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Förord

Föreliggande rapport redovisar det arbete som utförts under år 1997 på uppdrag av

Vägverket inom projektet Utveckling av dimensioneringsmetod för förstärk-

ning . Projektet ingår i huvudproj ektet Bärighet hos vägkonstruktion -

Förstärkning . Kontaktmän på Vägverket är Hans Wirstam (projekt) och Hans-

Edy Mårtensson (huvudproj ekt).

Rapporten, som är en delredovisning, behandlar många områden där forskning

bedrivs utanför detta projekt och huvudprojekt. Till rapporten har många på VTI

bidragit med kompetens inom ett brett fält. Respektive författares huvudsakliga

bidrag till denna rapport är:

Lars Bäckman - dränering

Lennart Djärf - modeller för sprickor, spår och jämnhet

Åke Hermansson - tjäle
Safwat Said - bituminösa beläggningar

Lars Stenberg - tj äle

Lars-Göran Wågberg - modeller för sprickor och nötning

Krister Ydrevik - obundna material

Dimensioneringen i beräkningsexemplet har utförts av Håkan Carlsson.

Till samtliga som medverkade riktas ett stort tack.

Linköping i november 1997

Håkan Jansson
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Sammanfattning

I ett effektivt Vägunderhåll finns behov av att värdera vägars bärighet och beräkna

eventuellt förstärkningsbehov. Förutsatt att en prioritering av vilka vägobjekt som

är aktuella för åtgärd, underhåll eller förbättring, görs på en Övergripande

vägnätsnivå, skisseras här en metod för att värdera det enskilda vägobjektet och ta

fram underlag för beslut om åtgärd.

Med hänsyn till miljö, trafiksäkerhet och ekonomi ställs många krav på en väg.

Det är därför väsentligt att en allsidig värdering av vägen görs och behovet av

åtgärd analyseras ur de aspekter som är relevanta. Analysen bör därför så långt

möjligt försöka förena det som traditionellt brukar innefattas av:

0 Dimensionering - bärighet

0 Prognosering av tillståndsutveckling

0 Proportionering beläggning

0 Dimensionering - tj äle

Med ledning av tillgängliga uppgifter om aktuellt vägobjekt och dess tillstånd, får

en bedömning göras vilka kompletterande undersökningar av vägen som kan

behövas för en riktig bedömning och beräkning av åtgärdsbehov. För beräk-

ningarna behövs modeller. Dessa bör vara så fundamentala som möjligt,

konsekvenser av ett handlingsalternativ ska helst kunna beskrivas med hjälp av

påkänningar i vägen. På grund av bl.a. komplexitet måste dock förenklingar

accepteras. En är att tillståndsutvecklingen prognoseras med modeller baserade på

historisk utveckling, vilka dock som variabler kan innehålla beräknade

påkänningar i vägen. En annan är att specifikationer i vissa fall behövs för att

tillgodose en tillfredsställande kvalitet på vägen.

I rapporten beskrivs kort olika delområden och befintliga modeller, vilka huvud-

sakligen utvecklats inom landet och baserats på erfarenheter av svenska vägar. I

ett beräkningsexempel, en existerande väg, tillämpas modellerna för att Visa på

dagens kunskapsläge.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Vägverket har gett VTI i uppdrag att föreslå en metod för beräkning av vägars

förstärkningsbehov. Inledningsvis genomfördes en litteraturstudie, Jansson (1997).

1.2 Krav på en metod
De krav som ställs på vägar med hänsyn till framkomlighet, säkerhet och miljö är

flera. Krav som ibland kan vara svåra att uppfylla med en och samma åtgärd.

Speciellt gäller det de bundna lagren och vägytan. Ex. bör beläggningen (det

bundna bärlagret) vara relativt styv för att fördela lasten till underliggande lager.

En högre styvhet minskar också risken för plastiska deformationer i lagret. Ett

styvare material medför docksämre flexibilitet och ofta sämre utmattnings-

egenskaper.

Den förändring i material i vägen som med tiden sker under inverkan av trafik och

klimat är komplex. EX. ökar påkänningarna på underliggande lager då

beläggningen är sprucken, dessutom kan vatten lättare nå de obundna lagren vilket

försvagar dessa. Detta sker oavsett vad som primärt orsakat sprickorna, vilket kan

vara trafikbelastning, klimat eller brister i utförande.

Ovanstående motiverar en helhetssyn vid val av åtgärd på en väg. För detta

krävs en allsidig och samlad värdering av den väg som ska åtgärdas.

Den metod för värdering av vägobjekt och beräkning av förbättrings-/förstärk-

ningsbehov som nedan skisseras ska vara generellt tillämpbar på alla typer av

vägar med flexibla överbyggnader. Metoden har sin utgångspunkt i vägytans

tillstånd. Den kan användas på såväl vägar som har skador och ett uppenbart

förstärkningsbehov som vägar med bra tillstånd, för kontroll av eventuellt

förstärkningsbehov och/eller för prognos av framtida tillståndsutveckling.

1.3 Vägnät - vägobjekt

I ett underhållssystem finns uppgifter om de enskilda vägobjekten i vägnätet. De

uppgifter som finns kan indelas i bakgrund och tillstånd. Till bakgrundsuppgifter

hör bl.a. konstruktion, trafik, geografi, klimat, drift och underhåll. Tillstånd som

mäts på vägnätsnivå är spår och jämnhet. Dessutom kan andra uppgifter finnas,

ex. sprickförekomst, även deflektionsmätning och/eller provtagning av material i

vägen kan ha utförts. På vägnätsnivå sker någon form av prioritering av vägobjekt

som är aktuella att förbättra. Prioriteringen görs normalt med hänsyn till miljö,

trafiksäkerhet och ekonomi.

På vägnätsnivå kan en beräkning av förstärkningsbehov bara göras med hjälp av

de data som är tillgängliga om objektet i underhållssystemet. Antingen kan de för

beräkningen erforderliga data samlas in för vägnätet eller så kan de samlas in i

mån av behov när det är aktuellt, när vägobjektet valts ut för att förbättras.

Fördelen med att samla in erforderliga data för hela vägnätet är att först då kan en

optimal prioritering göras. Nackdelen är givetvis kostnaderna för de under-

sökningar som krävs, och som i vissa fall kan anses överflödiga. Detta talar för att

mer detaljerade undersökningar av ett vägobjekt görs först sedan objektet redan på

någon grund bedömts som lönsamt att förbättra. De undersökningar av vägen som

är erforderliga kan då bedömas för varje enskilt objekt, varför en mer optimal

undersökningsstrategi erhålls. Detta kräver dock viss kunskap och erfarenhet.
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Av tabell 1 framgår några principiella skillnader mellan undersökningar på

vägnäts- respektive vägobjektsnivå. Figur 1 visar på avgränsningen mellan

vägnäts- och vägobjeksanalys. I objektsanalysen värderas och beräknas ev.

förstärkningsbehov för vart och ett av de prioriterade objekten var för sig. Figur 2

ger en mer Övergripande bild av förbättring och underhåll av vägar, samt en

avgränsning av projektet och den häri beskrivna metoden.

Tabell 1 Undersökningar och dess syfte på vägna't och enskilt vägobjekt.

