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1 Inledning.

Massabeläggningars egenskaper såsom styvhet och utmattningsmotstånd är ett

nödvändigt underlag vid bärighetsanalys och dimensionering av

vägöverbyggnader. I Sverige har forskning inom detta området, för

asfaltbeläggningar, hittills inriktats på en idealsammansättning av beläggningstyp

AG 25 (BYA 84). Variationen utav massabeläggningens parametrar har mindre

beaktats. Ofta har det genomsnittliga värdet rapporterats. Undersökningar har visat

att massabeläggningars egenskaper är mycket känsliga till variationer i

sammansättning. Effekten av dessa variationer i bärlagerbeläggningar bör ingå i

dimensionerings- och bärighetsmodeller för en bättre kvalitetsstyrning och en

optimering av vägbyggnationen.

Syftet är att bestämma grundegenskaper såsom styvhet och utmattningssamband

hos en konventionell bärlagerbeläggning med varierande sammansättningar.

Utmattningssambanden ska kunna användas för att öka precisionen hos

utvärderingsmodeller för massabeläggningar.

1. 1 Metodik.

Undersökningen går ut på att tillverka provelement av AG 22/B180 massan med

varierande sammansättningar enligt VÄG 94. De inplanerade variationerna mellan

sammansättningar hos tillverkade prov härstammar från verkligheten. Gyratorisk

packningsutrustning har använts för tillverkning av cylindriska provelement med

varierande paokningsgrad och sammansättning motsvarande fältförhållanden.

Provelementens styvhet och utmattningsegenskaper bestäms enligt metoden för

pressdragprovet.

1.2 Material och provberedning.

Massan som tillverkas är vanlig standardmassa, AG 25/B180, till de tre första

kriterierna och AG 22/B180 till temperaturserien. Anledningen till att AG 22

valdes i den sista serien var att en övergång från BYA 84 till VÄG 94 hade skett. I

verkligheten är båda massatyperna likvärdiga. Massan modifieras sedan med

Tabell lzs parametrar. Ytterligheterna i parametrarna är från BYA 84.

Definitionen öppen, medel och tät är beroende på vilken sammansättning

stenmatrialet har, man pratar om korngradering. Desto högre upp från

idealkornkurvan som kurvan ligger desto tätare gradering och tvärtom. All

undersökning har utförts vid +1 OOC utom fallet där temperaturinverkan studerats.

         

Hålrumshalt bindemedelshalt Korngradering Temperatur

4 % 3,9 % Öppen -4 0C

7 % 4,4 % Medel +4 0C

10 % 4,9% Tät +15 0C

 

Tabell 1. Ingångsparametrar.
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1.3 Tillverkning av provkroppar.

Laboratorietillverkad massa har använts till försöken, massan är blandad enligt

FAS Metod 414-95. Tillverkningen har skett med gyratorisk utrustning (ICT).

Packningen har skett med ett varierande tryck mellan 1,8 - 3,6 bar och med

vinkeln 10 (1,7 %) förutom vid ett tillfälle där 2,290 (4%) användes.

Provkropparna har tillverkats med höjden 150 mm och diametern 150 mm, efter

blandning och tillverkning har proverna sågats från varje ände och därefter borrats

med en 100 mm s borr (Figur 1), anledningen till att sågning och borrning har

skett är att få en jämn densitet över hela provkroppen.

 

Dessa bitar

användes   

       

Figur 1. Val avprovbit.

Tio fullständiga serier blandades. Resultaten i bindemedelsserien med medel-

bindemedelsmångd används till både medelkornkurva med bindmedelsmängd-

medel och till serien med medelhålrum med bindemedelsmängd-medel. Varje

serie planerades att bestå utav 12 stycken provkroppar. Strävan var att få

provkropparna till cirka 60 mm höjd, då FAS Metod 454-94 för styvhet,

rekommenderar en aXiel dimension på minst 40 mm och detsamma gäller

utmattning, men idealet är 60 mm.

På alla provkroppar analyserades skrymdensiteten enligt FAS Metod 427 och

448, detta efter sågning och borrning. Styvhetsmodul mättes på varje provkropp

som senare användes till utmattningsanalys. Kompaktdensiteten mättes på alla

prover förutom i temperaturserien där endast 2 provkrOppar inom varje serie

undersöktes.

1.4 Provningsprocedur.

Utmattningsprovningen har utförts enligt VTI°s metod [Said, 1995]. Här anges

sammanfattningen. Utförandet av provningen sker på sådant sätt att provet

belastas genom sitt vertikala diameterplan med mätningar av deformationen i sin

horisontella axel (Figur 2). Provet simuleras med belastning och temperering efter

önskad inställning. I detta fall användes +10°C som är representativt för nordiska

förhållanden (NVF utskott, ad hoc grupp för utmattning).
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Figur 2. Belastning genom diameterplanet av provkroppen.

