbild-
ningstest (40°C i båda fallen) enligt Bolk (1977).

Static Creep Wheeltracking Reputed Load Axial

mw 80W 4-)-new

vow _ 81W<-- alw

now BO'l' vow
BlT/ V1 VOW VIW

811' 811"

801' VIW BOT

V01' <_> v01' <--> v01'

Ordningsfo'ljden hos asfaltmassor (asfaltbetong) enligt resultaten
från tre olika testmetoder (Gibbs och Brown 1993).
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Figur 26 Samband mellan dynamiskt kryptest och resultat från spårbild-
ningstest på asfaltbetong med och utan polymermodifierat bitumen
vid temperaturer 40 och 50°C (Valkering mfl. 1990).
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6 Relationer rpellan_SBT och s _årbildning i vägen
beroende pa plastlsk deforma lon

Det är inte helt lätt att finna samband mellan resultaten från verkligheten och från

SET-försök. Någon god överensstämmelse är inte heller att förvänta eftersom vid

vägförhållanden i regel mer än ett enda lager är involverat. I laboratoriet sker det

en intensiv, långsam trañkpåkänning av däcket i samma spår i båda riktningarna

utan några viloperioder. Det verkar också som man inte kan prova asfaltbelägg-
ning, avsedd för nordliga klimatförhållanden, vid så höga temperaturer som före-
kommer i beläggningen under vissa särskilt varma sommarperioder. Man ligger då

i närheten av bitumenets mjukpunkt och verkan av hjulet, som går i samma hjul-

spår, är alltför knådande och förmodligen ibland t.o.m. nötande. I Tyskland har
man således noterat (vid provsågning av plattor från bindlager av trafikerade vägar

till SET-försök) att man i l_aboratoriet fått underkända resultat i sådana fall där

spårbildning i praktiken inte uppkommit (Tappert 1994), tom. figur 28.

Hamburgutrustning med stålhjul har då använts.

B aus Ausbaustücken

Spurbildungstest A aus Ausbaustücken
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Figur 28 Uppmätt tjockleksminskning hos bindlager i tungt trafikerade
vägar och resultat enligtspårbildningstest på utsågade provplattor
från inte trafikerade vägpartier (Tappert 1994).

Det är sällan som man direkt undersökt motståndskraften mot plastisk deforma-

tion i speciellt anlagda provsträckor varvid materialparametrar varierats. Man har i

stället resultat från mer slumpvisa observationer och skadeutredningar. Enligt

Szatkowski och Jacobs (1977) har man således i England funnit god överensstäm-

melse mellan TRRL'S test ( wheel-tracking rate ) samt spårbildning i vägen och

man ger en formel för prediktering (Man avser här hot rolled asphalt ):
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d<14000/N+ 100

varvid
d=Wheelt3acking rate vid 45°C

:antal kommersiella fordon/dag

Denna formel gäller för raksträckor och vid en spårbildning <O,5 mm/år. I

kuperad terräng, kurvor, retardations- och accelerationssträckor är dock påkän-

ningarna större. Walsh (1996) ger några nyare erfarenheter. Ovanstående formel

används, men korrektionsfaktorer har införts vid Kent County Council beroende

på spårbundenhet hos tung trafik, hastighet mm. Metoden lämpar sig däremot inte

för massor till lättrañkerade vägar (där mjukare bitumen än i hot rolled asphalt

används?)

Enligt Brosseaud m.fl. (1993) är trafikbelastningen och dess aggressivitet inte

tillräckligt väl känd i verkligheten för att en korrelation med franskt SBT-försök

kan upprättas. Hastigheten, trafikflödet, fördelningen i sidoläge m.m. inverkar.
Man har dock i Frankrike, genom undersökningar av bl.a. skadefall mm, funnit att

om en asfaltmassa uppfyllt den franska SBT-speciñkationen så har plastisk defor-
mation inte uppkommit. När det varit problem har i regel orsakerna varit: Byte av

bitumensort, förorenat bitumen, variationer i stenmaterialet, man har Lex. kommit

in i vittringszoner i täkten, överdriven kubisering av stenmaterialet (man mal

t.o.m. krossand i stångkvarn) eller haft dålig packning av massan. Felpropor-

tionering nämns inte som huvudorsak. Man nämner att speciñkationen utgör mi-

nimikrav och beställaren kan också ställa hårdare krav.
Den franska LCPC-utrustningen har studerats i Colorado, USA (Aschenbrenner