  

Undersökningar Syfte

Vägnät Översiktliga , Prioritering av vägobjekt
primärt funktionell standard

Vägobj ekt Mer detaljerade, Åtgärdsbehov och förslag

strukturell standard

  

System för Vägunderhåll på vägnätsnivå

    

Bakgrundsdata: Tillståndsdata:

- Geografi - Spår

- Klimat ° Jämnhet

- Trafik - Sprickor

- Konstruktion - ev Deflektion

° Drift & underhåll - mm

- mm

         

      

Prioritering av objekt för förbättring & underhåll

  

      

I I I |
IVägobjekt ll IVägobjekt 2| IVägobjekt 3] ° ° ° - - " I Vägobjekt n|

Avgränsning av projekt

  

     

Värdering av enskilda vägobjekt
Undersökning och utvärdering

   

Figur 1 Avgränsning mellanprioritering av objekt på vägnätsnivå och
värdering av vägpå objektsnivå.
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System för Vägunderhåll på vägnätsnivå

Bakgrundsdata: Tillståndsdata:

- Geografi - Spår
° Klimat - Jämnhet 4

- Trafik ° Sprickor
- Konstruktion - eV Deflektion

- Drift & underhåll - mm
ff" . . .0 "'\ \m . mm

0 M11] 0

. TrañkSäkerhet Prioritering av objekt för förbättring & underhåll I

    

0 Ekonomi /

[Vägobjekt 1| IVägobjekt 2| IVägobjekt 3| - ' - - - "

     

Avgränsning __ _ _ __ _
av projekt Vardenng av enskllda vagobjekt

Undersökningar

Tillstånakbedömning / Provbeülastning Provtagning Trafkrnätning
mätning .................,_

 

'Deflektionl l Material I I Trafik

      

E-moduler, Tjocklekar, Trafikdata
spänningar o materialtyper,

töjningar ev. laboratorie-
provning

     

Belastningssprickor

 

SprleOI < Tjälsprickor

Jä Jämnhetstillstånd

Nötning

  

{ Plastisk def. beläggningSpår

  

Plastisk def. obundna lager

 

Dränering Dräneringstillstånd

Ovrigt Övrigt tillstånd

 

Ull
ülê

lll

    

Utvärdering ;
Åtgärder

med prognoserad

livslängd/ tillståndsutveckling

  

 

    

     

 

 

....-..u . .. n.. ___

'*Ni\

\
0 Miljö

0 Trafiksäkerhet

\'\.i_3 Ekonomi
.-. am. . r ,L». - -.\. _v_ __,r av..

 

 

2 'iu.....-........,_.....ø-

._29,år
.-f'l

*M

,af/0 Fysiska begränsningar
ko Befintliga material f

 

  

 

Figur 2 Värdering av enskilda projekt, helhetsbild och avgränsning avprojekt.
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2 Undersökning av vägobjekt
Tillvägagångssättet vid värdering av det enskilda vägobjektet ska vara generellt

tillämpbart på alla typer av vägar. Den kunskap som finns om aktuellt vägobjekt

ska givetvis utnyttjas. Tidigare tillståndsutveckling och andra tillgängliga data ska

användas. Ytterligare undersökningar kan dock behövas för att bättre bedöma

vägens strukturella standard och hur den bäst ska åtgärdas. Resultatet kan bli

förslag till lämplig underhålls- eller förbättringsåtgärd. Resultatet kan också bli en

prognos för fortsatt tillståndsutveckling då ingen åtgärd utförs. En undersökning

kan omfatta tillståndsbedömning, deflektionsmätning, materialprovning och

trafikmätning. Klimat behandlas inte här eftersom det kan anses känt och inte

förändras nämnvärt med tiden. Behovet av undersökningar varierar för olika

vägobjekt. Omfattningen av undersökningar på ochi vägen styrs i princip av

kostnaden för undersökningen och den förväntade nyttan.

Undersökningar

 

Tillståndsbedömning / Provbelastning Provtagning Trafzkmätning
mätning

r _áplüçgg _ Deflektion Material Trafik

               

Jämnhet

    

Spår

  

Dränering

     

h

Figur 3 Undersökning av vägobjekt.

2.1 Tillståndsbedömning / mätningar
Ett naturligt första steg i värderingen av ett vägobj ekt är en detaljerad tillstånds-

bedömning. Med tillståndsbedömning avses här registrering av vägytans tillstånd,

men också en bedömning av vägens närmaste omgivning. Av speciell vikt är en

bedömning av dräneringens tillstånd, eftersom vatten ofta är en bidragande orsak

till skador på vägen. Informationen om vägytans tillstånd ger en bild av hur vägen

klarat den trafik som passerat. Speciellt värdefullt är det om vägens

tillståndsförändring i tiden har följts. (Vägen kan betraktas som en fullskalig

provväg vilken belastats med verklig trafik under aktuellt klimat, och där facit

finns).

Beträffande vägytan är det i första hand sprickor, spår och ojämnheter som är av

intresse. För mätning av spår och jämnhet finns automatiserade mätutrustningar i

drift. En manuell okulärbesiktning där sprickor och andra ytliga skador registreras

ska utföras. En manuell besiktning har fördelen att en helhetsbild erhålls och att

dräneringens tillstånd kan bedömas. Det är viktigt att även försöka fastställa orsak

till eventuella skador, ex. om skadorna primärt är orsakade av trafiklast,
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dubbslitage, tj älrörelser, bristfällig dränering eller olämpliga material eller

utförande. Detta för att rätt åtgärd ska kunna beräknas/ väljas.

Om vägen har sprickor bör dessa indelas i belastnings-, tjäl- och andra sprickor

(ex. temperatur-, kant- eller fogsprickor). Dessa har olika orsak till upphov och

behandlas därför olika vid beräkning / bedömning av åtgärd. Vid spårbildning bör

fastläggas hur stor andel av spåren som beror på nötning, plastisk deformation i

beläggningen och obundna material. Orsak till oacceptabla ojämnheter bör också

sökas.

Ofta är orsaken till skador en kombination av faktorer och olika skador påverkar

varandra på ett mer eller mindre komplext sätt. Det är därför oftast nödvändigt att

utföra kompletterande undersökningar för att bestämma lämplig åtgärd och

beräkna eventuellt förstärkningsbehov.

2.2 Provbelastning

Efter det att okulär besiktning utförts kan det vara aktuellt att undersöka det som

inte direkt syns på vägytan. Till grund för att bedöma den befintliga vägens styrka

(bärighet) och de ingående materialens styvheter används någon form av

provbelastning. Vid belastning av vägytan mäts detlektionen (nedsjunkningen /

tjädringen). Den utrustning som sedan länge använts i Sverige, och allmänt

används i världen idag, är fallviktsdetlektometer. Med utrustningen belastas vägen

punktvis.

Resultatet av enfallviktsmätning kan uttryckas på olika sätt och ingå som indata

till de prognosmodeller / beräkningsmetoder som senare beskrivs.

2.3 Materialprovning

Efter provbelastning på vägytan kan provtagning i vägen utföras. Provtagning av

material i vägen kan företas för att bestämma lagertjocklekar, typ av material och

materialegenskaper. (Lagertj ocklekar kan eventuellt också bestämmas icke-

förstörande med hjälp av radar). Provtagningspunkter kan väljas med ledning av

tillståndsbedömning och fallviktsresultat. Behovet och omfattningen av

provtagning och laboratorieprovning varierar för olika vägobj ekt.

Resultatet av provtagning och provning kan ingå som indata till de

prognosmodeller / beräkningsmetoder som senare beskrivs.