Prov för utmattning belastas under 0,1 sek och har en Vilotid under 0,4 sek

(Figur 3), formen för pulsen kallas "haversine . Provet utsätts för denna belastning

tills det att provet gått till brott.

Bel.tid=0,1 sek

      

V'l t'd=0,4 k\\ 101 se

å _

E _

x _

| | wlan-_1..._ I I l l 1

0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

Tid isekunder

Figur 3. Belastningspuls, ringarna är datainsamladpuls, linjen iir anpassad.

Utmattningen, dvs livslängden, beräknas map. den initiala tÖjningen. Den initiala

töjningen beräknas från initial deformation, som är den största deformationen Vid

puls 100 (deformationen stabiliseras under de första 100 pulserna). Töjningen (80)

AH . . .
beräknas ur sambandet: 2,1-- och benämns 1 microstram (us) som är enhetslöst

(mm/mm). AH = skillnad i horisontal deformation. Livslängden beräknas enligt
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följande samband: Nf = ,där K och n är regressionskonstanter för linjär

regression (Figur 4).

  

Nf= K(l/8)n  

  

Log Nf

Figur 4. Regressionssamband.

2 Resultat.

Totalt har 10 serier testats m.a.p. styvhet och utmattning hos bärlagerbeläggningen

AG. Varje serie besår av ca 12 provkroppar. Sammansättningens variabler

(skrymdensitet, hålrumshalt och korngradering) har kontrollerats eller beräknats

hos varje prov efter styvhet- och utmattningsundersökningar.

2.1 Temperaturinverkan.

P. g.a. de viskoelastiska egenskaperna hos asfaltbeläggningar har temperaturen en

stor inverkan på beläggningars respons under trafikbelastning. Vid låga

temperaturer är beläggningars styvhet relativt hög och följaktligen domineras

asfaltmaterialets respons av de elastiska egenskaperna vid en belastning. Av den

anledningen kan en asfaltbeläggning.) vid låg temperatur/ hög styvhet, tåla stora

spänningar (bra för lastfördelning), men små töjningar. Vid hög temperatur är

beläggningars styvhet relativt låg och följaktligen domineras asfaltmaterialets

respons av deplastiska egenskaperna vid en belastning. Av den anledningen kan

en asfaltbeläggning tåla stora töjningar utan risk för sprickor, men små

spänningar.

Styvhetsmodul och utmattningsmotstånd vid olika temperaturer är en viktig

parameter vid dimensionering av bitumenbundna vägöverbyggnader. Olika

beläggningar har olika moduler ochofta varierande temperaturkänslighet.
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2.1.1 Styvhetsmodul.

Figur 5 redovisar temperaturens effekt på styvhetsmodulen hos AG-beläggningen.

Det vore bra om en asfaltbeläggning visar hög styvhetsmodul vid höga

temperaturer och låg modul vid låga temperaturer, eftersom töjningarna i

underkant av beläggning är kritiska vid låga temperaturer, medan spänningarna är

kritiska vid höga temperaturer.

 

    

 

        

5 .. o .... _.
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._' . +Mede|värde .
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Figur 5. Styvhetsmodul vid olika temperaturer hos AG 22/B180.

2.1.2 Utmattning.

Figur 6 redovisar temperaturens effekt på utmattningsmotstånd hos AG 22/B180

beläggning. Diagrammet visar att mellan -4°C och +4°C så ökar livslängden med

en faktor 2 dvs dubbel så lång livslängd vid en och samma töjning. Vilket

bekräftar det som tidigare sagts, att beläggningar är känsligare till töjningar vid

lägre temperaturer. Enligt denna undersökning minskar temperaturens inverkan

vid höga temperaturer. Skillnaden mellan +4 och +15 0C är mindre och även i det

här fallet töjningsberoende än skillnaden mellan -4 och +4 OC.

      

 

 

1000 "unnulnntn_mi

- - - --4°C

3 .. i. +4°C

3_ i
mot »0 om +15°C

,K i:

m i s '- - w -

E.
:0
|._

100 : : . .

1E+3 1E+4 1E+5 1E+6 1E+7

Antal belastningar

Figur 6. Temperaturens inverkan på utmattningsmotståndet hos AG 22/3180.
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2.2 Inverkan av hålrumshalt.

En ändring i hålrumshalt hos en asfaltbeläggning är en konsekvens av ändringar i

packningsgrad, bindemedelshalt och/ eller i korngradering. Mekaniska egenskaper

såsom utmattning och styvhet påverkas av hålrumshalten, hålrummets

konfiguration och storlek. Inverkan av hålrummet på mekaniska egenskaper hos

asfaltbeläggningar (Figur 7) har särskilt betonats av många forskare. Se

litteraturstudier HÖbeda 1994 och Said 1988.