1994). Man har mätt spårbildning och sågat upp provplattor från icke trafikerade

partier vid sidan av spåren. Det har framkommit att fransk test, utförd vid 60°C är

alltför hård vid förhållandena i Colorado. Man har gjort provningar även vid lägre

temperaturer. Det framkom att man fick ett samband mellan spårbildningen i

vägar och SBT-resultat om temperaturerna vid provningen (45, 50 rep 60°C) rela-

terats till de klimatförhållanden som råder vid observationssträckoma (figur 29a).

Lägst temperatur vid försöket användes således för prov, tagna från vägar på hög

höjd över havet (Förmodligen använder man sig då också avmjukare bitumen).

Aschenbrenner och Far (1996) har dessutom studerat tysk Hamburgtest och

funnit att det tyska gränsvärdet på max 4 mm spårdjup (avser högstabila bind-

lager) är alltför strängt för Colorado och föreslår ett gränsvärde på 10 mm.

Miller m.fl. (1955) har mätt upp spårbildningen på observationssträckor i
Georgia och relaterat denna till borrkärnor, tagna från icke trafikerade partier samt

testade i Georgia Loaded Wheel (vid 40°C). Man har infört korrigeringar för kli-

mat vid observationssträckoma, höjd över havet och därigenom fått god överens-

stämmelse med resultaten från SET-försöket (figur 29h). Collins m.fl. (1995)

meddelar att man med hjälp av Georgia Loaded Wheel fått en bra metod för

klassificering av asfaltmassors lämplighet, medan både Marshall- och Hveem-

metoderna ibland gett dålig överensstämmelse med verkligheten.
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Figur 29 a Samband mellan resultat från LCPC:s spårbildningsmaskin (an-
passning av provtemperatur har skett till observationssträckomas
läge) och spårbildning i observationsstra'ckorna (Aschenbrenner
1994).
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Figur 29 b Spårbildning i observationsstra'ckor och spårbildningstest (korri-
gering har skett för temperatur m.m. vid vägförhållanden) enligt
Miller mfl. (1995).

Inom det finska ASTO-programmet har spårbildningen, beräknad för två som-

rar, relaterats mot spårbildningen i finsk SET-utrustning (Hiltunen 1991). Spår-

bildningen under den första sommaren relaterar särskilt väl mot initialspårbild-

ningen (upp till 4000 Överfarter) i maskinen. Man anger i figur 30a spårbildning

(inklusive efterpackning) efter två somrar som funktion av kommersiell trañk
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(figur 30h). Den plastiska deformationen under efterföljande tre somrar antages

bli ca 0,5 mm/år och blir efter fem år helt obetydlig.
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Figur 30 Samband mellan spårbildning på två provvägar och resultat från
finsk spårbildningstest efter a) 1:a och b) 2:a sommaren (Hiltunen
1991).

Några försök har även gjorts att relatera resultat från fullskaleförsök i utomhus

provvägsmaskiner till SET-resultat. Corté m.fl. (1995) har funnit att spårbildning-

en på några provsträckor, lagda i LCPC:s cirkulära maskin i Nantes, visar bäst

överensstämmelse med dynamiskt kryptest, däremot något sämre för SBT (LCPC-

utrustning) och sämst för statisk kryptest. Det påpekas dock att sommaren varit
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ovanligt kall varför resultaten från provvägsmaskin utan klimatkontroll är svåra att
använda som facit . Hofbauer och Litzka (1995) har gjort en österrikisk under-

sökning i slovakisk cirkulär provvägsmaskin (med radie 16 m, belägen utomhus).