2.4 Trafik och axellastmätning

Om de uppgifter om trafiken som finns tillgängliga för objektet är inaktuella eller

osäkra så bör en traflkmätning utföras. Trafiken är viktig för att kunna bedöma om

uppkomna skador på vägen är normala eller inte. Utrustningar för att mäta och

väga trafiken finns. Behovet av noggrannhet i trafikdata varierar med vägtyp.

Trafikuppgifter ingår som viktiga indata till de prognosmodeller / beräknings-

metoder som senare beskrivs.
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3 Utvärdering
Utvärderingen av ett vägobjekt utgår från vägytans tillstånd, primärt det

funktionella. Vissa tillstånd, ex. dränering, liksom material och E-moduler är bara

av intresse för att de påverkar de funktionella tillstånden och dessas förändring i

tiden. De yttre faktorer som påverkar vägen och dess tillstånd är trafik och klimat.

Resultat av utvärderingen är åtgärdsbehov och prognoser över framtida tillstånds-

utveckling.

        

Undersöknlngar Deflektlon Materlal Trafik
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ _ _ E-moduler, Tjocklekar, I Trañkdata I

U tva rden n g spänningar o materialtyper, i

töjningar ev. laboratorie-

' provning

   

Belastningssprickor

Sprickor Tjälsprickor

  

 

: Övriga sprickor

J Jämnhetstillstånd

Nötning

  

Plastisk def. beläggning

  

Spår

Plastisk def. obundna lager

 

Dräner Dräneringstillstånd

Ovrigt Övrigt tillstånd

     

Åtgärder
med prognoserad

livslängd/ tillståndsutveckling

 

 

    

Figur 4 Utvärdering av vägobjekt.

För utvärderingen behövs ett antal modeller och metoder. Det är dels

prognosmodeller för tillståndsutveckling, dels dimensioneringsmetoder. Mellan

dessa finns ett samspel. En strävan bör vara att metoder och modeller är så

fundamentala som möjligt. Eftersom vägkonstruktioner är komplexa måste dock

förenklingar accepteras, vilket också kan vara av praktiska skäl. Metoder och

modeller måste vara praktiskt tillämpbara och ge resultat som är realistiska. I vissa

fall kan användbara modeller saknas och problemet får lösas med specifikationer

(krav på material och utförande). Interaktioner och konflikter i och mellan olika

modeller bör beaktas så långt möjligt.

Vilka modeller och metoder som behöver användas vid värdering av det enskilda

vägobj ektet kan variera. Den undersökta vägens tillstånd bör vara en utgångspunkt

för denna bedömning. Utvärderingen bör fokuseras på att lösa befintliga eller

förväntade huvudproblem (utan att nya problem skapas).
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Övriga sprickor

Jämnhetstillstånd

| Dräneringstillstând I

[Övrigt tillstånd J

Figur 5 Modeller och metoder som behövs för enallsidig utvärdering.

Nedan skissas tillvägagångssättet vid utvärdering av vägobjekt med avseende på

olika tillstånd. De grå askarna i figurerna markerar metoder eller modeller. Dessa

kommenteras närmare i nästa kapitel.

3.1 Sprickor

Allmänt

Sprickbildning på belagda vägar är ett område som visas varierande intresse

beroende på den enskildes (° intresse )-inriktning. Å ena sidan har vi funktiona-

listen som prioriterar trafiksäkerhet, åkkomfort, trafikant- och fordonskostnader,

dvs. han prioriterar spår, jämnhet, friktion etc. Sprickor är icke till något men för

trafikanten. Han märker dem heller icke .

Å andra sidan har vi strukturalisten som värderar konsekvenserna av sprick-

bildning på längre sikt; fullständig nedbrytning av beläggningen till ett tillstånd -

från bärighetssynpunkt - närmast jämförbart med ett obundet material. Struktur-

alisten utför en snabb, förstärkande åtgärd som inledningsvis stoppar upp och på

sikt reducerar hastigheten i nedbrytningsprocessen. Han skulle dock föredra att

arbeta förebyggande dvs. att åtgärda före sprickstadiet.

Sprickors betydelse

Vad betyder förekomst av sprickor är en fråga som emellanåt ställs? Med

betyder avses här i första hand inverkan på deformationer (spår och eventuellt

jämnhet). Frågan har diskuterats i rapporten Utmattningskriterier för asfalt-

beläggningar, (Wiman, 1996). I princip dras slutsatsen att i fall med finkomiga

undergrundsjordarter och speciellt i fall med finkorniga sediment har sprick-

bildning betydelse för spårbildningen. Så är rimligtvis också fallet vid vatten-
känsliga/ instabila överbyggnadsmaterial.

Vidare bör vid val av åtgärd tiden fram till att ett visst tillstånd uppnåtts beaktas.

Är tiden kort, dvs. det arbete vägen/beläggningen utfört litet, skall en rejäl

förstärkande åtgärd utföras. Vid mekanistisk dimensionering baserad på nedsjunk-
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ningsmätningar faller detta också ut av sig självt. Lång tid till sprickbildning

(kombination utmattning / åldring) kan resultera i att det beräkningsmässigt ej

erfordras en förstärkande åtgärd. I sådana fall skall åtgärder såsom fräsning /

remixing, nedfräsning i befintligt bärlager (om dess egenskaper därvid kan

förbättras) etc. övervägas.

Det som här diskuterats avser belastningsbetingad sprickbildning. I samband med

förstärkningsåtgärder synes det vara tillräckligt att inrikta sig på belastnings-

betingad sprickbildning - eller förväntad sådan - av bl.a. följ ande skäl:

0 belastningsbetingad sprickbildning inträffar förr eller senare

0 belastningsbetingad sprickbildning tillväxer med tiden i omfattning och

svårighetsgrad

0 förekomst av tjälsprickor innebär ej med nödvändighet att en väg har låg

bärighet (vägar med tjälsprickor har trafikerats många år utan att belast-

ningssprickor slagit upp)

0 förekomst avtj älsprickor i kombination med låg bärighet ger hög sannolikhet

för att även belastningssprickor förekommer

0 temperatursprickor är ej en fråga om bärighet

0 skarvsprickor (mellan beläggningsdrag) ligger vanligtvis ej i den tunga trafi-

kens spår

0 sättningssprickor är ett geotekniskt problem (kan vanligtvis ej förstärkas

bort med konventionella åtgärder).

Påbyggnadsdimensioneringen - som med avseende på trafikbelastningen baseras

på nedsjunkningsmätning med fallvikt - kan kompletteras med en tjäldimensio-

nering om tj älsprickor förekommer i kombination med belastningssprickor på det

aktuella objektet.

3.1.1 Belastningssprickor

Med belastningssprickor avses sprickor i beläggningen orsakade av upprepad

trafikbelastning (utmattning). Sprickorna kan initieras i underkant eller överkant

av de bundna lagren. Sprickoma är lokaliserade till hj ulspår.

Förklaringar till figur 6:

0 Om vägen vid besiktningstillfället inte har några belastningssprickor kan tid

till första spricka eller viss andel sprucken yta/ längd uppskattas med prognos-

modellen Restlivslängd . Modellen kan även användas för att pognosera

livslängd på nybeläggning efter förstärkningsåtgärd.

0 Om vägen har belastningssprickor men inte ska åtgärdas kan den vidare

sprickutvecklingen uppskattas med prognosmodellen Sprickutveckling (kan

vara samma modell som den ovan).