 

 

    

    

3.: 5_v__\ 87. AN.

'S 1:11' finita:

u,

i: av

09 H IG' 15

*i ;nu vara 2

Figur 7. Hålrumshaltens betydelse för asfaltbeläggningars egenskaper

[Martinez & Bayomy enl. HÖbeda, 94].

2.2.1 Styvhetsmodul.

Inverkan av hålrumshalten på styvhetsmodulen hos bärlager av typ AG 22 (Figur

8) visar att styvheten Ökar något med Ökat hålrum inom mätområdet (3-8 %), men

spridningen i resultaten är ganska stora. Variationen i hålrumshalt har

åstadkommits genom ändring i packningsarbetet.
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Figur 8 Hålrummets inverkan på styvheten hos AG22/BI80.

2.2.2 Utmattning.

Figur 9 illustrerar hålrumshaltens betydelse för utmattningsegenskaper hos

bärlager, typ AG 22. Exempelvis ett AG-lager med 7.8% hålrum tål drygt 50 X 103

belastningar emedan liknande AG-lager med 3.8% hålrum tål upp till 90 X 103

belastningar vid en töjning på 200 ustrain. Denna skillnad har uppnåtts enbart

genom effektivare packning. En minskning av hålrummet ökar livslängden, men

livslängden är i det här fallet också beroende av en annan variabel, töjningen,

vilket gör att linjerna får olika lutningar.

I samband 1 kan en ny kurva beräknas med ett nytt önskat hålrum, detta utifrån

om man har en matrialkurva för AG 22 med ett hålrum på ca 6%, kallas här

referenskurva.

 

N -N (216510'3 1 015) 6_HÖ 6_HÖ 1 1m_ mer , >< ><n(8)+ , x 1,5 - 135 + ..()

Nam = antal belastningar till brott, där H = Önskat hålrum.
Namn = antal belastningar till brott för referenskurvan med ca 6% hålrum.

8 = tÖjning i mikrostrain

Hö = önskad hålrumshalt i procent.
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Figur 9. Hålrummets inverkan på utmattningsmotståndet hosAG 22/B180.

2.3 Inverkan av bindemedelshalt.

Bitumentyp och -halt är troligen de mest betydande massavariablerna för de

mekaniska egenskaperna hos en asfaltbetong. Massabeläggningens styvhet och

utmattningsmotstånd kan relativt lätt styras genom val av bitumentyp och -halt.

Användning av hårdare bindemedel i en massabeläggning ger upphov till högre

styvhet och bättre lastfördelningsförmåga, men sämre motstånd mot

sprickbildning. Det gäller att optimera massabeläggningen med hänsyn till

förväntade påfrestningar. Bitumenhalten hos en massabeläggning, som är en del i

den här undersökningen, ökar utmattningsmotständet samt minskar styvheten upp

till ett optimalt värde (ca 5.5 - 6.5). Asfaltgrusbeläggningar (AG) bedöms fattiga i

bindemedelshalten, därför en ökning i bindemedelshalten förbättrar dess

utmattningsegenskaper.

För att klarlägga bitumenhaltens effekt på utmattningen har den indelats i tre

klasser. Bitumenhaltens klasser är enligtnedan angivna gränser, dessa följ er Väg-

94°s gränserna för AG 22 (3,9 - 4,9) där medelvärdet har använts till indelningen.

l. Låg halt: B S 4,2

2. Medel halt: 4,2 < B S 4,6

3. Hög halt: B > 4,6

Efter det har ett medelvärde beräknats för varje grupp.

2.3.1 Styvhetsmodul.

Inverkan av bitumenhalten på styvhetsmodulen hos AG 22 (Figur 10) visar tydligt

att styvheten minskar med ökad bitumenhalt.
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Figur 10. Bindemedlets inverkan på styv/zetsmodulen hosAG 22/B180.

2.3.2 Utmattning.

Effekten av bindemedelshalten gentemot utmattningsmotståndet (Figur 11) visar

att ju större bindemedelshalt desto längre blir livslängden hos AG 22

beläggningen.

Resultatet speglar att mindre bindemedel ger sämre utmattningsegenskaper. För

att praktiskt kunna använda effekten av bindemedelshalten kan samband 2

användas, dock med försiktighet p.g.a. matrialetunderlagets storlek. Beräkna

livslängden med hänsyn till en annan bindemedelshalt än referensen 4,2 genom att

sätta in önskad bindemedelsmängd, BÖ, samt bestäm utmattningskurvan för

referensen.