En av målsättningarna var att verifiera resultat från undersökning i SET-maskin av

fransk typ på asfaltmassa, varvid komforrnen hos stenmaterialet varierades. Man

fann en överensstämmelse med spårbildningen vid laboratorieförsöket. Den

övervägande delen av spårbildningen skedde under den varma sommaren. Koch

(1995) redogör i korthet för resultat från ALF (en lineär fullskalemaskin) i USA

och jämför med försök i Hamburg-SET. Man fann att överensstämmelsen var god

om kvaliteten för bitumenet varierades, däremot fick man ingen förbättring enligt

SBT-försök (till skillnad från ALF) om stenstorleken i massan ökades. Vid besök

av anläggningen vid FHWA i Washington i januari 1996 bekräftades att resultaten

från fullskaleförsök och SBT-försök ganska väl stämde överens, med undantag för
storstensmassan (Stuart, Bonaquist, pers. medd.).
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7 U_t_rustningar för tillverkning av prov till SBT-för-
sok

Det är viktigt för att ett SET-försök ska kunna fusapera att de: finns en smidig
metod att tillverka provplattor såvida man som vid vissa försök inte använder sig

av cylindriska provkroppar. Ibland verkar det som utrustningen för tillverkning av

provplattor t.o.m.bestämt maskinens Uffiormning. Ganska smala plattor tillverkas

således med hjälp av California Kneading Compactor som finns på välutrustade
laboratorier, speciellt i USA, men också i Europa (Två exemplar finns t.ex. i

Sverige). I Australien har man gjort försök att ta fram en kombinationsmaskin

(kap. 3.1.6).

Provet som ska undersökas ska ha egenskaper som så nära som möjligt efterlik-

nar vägförhållanden. Stenmaterialet måste ha samma partikelorientering och där-
med ihoplåsning vid laboratorie- och fältförhållanden, nedkrossningen får inte

vara alltför olika m.m. Plattvältning anses ge den bästa överensstämmelsen, men

här inverkar också sannolikt faktorer som plattans storlek och tjocklek. Walsh

( 1996) har funnit att laboratorievältade plattor i allmänhet ger något bättre resultat

än borrkärnor från vägen. Åsiktema går i sär beträffande lämpligheten av gyra-

torisk packning som kan användas med Georgia Loaded Wheel. Collins mfl.

(1996) har dock jämfört gyratoriskt packade prov med balkar som tillverkats

genom knådande packning och fått likartade resultat (figur 31). Man har även

provat statisk tryckning av provplattor men senare övergivit metoden.
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Figur 31 Spårbildning av asfaltprov, packade enligt två olika förfaranden
som funktion av hålrum. Testning har skett vid tre olika tempera-
turer (Collins m.fl. 1996).

En annan viktig faktor är bitumenåldringen och denna får inte vara alltför av-

vikande vid laboratorie- och vägförhållanden beroende på stor inverkan på mot-

ståndskraften mot plastisk deformation (Collins 1995). En åldringsprocess för
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Hamburgförsöket har således föreslagits av Aschenberger och Far (1996) för att få

god överensstämmelse med vägförhållanden. Den laboratorietillverkade asfalt-

massan värms således vid packningstemperatur under 2 timmar. För massa,

blandad i verk, rekommenderas dock lagring under 2 timmar vid 110°C i förseglad

behållare före neddelningen. Sedan följer upphettning till packningstemperatur
under 4 timmar i förseglad behållare.

Till såväl engelsk, fransk som tysk utrustning hör kompletterande plattvältare,

medan man i Australien försökt utveckla en kombinationsmaskin. Den franska

plattvältaren är mest avancerad och plattan packas med gummihjul efterliknande

en gummihjulsvält. Vid de två övriga försöken efterliknar man statisk slätvalsvält.

Walsh (1994) har dock använt sig av vibrostamp vid tillverkning av platta till

engelskt försök därman eftersträvar 98 % Marshalldensitet. Plattvältare har även

utvecklats i USA i olika sammanhang (t.o.m. figur 32). En metod har framtagits

inom SHRP-projektet och tagits upp som tentativ AASHTO metod. Vid kana-

densiskt försök (Ontario) vältas provplattan i två lager och man kan då även testa

kombinationen av två massor på spårbildningen.