0 Om vägen ska åtgärdas med anledning av befintliga belastningssprickor, eller

en otillfredsställande prognos för restlivslängd eller vidare sprickutveckling,

beräknas förstärkningsbehovet med avseende på utmattning i beläggningen

med dimensioneringsmodellen. En koppling till proportioneringsmodellen

måste finnas eftersom den förstärkta vägen ska ha en beläggning på toppen.
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Åtgärd?  

   

r j Ja
r

Förstärkningsåtgärdll] [ Ingen åtgärd ]

Figur 6 Utvärdering med hänsyn till belastningssprickor.

 

3.1.2 Tjälsprickor

Med tjälspriokor avses sprickor orsakade av ojämna tjälrörelser i Vägen.

Sprickoma är huvudsakligen längsgående och kan förekomma på i stort sett hela

Vägbredden (oftast i Vägmitt och vägkant).

     
   

 

   

:D Tjäl- Nej
sprickor?

Ja i

Nej
Åtgärd?

    

r [ V

[ Tjälåtgärd [ Ingen åtgärd ]

Figur 7 Utvärdering med hänsyn till tjälsprickor.

Förklaringar till figur 7:

0 Om vägen ska åtgärdas med anledning av befintliga tjälsprickor beräknas

förstärkningsbehovet med tjäldimensioneringsmodellen.
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3.1.3 Övriga sprickor

Övriga sprickor kan vara orsakade av temperatur i kombination med för hårt /

sprött bindemedel, utförande, dåligt kantstöd eller för stora rörelser i underlaget.

 

    

 

 

   

    

=> Övriga Nej
sprickor?

Ja i

Bestäm orsak

Nej

 

Åtgärd?

Jai

Speciell utredning eller

dim./prop. m.h.t. annat

r r i!

[ Åtgärd Ingen åtgärd ]

Figur 8 Utvärdering med hänsyn till Övriga sprickor.

           

Förklaringar till figur 8:

0 Om vägen ska åtgärdas med anledning av befintliga sprickor måste orsaken till

dem vara klarlagd. Problemet kan fordra speciell utredning (ex. geoteknisk

undersökning) eller åtgärdas genom åtgärd bestämd på annat sätt

(dimensionering eller proportionering).

3.2 Spår
Den sammantagna spårbildningen kan vara sammansatt av flera komponenter.

Detta är också normalt fallet. I princip kan dock sägas att vid tjocka beläggningar

(i praktiken högtrafikerade vägar) är spårbildningen huvudsakligen sammansatt av

nötning, efterpackning och plastisk deformation i beläggningen. Vid tunna

beläggningar (låg till måttligt trafikerade vägar) består spårbildningen av en

mindre komponent nötning och efterpackning i beläggningen. Merparten av

spårbildningen består av efterpackning och plastisk deformation (material-

omlagring) i obundna lager och undergrunden.

Vid oacceptabla spår ska klarläggas om spåren huvudsakligen beror på avnötning,

plastisk deformation i bundna eller obundna lager. Olika problem kräver olika

åtgärder. För att prognosera spårutvecklingen bör om möjligt de olika

komponenterna prognoseras var för sig för att sedan adderas till ett totalt spår. En

prognosmodell för totalt spår kan dock i många fall vara tillräcklig.
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3.2.1 Nötning

Nötningsspår orsakade av den dubbade (personbils-) trafiken är mer framträdande

på högtrafikerade vägar. Spårform och spåravstånd kan avslöja om spåren beror på
avnötning.

 

Åtgärd?

      

r r

Åtgärd LU [ Ingen åtgärd ]

Figur 9 Utvärdering med hänsyn till nömingsspår.

 

Om vägen enbart har nötningsspår och inga andra problem kan alternativ till ett

nytt slitlager vara fräsning, spårlagning mm.

Vid varje åtgärd, oberoende av orsak, väljs ett slitlager som har för vägen lämplig

nötningsresistens.

3.2.2 Plastisk deformation beläggning

Plastiska deformationer orsakas av tung trafik och kan förekomma i alla

beläggningslager med otillfredsställande stabilitet. Kännetecknet för plastisk

deformation i beläggningen är dubbelspår orsakade av lastbilarnas parmonterade

hjul. Valkar kan förekomma vid sidan av spåren. Vid tveksamhet om vilket

beläggningslager som är instabilt kan borrkärnor eller en beläggningsbalk

upptagen vinkelrätt mot vägens längdriktning vara till hjälp.

Om problem med plastisk deformation i något lager kan konstateras är det säkrast

att avlägsna lagret. Det gäller även övriga lager som riskerar att uppträda instabilt

efter åtgärd.

Vid varje åtgärd, oberoende av orsak, väljs stabila nya beläggningslager. Behovet

av att prognosera plastisk deformation i dessa är därför inte så angeläget. Om det

ändå skulle uppstå problem med plastisk deformation får det skyllas på olyckliga

omständigheter , vilket är svårt att prognosera (ingen förväntas medvetet lägga en

instabil beläggning). Mer angeläget kan vara att prognosera vad som händer i

befintliga lager som inte avlägsnas, när de utsätts för andra påkänningar än
tidigare.
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    Spår

=> pga plastisk

def?

Nej

 

   r Ja

[ Åtgärd Jl] [ Ingen åtgärd ]

Figur 10 Utvärdering med hänsyn till plastisk deformation i beläggningen.

    

3.2.3 Plastisk deformation obundna lager

Plastisk deformation i obundna lager orsakas av tung trafik och beror på

instabilitet. Vilket material som är huvudorsak till spårbildningen fastställs.

Eventuellt kan detta lager tas bort eller modifieras så att det bättre motstår

deformation, eller så kan förstärkningsbehov för att minska påkänningama på

lagret beräknas. Förbättrad dränering kan också vara en (del)lösning eftersom

plastiska deformationer ofta uppstår i vattenkänsliga material Vid högt

vatteninnehåll.

  

 

       

  

  
pår pg

astisk def.

b mtrl'?

Jal

Åtgärd?

Nej

 

:>pl

  

Ja

Nej

 

Ja

Åtgärd LL] [ Ingen åtgärd ]

Figur 11 Utvärdering med hänsyn tillplastisk deformation i obundna material.
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Förklaringar till figur 11:

0 Modellen för att beräkna förstärkningsbehov med hänsyn till påkänningar på
obundna lager är normalt densamma som används för att beräkna
förstärkningsbehov med hänsyn till utmattningssprickor.

3.3 Jämnhet

Otillfredsställande jämnhet (ojämnhet) kan förutom varierande bärighet längs

vägen orsakas av sättningar, ojämna tjällyftningar och uppfrysande block.

 

   

      

Nej

:'1> Ojämnhet?

Ja 1

Bestäm orsak

Nej

Åtgärd?

Jal

 

 

. Nej
Speciell utrednlng eller 4_

  

dim./prop. m.h.t. annat

r Ja
[

Åtgärd 1D [ Ingen åtgärd ]

Figur 12 Utvärdering med hänsyn tilljämnhet.

       

Förklaringar till flgur 12:

0 Om vägen ska åtgärdas med anledning av otillfredsställande jämnhet måste

orsaken vara klarlagd. Problemet kan fordra speciell utredning (ex. geoteknisk

undersökning) eller åtgärdas genom åtgärd bestämd på annat sätt

(dimensionering eller proportionering).

3.4 Dränering

En bidragande orsak till skador är ofta vatten i kombination med vattenkänsliga

material. Avrinning och dränering bedöms för att vid behov åtgärdas. Av speciellt

intresse är kopplingen mellan dålig dränering och övriga skador på vägen.