Bindemedelshalten i denna undersökning hade en medelvariation mellan 3,8 till

5,1 vikt-%.

_ ( -3 1 ) M 1:42_Nam-_Namñx 1,63-14,1><10 ><n(g) x 0,9 - 09 +1 ..(2)

NKB) = antal belastningar till brott, där B = önskad bindemedelsmängd i vikt-%.

Nam) = antal belastningar till brott för referenskurvan med ca 4,2 % bindemedel.

8 = töj ning i mikrostrain

BÖ = önskad bindemedelsmängd i vikt-%.

VTI NOTAT 26-1997 9



         

1000 r ,1 i V
" u "i , ; i ,; i Ä i 2 i . h

-. »x = --- - - - 3,8 %
CD 3 H 5 g
1 m m :92 5,1 0/0 i:

01
C

7 C
'q
:0
|_

100

1E+3 1E+4 1E+5 1E+6 1E+7

Antal belastningar

Figur 11. Bindemedelets inverkan på utmattningsmotståndet hos AG 22/B180.

2.4 Inverkan av korngradering

Från litteraturstudier [Said, 1988, Höbeda, 1995] konstateras att stenmaterialet

genom korngradering och typ har en underordnad betydelse för utmattning och

styvhet hos beläggningar. Fillerhalten, speciellt genom sin volym, visar ett tydligt

optimalt värde för styvhet och utmattning, men troligen är det en konsekvens av

ändring i hålrumshalten och den optimala bindemedelshalten också.

När det gäller kornkurvans effekt på utmattning och styvhet, så har en beräkning

av k-värde använts. Begreppet tät, medel och Öppen är läget förkornkurvan i

förhållande till massans "idealkurva" samt dess gränskurvor. K-värde beräknas på

4 siktar: 0,074, 2, 4 och den näst största med hänsyn till max stenstrorlek, X.

[Wågberg, 1979].

K-värdet har beräknats för varje delprov och därigenom erhålls ett k-värde enligt

formeln nedan.

K=(Y0,074 + Y2,0+Y4,0 + ny4

K-värdet har sedan korrigerats med hänsyn till avvikelse från arbetsreceptet (FAS

Metod 460-95).

P.g.a. problem med korngraderingen var det svårt att åstadkomma en tät kurva.

När proverna extraherats visade det sig att korngraderingen inte blivit som

Önskats. Detta kan bero på för lite kunskap om effekterna med den gyratoriska

packningsutrustningen.

2.4.1 Styvhetsmodul.

Figur 12 visar k-värdets effekt på styvhetsmodulen. Figuren visar att om k-värdet

Ökar så Ökar inte modulen, vilket bekräftar att modulen inte är känslig till

kornkurvans läge.
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Figur 12. K-värdets inverkan på styvhetsmodulen hosAG 22/3180.

2.4.2 Utmattning.

Kornkurvans gradering har inte lika stor betydelse som Övriga parametrar på

livslängden. Livslängden Ökar endast med ca 30% vid val av en medel- istället för

en öppen kornkurva (Figur 13). Figur 13 visar också att spridning av deenskilda

proverna är stor, så k-värdets betydelse ska tas med försiktighet vid uppskattning

av livslängden. Spridningen är så pass stor att en matrialkurva skulle kunna antas.
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Figur 13. Kornkurvans efektpå utmattningsegenskapema hos AG 22/B180.

3 Slutsatser.

Undersökningar har visat att massabeläggningars deformationsbenägenhet är

mycket känsliga till variationer i sammansättning. Effekten av dessa variationer i

bärlagerbeläggningar bör ingå i dimensionerings- och bärighetsmodeller för en

bättre kvalitetsstyrning och optimering av vägbyggnation.

I det här arbetet har styvhets- och utmattningsegenskaper hos asfaltbeläggningar

belysts. Sammansättningens betydelse för mekaniska egenskaper hos AG 22/B180

har redovisats. Det konstateras att variationer i 'bindemedelshalt och hålrumshalt
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har stor betydelse för styvhets- ooh utmattningsegenskaper hos AG-beläggning.

Däremot effekten av korngradering har visat sig ha mindre betydelse. Inverkan av

temperaturen på AG-bärlager har också klarlagts. Generella matematiska samband

har presenterats för effekten av hålrumshaltens och bindemedlets betydelse för

utmattningsmotstånd hos AG-bel'aggning.

Det bör också nämnas att sambanden behöver korreleras gentemot det

bitumenfyllda hålrummet, som är en säkrare parameter än inverkan av enbart

hålrum- och bindemedelshalt vid uppskattning av beläggningsmekaniska

egenskaper. Utöver det behövs också liknande samband för effekten av

sammansättningens parametrar för styvhetsmodulen hos beläggingar.
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