Engelsk och tysk utrustning är dessutom anpassade för att testa borrkärnor, för-

utom utsågade provplattor från vägen. Därvid bortfaller problemen med laborato-

rietillverkning av laboratorieprov och tveksamheter beträffande deras representa-

tivitet.
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Figur 32 Schematiska bilder för tillverkning av provplattor till Georgia
Loaded Wheel med hjälp av plattvältare (Lai och Shami 1995).
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8 Bestämning av vattenkänslighet med hjälp av
SBT-utrustning

Vattenkänslighet hos asfaltmassa kan bidra till spårbildning och nedsatt utmatt-

ning (Lottman och Firth 1989, Krutz och Stroup-Gardinier 1% *1). Vid undersök-

ning enligt SBT utsätts provet för en kontinuerlig trañkpåkåii ng vilket kan ge

upphov till porvattentryck och förlust av kohesionen inom m. Vanligen för-

lagrar man inte massan vid undertrka såsom är fallet vid tester av typ vidhäft-

ningstal . Dålig vidhäftning hos massan ger upphov till en plötslig kollaps och

kraftig Ökning av spårbildningen, särskilt vid magra, stenrika massor utan att nå-

gon plastisk deformation behöver uppträda. Med hjälp av tysk Hamburgutrustning

anser man sig kunna testa såväl plastisk deformation som vattenkänslighet vid
samma försök. En engelsk TRL-utrustning Immersion Wheel-Tracking Test be-

skrevs redan år 1951 (Cawsevmfl. 1988) och en i princip liknande apparat finns

fortfarande på marknaden (figur 33). Den finns även i en variant varvid tre prov
kan testas samtidigt, då blir dock plattorna mycket smala med bredden 3,5 tum

och längden 12 tum (t.o.m. figur med specifikationer). Proven testas i vattenbad

vid 40°C. Även vid Nynäs Forskningsavdelning finns en SET-utrustning, avsedd

att prova under vatten, men denna har inte använts mycket.
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Figur 33 Immersion-Wheeltracking Machine för studier av vattenkänslig-
het enligt Matthews och Colwill (1962).

Mathews och Colwill (1962) beskriver erfarenheter med utrustningen, avsedd

för våtprovning, Asfaltmassa med dålig vattenbeständighet försämras plötsligt

efter ett fåtal överfarter (figur 34). Man har funnit en god överensstämmelse med

provsträckor varvid stenmaterialet varierades (tabell 4). Bitumenet var dock

mycket mjukt, penetration 300, hålrumshalten anges inte. Förmodligen var det

fråga om asfaltbetong till vägar med ringa trafik. Cawsey och Raymond-Williams

(1990) beskriver mer i detalj vidhäftningstesten. Vissa massor kan sönderfalla

beroende på avlossning av bitumen från grovt stenmaterial. I andra fall kan fin-
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materialet vara den svaga länken och man får snarare en kohesionsförlust vid

SET-försöket. Saltlösning kan användas för att accelerera sönderfallet vid vatten-

känslig massa även om det salt som använts vid försöket (NaHCO3) förefaller
föga representativt för vägförhållanden.

 

FIGURE 4
TYPlCAL FMLUHE CURVES FROM THE IMMERSION

WHEEL TRACKING TESTS IN SALT SOLUTION (NaHC03)
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Figur 34 Spårbildning vid provning av asfaltmassa med olika vattenkånslig-
het i utrustning enligt figur 33. Saltlösning (NaHC03) har använts
för attpåskynda förloppet (Cawsey m.fl. 1990).

Tabell 4 Resultat erhållna med olika stenmaterial i asfaltbetong med mjukt

bitumen i spårbildningsmaskin för vattenkånslighet (figur 33) samt

erfarenheter från provstråckor. Enligt Matthews och Colwill

 

(1 962).

Aggregate No. of , Failure time, h Stripping obser-

samples ved in full-scale

tested experiment

Min. Max. Median

Basalt A 15 6 24 14 severe

Basalt C 14 11 > 48 > 48* slight

Basalt D 6 > 48 > 48 slight

Granite A 75 1 75 2-5 severe

Granite B 12 10 > 48 30 moderate

Gritstone A 17 2 14 6-5 moderate

Gritstone B 12 28 > 48 >"'48 1' moderat

Limestone A 15 > 48 > 48 none

Porphyry A 14 3 8 5-5 severe

Porphyry B 1 4 9 24 16 severe

Porphyry C 17 4 24 17.5 severe

Quartzite A 18 205 7-5 5 severe

* 8 samples survived 48 h. 17 samples survived 48 h.