Huruvida dräneringsåtgärd ska dimensioneras är tillsvidare oklart, men det torde

vara förenat med stora svårigheter att behandla detta problem mekanistiskt, varför

ett mer empiriskt förfarande syns rimligt.
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Dräneringsåtgärd MJ [
Figur 13 Utvärdering av dränering.
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4 Modeller och metoder för utvärdering
Tillståndsmodeller och metoder enligt föregående kapitel kommenteras nedan.

Kortfattat anges bl.a. (om det är relevant):

l. Modell eller metod som redan finns framtagen och som är lämplig för generell

användning på vägobjekt i landet.

Modell eller metod som är lämplig men behöver veriñeras eller modifieras.

Indata som behövs för modell eller metod enligt ovan.

Utdata från modell eller metod enligt ovan.

Pågående utveckling på området (pågående projekt).

Eventuellt behov av utveckling.

4.1 Sprickor (belastningsbetingade)

Nedan skiljs mellan restlivslängd (alternativt livslängd) och Sprickutveckling.

Med restlivslängd avses tid eller antal belastningar till första spricka, eller annat

specificerat sprickstadium (detsamma som anges med ett konventionellt

dimensioneringskriterium). Sprickutveckling avser en beskrivning av den

successiva skadeutvecklingen.

4.1.1 Restlivslängd

Förstärkande insatser på belagda vägar är sannolikt mest kostnadseffektivt om

åtgärden görs omedelbart före sprickstadiet. I detta skede fungerar beläggningen

fortfarande som en platta med stor lastfördelande förmåga. Emellertid, på grund

av budgetbegränsningar är beläggningarna regelmässigt spruckna (i större eller

mindre omfattning) när en förstärkningsåtgärd vidtages. Emedan påkänningen i

beläggningen varierar längs en Väg återñnnes dock partier vilka ej uppvisar

(synliga) sprickor. I sådana fall finns det anledning att tillgodoräkna sig eventuell

restlivslängd.

?
M
F
-
P
J
!

Värdering av restlivslängd

Värdering av restlivslängd för en beläggning är synnerligen komplicerat. En

meningsfull utvärdering måste vara mekanistiskt baserad. En stegvis procedur kan

se ut som följer:

1 Bakåträkning (mha. fallviktsresultat) ger beläggningens effektiva styvhet (E-

modul) vid aktuell mättemperatur.

2 Ett modul- / temperatursamband appliceras för att beräkna E-moduler vid de

för lokalen dimensionerande beläggningstemperaturerna. Modul- / temperatur-

sambandet kan exempelvis vara det som tillämpas i VÄGDIM 95 (konstanten

Kl anpassas så att den bakåträknade beläggningsmodulen stämmer vid

aktuell mättemperatur).

3 Med bakåträknade moduler för övriga obundna lager och undergrund görs en

beräkning av ursprunglig livslängd (förväntad livslängd för den aktuella

konstruktionen i aktuell lokal). Det fältbaserade asfalttöjningskriteriet i

VÄGDIM 95 används vid utvärderingen. Undergrundens årstidsvariationer

kvantifleras i förekommande fall m.h.a. mätningar från flera årstider, annars

med ledning av jordartsmodulbanken i VÄGDIM 95.

4 Förväntad livslängd med avseende på beläggningen jämförs med skattad av-

bördad trañkbelastning vilket ger eventuell återstående livslängd.
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Det fältbaserade asfalttöjningskriteriet i VÄGDIM 95 har baserats på uppföljning

av långa sträckor på 12 nybyggda vägar, i anslutning till observationssträckor.

Baserat på 64 observationssträckor i Sverige och Finland har även modeller med

något annorlunda form framtagits, se nedan.

Asfalttöjningskriteriet i VÄGDIM 95

N100 = 1,03*101°*s'2=14*T° 43*(1+2,3*10 *s'5=°) (1)

där

N100 = antal belastningar med axellasten 100 kN

8 = dragtöjning i beläggningens underkant, ustrain

T = Beläggningstemperatur, 0C T>O

Som komplement anges också ett kriterie baserat på beläggningens styvhet istället

för temperatur.

N100 = 3,66*1013*s'2= *E'°=78*(1+2,3*10 *a'5>°) (2)

där

E = beläggningens E-modul, MPa

NlOO och 8 som ovan

Referens: (Djärf, Wiman & Carlsson, 1996).

Svensk /finska modeller

I samband med bildandet av en nordisk SHRP/LTTP-grupp och ett gemensamt

engagemang i COST 324, Long Term Performance of Road Pavements , och

sedermera PARIS-projektet (Pavement Analysis of Road Infrastrucure) har ett

informellt samarbete påbörjats rörande utveckling av nedbrytningsmodeller för

vägkonstruktioner i kallt klimat. Data till modellutvecklingsarbetet harhämtats

från de nationella LTPP-program som pågår i både Finland och Sverige.

De viktigaste resultaten av detta samarbete är nya nedbrytningsmodeller som

beskriver tidpunkten för den första utmattningssprickan samt den fortsatta

spricktillväxten. Modellerna bygger på data från 64 observationssträckor från de

båda länderna, relativt nya flexibla vägkonstruktioner på grusöverbyggnad. Ett

stort antal oberoende variabler undersöktes i avsikt att hitta faktorer som förklarar

en vägkonstruktions nedbrytning i hjulspåren (belastningsrelaterade sprickor) och

över hela belagda ytan (belastnings- och klimatrelaterade skador).

Modeller har utvecklats för trañkrelaterade sprickor samt för trafik- och

klimatrelaterade sprickor. Modellerna baseras på sprickinitiering där censorerade

data har kunnat användas i analysen. Detta är en fördel då det finns många

sträckor där den exakta tiden fram till dess skador uppträder är okänd.

Modellerna har utvecklats med data från deflektionsmätningar från

sommarperioden. Modellerna kommer att uppdateras när fler deflektions-

mätningar från vårperioden finns tillgängliga. Effekten av årstidsvariationer kan

då arbetas in i modellerna.

Sprickinitiering på grund av trafikbelastning

De bästa modellerna för prognos av sprickinitiering på grund av traflkbelastning

baseras på förklarande variabler av typ responsvariabler (töjning, krökningsradie)
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samt effekten av åldring. Ekvation 3 visar en modell som baseras på töjningen i

asfaltlagrens underkant. Ekvationen illustreras i figur 14.

6,56-0,003*(ABEUB)-2658469*(W)

N10 = 10 m (3)

där

N10 = aokumulerad trafikbelastning (standardaxlar) vid tidpunktför första

sprickan

ABEUB = töjning i underkant av asfaltlagren, um/m

NlOY = årlig trafikbelastning (standardaxlar)
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ABEUB

Figur 14 Prognos av antalet kumulativa belastningar tillförsta sprickan i

hjulspår som enfunktion av töjningen i asfaltlagrens underkant.

Enligt figur 14 klarar starka konstruktioner, med en tÖjning motsvarande

150 uni/m, mellan 600000 och 1100000 belastningar innan sprickinitiering, då

antalet belastningar per år uppgår till mellan 50000 och 250000. För svagare

konstruktioner är effekten av årlig trafikbelastning mindre.

Sprickinitiering på grund av trañkbelastning och klimat

Klimatets effekt på nedbrytningsprocessen har analyserats för både trafik- och

klimatrelaterade skador. Resultatet av analysen visar att den årliga köldmängden

är en viktig faktor som förklarar nedbrytningen som orsakas av kallt klimat.

* * SCR9O * _ *
N10 :1012,88 +0,0017 (SCR90)-1,00 (log10(N10Y) 10000) 1,53 LFROST (4)

där
N10 = ackumulerad trafikbelastning (standardaxlar) vid tidpunkt för första

sprickan

SCR9O = krökningsradien, m, beräknad på deflektionen i dO resp d9OO (mm)

LFROST = log10(årlig köldmängd, h°C)

Nl OY = årlig trafikbelastning (standardaxlar)
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Ekvation 4 illustreras i figur 15, där effekten av tre olika nivåer av köldmängden

visas.
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Figur 15 Prognos av antalet ackumulerade belastningar med standardaxlar

fram till denförsta sprickan som en funktion av krökningsraa'ien och

köla'ma'ngden.

Referens: (Göransson et al., 1997)

4.1.2 Sprickutveckling

Att beräkna hur en spricka utvecklas i ett beläggningslager är komplext. Av

intresse är främst de konsekvenser det får, reducerad styvhet för lagret och Ökad

risk för vatteninträngning i underliggande lager, vilket kan medföra sämre

stabilitet och lägre styvhet för dessa material. Ett alternativ till att beräkna vidare

sprickutveckling kan vara att prognosera reduktion i beläggningens styvhet (gäller

främst Vägar med tj ock beläggning).

En modell för att prognosera sprickutvecklingen finns dock framtagen, baserad på

uppföljning av observationssträckor.

Resultatet av påbyggnadsdimensioneringen kan ansättas i en modell för prognose-

ring av framtida sprickbildning (Dj ärf, 1997):

s= 3,84*10'1O*(N100/d)°°53*TID0982*82°54*VB'1°46*K1 43* 0900*21 (5)

där

S = ackumulerad sprickpoäng

N100/d = antal 100 kN:s axellaster per dygn och riktning (N100/tung axel=0,49)

TID = tid från vägens öppnande/ förstärkningsåtgärd, år

8 = dragtöjning i beläggningens underkant vid +10°C, uni/m

VB = vägbredd, m

K = köldmängd, d°C

D900 = nedsjunkning 900 mm från belastningscentrum, um
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I praktiken bör SSlO betraktas som sprickfritt. Modellen synes logisk i sin helhet

men behöver verifieras.

Referenser: (Djärf, 1993 & 1997) och (Wiman, 1996)

4.1.3 Förstärkningsdimensionering (m.h.t. sprickor)

En dimensioneringsmetod bör beakta de kritiska spänningar och töjningar som

trafiken ger upphov till, dvs. metoden bör vara mekanistisk (/empirisk). En sådan

metod är generellt användbar. På många håll används sådana metoder (även i

Sverige).

Det kan vara lämpligt att utgå från nybyggnadsdimensionering och anpassa

VÄGDIM 95 (alternativt VÄG 94) till förstärkningsdimensionering. Det som
direkt kan överföras är hanteringen av trafik och klimat, liksom den modell som

används för beräkning av spänningar och töjningar, Chevron-programmet. Som

alternativ och komplement till en anpassad metod enligt ovan kan även en

förenklad metod, som ev. bygger på algoritmer, tas fram.

Eventuellt kan en mekanistisk metod kompletteras med annan metod, ex. FE-

metoden. (Med FE-metoden dimensioneras inte bara med hänsyn till belastnings-

sprickor).

De uppgifter och data som behövs för en dimensionering är:

0 Trafik

0 Klimat

0 Material: Lagertjocklekar, materialstyvheter befintlig väg (bestäms m.h.a.

deflektionsmätning under eneller flera årstider, och korrigeras till övriga),

egenskaper för material till förstärkning

Resultat av en dimensionering är förstärkningsbehov uttryckt i tjocklek/ar av

specificerat/de material vid angiven livslängd eller tillståndsutveckling.

Dimensioneringen ovan avser utmattningssprickor. Dimensionering med avseende

på reflexionssprickor lämnas tills vidare därhän. Kriterier för när hänsyn till

reflexionsprickor ska tas kan måhända tas fram genom sammanställning av

erfarenheter och provningsresultat, liksom åtgärder för att förhindra och fördröja

dessa.

Pågående projekt: Use of Falling Weight in pavement evaluation

Referenser: (Djärf, Wiman & Carlsson, 1996) och (Jansson, 1997, 1 & 2)

4.2 Spår

4.2.1 Nötning

En prognosmodell har utvecklats som beskriver storleken av slitlager-

beläggningars slitage och den spårutveckling som fordon med dubbade däck

åstadkommer. Modellutvecklingsarbetet har genomförts inom ett tema som

finansierats av Kommunikationsforskningsberedningen (KFB). Modellen bygger

på de resultat och den erfarenhet som erhållits under de senaste tio årens

verksamhet på VTI med målsättningen att utveckla och värdera slitstyrkan hos

slitlagerbeläggningar av asfalttyp. Detta utvecklingsarbete har bedrivits på

uppdrag av Vägverket, Svenska Kommunförbundet, enskilda kommuner samt

svenska entreprenörer.
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Första versionen av en datoriserad prognosmodell ger dels en prognos av en

beläggnings slitstyrka utifrån uppgifter om beläggningstyp, ingående materials

egenskaper, dels en prognos av spårprofllen utifrån data om vägtyp,

traflkbelastning mm. I det första skedet begränsas modellen till att omfatta

beläggningar av typ ABT och ABS.

Prognosmodellen består huvudsakligen av tre delar:

1. En modell som beräknar hur stort slitaget blir per antal dubbade fordon.

2. En modell som beräknar hur slitaget fördelas över körfältets bredd

(slitageprofll).

3. En modell som beräknar exempelvis årskostnaden utifrån använda material och

beräknad livslängd.

Modellen förväntas kunna användas till följ ande:

0 Ett tekniskt / ekonomiskt beslutsstöd vid val av beläggningsåtgärd, krav på

materialegenskaper mm. på enskilda objekt.

0 Bedöma tekniska / ekonomiska effekter på vägnätsnivå beroende på vald

åtgärdsstrategi.

0 Beräkning av livslängd till nästa åtgärd. Eftersom modellen skall kunna

användas för att bedöma livslängden, fram till största tillåtna spårdjup, kommer

den också att kunna tjäna som ett hjälpmedel vid planering och prioritering av

beläggningsåtgärder.

0 Planering och styrning av trañkens sidoläge. På vägavsnitt med spårbunden

dubbdäckstraflk är det möjligt att förlänga ett slitlagers livslängd genom att

flytta sidomarkeringslinj erna och därmed även flytta trafikens sidoläge.

0 Beräkning av årskostnader orsakade av dubbslitaget. Genom att mata in

uppgifter om materialpriser kan modellen hjälpa till att bedöma om det lönar

sig att köpa in, och transportera, ett högkvalitativt stenmaterial istället för att

använda ett billigare stenmaterial som finns tillgängligt lokalt, ortens

stenmaterial.

0 Ett pedagogiskt verktyg för att sprida kunskap om hur olika faktorer påverkar

slitagets storlek och fördelning över körfältsbredden.

Modellen valideras för närvarande med oberoende data från nya fältmätningar.