En mer robust variant utgör Hamburg-SET som dock är avsedd att samtidigt

testa motståndskraften mot plastisk deformation och vattenkänslighet (figur 35).

Vid en vattenkänslig massa kan man få ett deformationsförlopp såsom i figur 36. I

vissa fall kan det dock tänkas att spårbildning uppstår beroende på att bitumenfyll-

nadsgraden blivit alltför hög (t.o.m. figur 3). I sådana fall bör en okulär granskning
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vara av värde, enligt Cawsey och Raymond-Williams (1990) grumlas vattnet om

en massa börjar svikta beroende på dålig vattenkänslighet. Hamburgutrustningen
är specielltframtagen för att testa bindlager med hög stabilitet varvid man använ-
der sig av hårda bitumensorter. Provet testas under vatten vid 50°C, enligt anvis-
ning med stålhjul, även om massivgummidäck också kommer till användning. Av

spårbildningsförloppet framgår att man inledningsvis får en deformation, som an-

ses vara av plastisk typ, men sedan kan man få en plötslig spårdjupsökning som

tillskrivs dålig vattenkänslighet hos massan. AEL i Norge har nyligen anskaffat

denna maskin speciellt för vidhäftningsstudier (Ruud 1995). En japansk variant

beskrivs av Mise m.fl. (1982), figur 37.

 

Figur 35 Spårbildningsmaskin för provning under vatten av tysk Hamburg-
modell (från Andersson m.fl. 1992).
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Figur 36 Spårbildningsförlopp vid försök i Hamburgutrustning (med vatten-
känslig massa) enligt Ashenbrenner (1994).
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Figur 37 Japansk spårbildningsmaskin för provning av vattenka'nslighet
(Mise mfl. 1982).
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Figur 38 Samband mellan resultat från provning av vattenkänslighet enligt
spårbildningstest och SHRP.°s ECS utrustning (SHRP 1994).

Inom SHRst asfaltprogram och dess fortsättning i USA har man visat stort

intresse för SET-försök. Man har byggt om fransk LCPC test för att kunna an-

vända den med vatten (innan Hamburgutrustning införskaffats). Resultaten har

bl.a. relaterats till det inom SHRP utvecklade s.k. ECS-testet för vattenkänslighet,

med hjälp av vilken trafikpåkänning också kan efterliknas (pulserande belastning

på en inspänd cylindrisk provkropp). Ett visst samband föreligger även om några

avvikande resultat konstateras (figur 38). ECS-test har dock inte fått stor sprid-

ning och ingår inte som obligatorisk provning i Superpave. Ruud (1995) beskriver

erfarenheterna inom SHRP-projektet när det gäller vidhäftning och studien har re-

sulterat i inköp av Hamburgmaskin som inte är dyrare än SHRst ECS-utrustning

och förmodligen mer användbar. Man har dessutom i USA byggt en slags mo-

difierad Hamburgutrustning, den s.k. Purwheel (t.o.m. kap. 3.1.7).
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9 Bedömning
Det är inte helt lätt att ta fram en utrustning som i alla avseenden har företräden

framför andra. Vilken SET-utrustning som är lämplig beror på om avsikten är

rutinmässig funktionsprovning eller för FoU-projekt där utrustningen kan behöva

modifieras och försökspararnetrarna förändras. En större utrustning, såsom den ut-

vecklad av VTT, kan vara lämplig i det senare sammanhanget. Några kriterier för

utrustning till mer rutinmässig provning kan vara: Metoden bör vara aktuell för

europastandardisering (f.n. engelsk, fransk, dansk och tysk), vara så allsidig som
möjlig och lätt att arbeta med och icke kräva stora personalresurser (såsom försök
i provvägsmaskin). Prov från vägen bör kunna undersökas för kontrollprovningar.
Man bör dessutom ha erfarenheter av relationen med vägförhållanden samt känna

till begränsningarna vid försöket (gäller för alla laboratorieförsök). Provplattans
bredd är en viktig parameter och för att i möjligaste mån efterlikna väg-

förhållanden bör plattan inte vara alltför smal. En tabellöversikt av viktigare, kom-
mersiellt tillgängliga utrustningar ges av tabell A.