Dj ärf har tagit fram en modell för kvantiflering av dubbslitage, baserad på ca 600

observationssträckor. Modellen är avsedd som komplement till den modell för

totalt spår (se avsnitt 4.2.4), i fall där önskemål om en mer noggrann skattning av

relationen slitage/ deformation föreligger:

sS = 2,48* 10'5*ZPASS*VB'O*46*Vl°22*(S,OS)°°32 (6)

där

SS = spårdjup, slitage, mm

ZPASS = ackumulerat antal fordon med dubbade däck i en riktning, uttryckt i

tusental

VB = vägbredd, m

V = hastighet, km/h (Skyltad hastighet har använts)

S, 08 = saltade / osaltade Vägar (saltade vägar = 2, osaltade vägar = 1)

Referenser: (Jacobson & Wågberg, 1997) och (Andersson, 1995, sid. 21)
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4.2.2 Plastisk deformation beläggning

Plastiska deformationer kan förekomma i alla beläggningslager. I dagens läge

saknas lämplig modell för prognosering av plastisk deformation. Däremot kan

utvärdering av stabiliteten med hänsyn till vägobjektet bestämmas genom

bestämning av krypegenskaper med kryptestet hos borrkärnor från befintliga

beläggningar. Indata till metoden för stabilitetsklassning förutom krypvärde är

trafikbelastning (ÅDTk.tung och trañkhastighet) och klimatzon.

Metoden behöver veriñeras.

Eventuellt kan ett program som ex. VEROAD användas för att prognosera plastisk

deformation. Programmet som innehåller en visko-elastisk modell beräknar

permanent viskös (tidsberoende) deformation, men en uppskattning av den

plastiska deformationen kan även erhållas (för beräkning skulle en visko-elasto-

plastisk modell behövas).

Pågående projekt: Provsträckor E18 - Köping och Nedbrytningsmodell för

plastisk deformation

Referens: (Said S, 1996) och (Hopman, Nilsson & Pronk, 1996)

4.2.3 Plastisk deformation obundna material

För närvarande saknas för svenska förhållanden gränsvärden eller kriterier för

plastiska deformationer i obundna lager.

En del studier har gjorts vid VTI där tillväxt av plastisk deformation har studerats

under dynamisk pulserande last. I ett pågående projekt är målet att kunna värdera

obundna material med olika kornfördelning med avseende på styvhet (E-modul)

och stabilitet (permanent deformation) samt att för de olika materialen ange

lämpliga ° dimensioneringsmoduler ° och gränsvärden för tillåtna påkänningar.

Pågående projekt: Obundna vägmaterials bärighetsegenskaper

Referenser: (Arm, Svensson & Ydrevik, 1995) och (Ydrevik, 1995)

4.2.4 Totalt spår

Som framgått ovan är normalt spårbildningen sammansatt av flera komponenter.

Genom uppföljning av ca 600 st observationssträckor har modeller framtagits för

prognosering av spårbildning på asfalt- resp. ytbehandlade vägar. Modeller för

asfaltvägar föreligger i såväl linjär som icke linjär form. Den icke linjära modellen

har följ ande form:

3 = 4,06*(ZÅDT)°°44*VB'1°41*hl'0:36*TAGE°°3O*DO°°17*K°°24 (7)

S = spårdjup, mm

ZÅDT = ackumulerat antal fordon i en riktning, uttryckt i tusental

VB = vägbredd, m

hl = beläggningstjocklek (nominell), mm

TAGE = vägens totala ålder, år

DO = nedsjunkning i belastningscentrum, mm (fallvikt, kraft 50 kN)

K = köldmängd, d°C

En ansats har gjorts att dela in dataunderlaget efter principen hög- / lågtraflkerade

Vägar varvid beläggningstjockleken fått bilda indelningsgrund (hl 5105 mm resp.

hl >105 mm). Ansatsen blev ej helt lyckad sannolikt beroende på att variationen
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härvid blev liten i vissa förklaringsvariabler. En annan indelning kan möjligen

utfalla mer logiskt.

Beträffande modellens användbarhet är bedömningen att livslängden vid breda

vägar (13 m) blir påtagligt lång. Detta synes vara en följd av modellformen.

Vid ytbehandling av asfaltbelagda vägar har initialdeformationen (deformationen

tiden närmast efter åtgärd) visat sig variera påtagligt; mellan ca 3 och 10 mm. För

att utveckla en användbar modell var det av denna anledning nödvändigt att

utvärdera inkrementell spårtillväxt i stället för absolut. En härur utfallande linjär

modell har formen:

AS = -0,80+1,31*10'3*AÄDT+2,3*10'2*h1+3,5*10'3*K-
0,31 *TAGE+5,1 1*D0+0,20 LB (8)

där

AS = spårdjupsökning, mm

AÅDT = avbördad trafik per riktning, tusental
hl = beläggningstjocklek, mm

K = köldmängd, d°C

TAGE = vägens totala ålder, år

D0 = nedsjunkning i belastningscentrum, mm (fallvikt, kraft 50 kN)

LB = antal 100 kN:s axellaster uttryckt i procent av ÅDT

Härutöver ansattes vägbredden som parameter men befanns ej signifikant.

Den uppmärksamme läsaren har observerat att parametern TAGE här har

motsatt tecken i jämförelse med i modellen för asfaltvägar. Detta kan möjligen

förklaras med att asfaltvägarna i dataunderlaget till en del uppvisar en aktnings-

värd ålder (upp till 50 år) och har kommit in i en degenerationsfas

(sönderfallningsfas).

För att klarlägga olika (förstärknings-) åtgärders effekt med avseende på förmågan

att reducera spårbildning såväl momentant som varaktigt genomförs på

observationssträckorna före- / eftermätningar i samband med åtgärd. Härigenom

erhålls underlag för kvantifiering av spårreduceringsförmågan.

Pågående projekt: Utvärdering av förstärkningsmetoder

Referens: (Djärf, 1997)

4.2.5 Förstärkningsdimensionering (m.h.t. spår)

Se avsnitt 4.1.3 Förstärkningsdimensionering m.h.t. sprickor . Skillnaden är att

istället för utmattning i bundna lager är det materialegenskaper med avseende på

permanent deformation i obundna lager som är i fokus.

Förstärkning bör dimensioneras så att påkänningar i de obundna lagren inte

överstiger för materialen kritiska nivåer, med risk för plastiska deformationer. Till

beläggning förutsätts att stabila material väljs (och ett slitlager med lämplig

nötningsresistens).

4.3 Jämnhet

Uppföljning av ca 600 st observationssträckor från M- till Z-län på s.k. byggda

asfaltvägar och ytbehandlade asfaltvägar visar att jämnhetsförändringarna

(-försämringarna) i tiden är högst måttliga. Dock kan en knapp men klar tendens
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till jämnhetsförsämring påvisas. Vid utvärdering av olika (förstärknings-) åtgär-

ders effekt är det angeläget att även jämnheten beaktas. Jämnhetsmätningar

genomförs därför såväl före som efter åtgärd samt fortlöpande. Härigenom erhålls

möjlighet att kvantifiera olika åtgärders förmåga att åstadkomma och också

varaktigt bibehålla en god jämnhet (före / efter - samband).