Spårbildningstest av engelsk typ är enligt Walsh (1994) inte lämplig för be-

dömning av den optimala bitumenhalter eftersom motståndskraften mot spårbild-

ning ökar med minskande bitumenhalt till den grad att en massa med alltför dålig
beständighet kan erhållas. Man riskerar därmed att få skador av annan typ som
stripping , stensläpp m.m. Detta gäller f.ö. även för många andra typer av prov-

ningar för stabilitet. Kompletterande undersökningar av bl.a. beständighet måste

därför utföras. Ett försök, där plattan testas under vatten, är därför att föredra för

funktionsprovning, trots invändning mot att man inte kan med säkerhet särskilja

effekter av plastisk deformation och stripping .

Idealet vore en utrustning med vilken man såväl kan undersöka motståndskraft

mot plastisk deformation som vattenkänslighet. Detta sägs vara möjligt med tysk

Harnburgutrustning som på senare år har fått viss internationell spridning. Meto-
den har accepterats som' test för vidhäftning i USA. Även om man normalt under-

söker en vattendränkt provplatta, finns det också möjlighet att utföra undersök-

ningen utan vatten (efter ombyggnad av apparaten). Den tyska metoden är utveck-

lad för högstabila bindlager, som också är av störst intresse i sammanhanget, den

engelska däremot för slitlager. Fransk test används däremot till olika väglager

(tabell 2). Plattbredden är större vid tysk än vid fransk utrustning (men körbanan

däremot kortare). Massivgummidäck bör dock väljas i stället för stålhjul.

Spårbildningen mäts förutom tvärs över plattan även i dess längdled.

Det finns för det tyska Hamburgförsöket, liksom vid fransk och engelsk metod)

en kompletterande maskin för framställning av provplattor i laboratoriet. Man kan

även instrumentera utrustningen för att mäta packningsegenskaper. Två prov testas

samtidigt vid både tyskt och franskt försök samt båda sägs ha god precision. Möj-

lighet fmns även att testa stora borrkärnor (diameter 300 m) från vägen.
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TabellA

LxBxT, mm

Däck

diameter, mm

typ

bredd, mm

ringtryck, MPa

Hastighet, m/sek

överlarter/min

Belastningstyp

Hjulbelastning, kN

Antal plattor vid

provning

Temperatur,°C

(Angiven variation)

Spármätnings-

system

Styrning, insamling

av data

Plattvältare som

tillbehör

Fältprov, typ av

provkropp

Standard

Anm.
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Översikt av några kommersiellt tillgängliga utrustningar.

Fransk, LCPC

500x1 80x0-1 40

Kan snedställas

400

luftflet

0,7

60

hydraulisk

5,5

60

(35-60)

mätklocka

manuellt

gummihjul, ev

statisk vält

provplattor

NF P 98-253-1

996

Hamburg-typ

300x360x40-1 20

203

stálhjul, ev

massivgummi

0,3

53

mekanisk

7,1

50
(30-70)

LVDT, datoriserad

datoriserat

statisk vält

(lamelltyp)

borrkämor,

diameter 300 mm,

höjd 40-120 mm

Hamburg,

Baubehörde, RST-

4/90

Rundschreiben .

Engelsk, TRL

305x305x50-1 00

200

massivgummi

42

mekanisk

5,2

45
(30-60)

LVDT, datoriserad

datoriserat

statisk vält

borrkämor,

diameter 200 mm,

höjd 50 mm

BSl, Draft for

developement

DD184, 1990

Finsk, VTT

700x500x60

6.00-R 9

qutfyllt

belastnings-

beroende

0,7

hydraulisk

7-25

30
(5-60)

laser,

datoriserad

datoriserat

statisk vält

provplattor

TIE 435

Data har tagits från tillgängligt material, vissa modifikationer av utrust-

ningar är alltid möjliga
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