En idag tillgänglig modell för prognosering av jämnhetsförändring ser ut som

följer:

IRI = 0,93*TO,25*K0,23*VB-0,28*h1-O,10*D9000,O93 (9)

där

IRI = m/km

T = tiden i år sedan senaste åtgärd, år

K = köldmängd, d°C

VB = vägbredd, m

hl = beläggningstjocklek, mm

D900 = nedsjunkning 900 mm från belastningscentrum vid belastningen

50 kN med fallvikt, mm

Som framgår av modellen är för en given väg undergrundsj ordarten (D900 är ett

uttryck för undergrundens fjädring; de tj älfarliga jordarterna, finkorniga, har större

fjädring än icke tjälfarliga, grovkorniga) och köldmängden för lokalen

bestämmande för hastigheten i jämnhetsförsämringen. Processen är därutöver

beroende av tidens tand (T) men däremot icke av den tunga trafiken vilken också

ansatts som förklaringsvariabel men befunnits icke signifikant.

Av modellen framgår också att den enda påverkbara variabeln i modellen vid

förstärkning är beläggningstjockleken (beläggningstjocklek och total överbygg-

nadstjocklek hör ihop . I fallet jämnhet är det naturligtvis i stor utsträckning

överbyggnadens tjocklek som styr jämnhetsförändringen). Denna kan naturligtvis

inte användas för att reducera hastigheten i jämnhetsförändringen.

Vid prognosering av det enskilda vägobjektets jämnhetsförändring, antingen

fortsatt jämnhetsförändring utan åtgärd eller efter åtgärd, är givetvis tidigare

utförda jämnhetsmätningar på objektet värdefulla. Om data är tillgängliga kan

troligen en rimlig prognos erhållas med hjälp av extrapolation och specificering av

effekten av olika åtgärder, se princip i figur 16.

Prognosmodeller för jämnhetsförändring kommer även att utvecklas inom PARIS-

projektet som slutrapporteras i september 1998.

Pågående projekt: PARIS och Utvärdering av förstärkningsmetoder

Referens: (Djärf, 1997)
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Figur 16 Prognoseradjämnhetsutveekling utan åtgärd (a) och med åtgärd (b),

principiellfzgur.

4.4 Tjäldimensionering

En metod för dimensionering med hänsyn till tjäle finns i VÄG 94. Denna metod

är främst avsedd för nybyggnad samt kostnadsjämförelser mellan olika

kostruktionsalternativ.

För dimensionering enligt ovan nämnda metod erfordras en mängd indata:

0 Klimat (Köldmängd)

0 Material: Lagertjocklekar, densitet och vattenkvot, värmeledande egenskaper

samt tj ällyftningspåverkade jordartsparametrama s.k. a- och b-värden erhållna

genom frystest.

0 Grundvattennivå

Metoden bygger på VTI:s tjällyftningsmodell där värmeflödet är balanserat och

värmemotståndet i de frusna jordlagren beräknas ur angivna ?t-värden

(värmeledningsförmåga). Vattenupptagningsförmågan vid frysning dvs.

tj ällyftningen beräknas med hjälp av laboratoriebestämda tjällyftningsparametrar

(a- och b-värden) eller grovt ansatta värden. Med kännedom om vattenkvot i

jordlagren och tillförd jordvärme (G-värde = jordvärmegradienten) kan

energimängden, erforderlig för frysning av tillfört vatten, beräknas och därmed

tj äldjup och tj ällyftning, stegvis för varje betraktat tidsintervall.

Alternativt skulle a- och b-värden kunna erhållas från fältobservationer. Dessa bör

då omfatta minst 3 representativa vintrar om inte osäkerheten skall bli alltför stor.
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Det är också möjligt att empiriskt bestämma de för lokalen och jordlagerföljden

gällande lyft- och tj äldjupsfaktorerna från fältobservationer och sedan utföra en

dimensionerande beräkning av tj älskyddet.

Tj älskyddsbehovet anger konstruktion med värmeisolering, massutskiftningsdjup /

påbyggnadstjocklek eller erforderligt dräneringsdjup för att tjällyftningsbeloppet

ej skall överskrida tillåten lyftning.

På VTI utvecklas modeller för tjälning och urtjälning av mark, med speciell

inriktning mot vägar, vilka arbetas in i egenutvecklade datorprogram. Målet är att

dessa datorprogram ska vara lätthanterliga och kunna användas ute på Vägverkets

regionala avdelningar och av entreprenörer. Programmen försöker, via

beskrivande bilder, för varje simulerad dag visa vad som händer i marken under

vägen, vilket möjliggör en kritisk granskning av bakomliggande modeller.

Förhoppningsvis kan programmen också ge en ökad förståelse för de processer

som styr tj älningen och urtj älningen.

Programmen utvecklas i en endimensionell och en tvådimensionell variant. Båda

varianterna innehåller samma teoretiska modeller för tjälning och urtjälning. Det

endimensionella programmet är mera lätthanterligt och går tämligen snabbt att

köra - på 1 s simuleras ca två dagar. Programmet är i första hand tänkt att

användas för att ge ett tillskott till beslutsunderlag vid avstängning av vägar i

tjällossningstider. Det ger också svar på hur stor tjällyftningen blir beroende på

vägens konstruktion och typ av undergrund och kan därför användas vid

traditionell dimensionering.

Det tvådimensionella programmet ska kunna beskriva ett tvärsnitt av en väg.

Tj äldjup, lyftning och isotermer redovisas på skärmen. En köldperiod utan snö ger

större tj älning vid vägkant eftersom vägen är upphöjd över omgivningen och kylan

tränger in från sidan, medan snö - som plogas av vägen och läggs i diket - skyddar

och ger en minskad tj älning vid vägkanten. Varierande grundvattendjup under

vägen, i exempelvis en sluttning, ger olika benägenhet till tj ällyftning längs

tvärsnittet. Dessa effekter kan studeras i det tvådimensionella programmet.

Programmen beskrivs utförligare i bilaga.

Referenser: (Saarelainen, 1995), ( Beräkning av tjällyftning i en vägkropp ,

1994), ( Bestämning av tj ällyftningsparametrar , 1994) och bilaga

4.5 Proportionering av bituminösa beläggningar

En orsak till nedbrytning av bituminösa beläggningar är otillfredsställande

proportionering av massabeläggningar. Dagens empiriska proportionerings-

metoder bygger på omfattande erfarenheter anskaffade under många år.

Proportioneringsmetodiken för asfaltmassor enligt VÄG 94 utgår från strikta krav

på massans komponenter (bindemedel och stenmaterial) och dess sammansättning

och packning. Denna proportionering är i många sammanhang inte tillfreds-

ställande. Nya massatyper, tillsatsmedel m.m. gör att funktionsbaserade metoder

krävs för teknisk / ekonomisk optimering. Det bör erinras att i VÄG 94 anges en

möjlighet för användning av nya beläggningar utöver standardbeläggningar. Nya

beläggningar kan användas efter prövning ( Svantes trappa är en modell för

kvalificering av nya beläggningar).
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Användning av nyutvecklade (flrmabundna) beläggningar innebär att

sammansättningen är hemlig . Därför kan inte kontroll av sammansättningen

tillämpas vid fastställande av skadeorsaken. Utöver detta finns en hel del tunna

beläggningar. Det går inte att använda borrkärnor från tunna beläggningar för

mekanisk provning. Av dessa anledningar behöver man använda både mekaniska

testmetoder och konventionella metoder (kontroll av sammansättning och

komponenternas egenskaper) för att kunna bedöma beläggningars tillstånd i vägen

och proportioneringens andel vid fastställande av skadeorsaker.

Beläggningsegenskaper

En beläggning ska ha egenskaper som gör att många olika krav tillgodoses.

Beroende på beläggningslagrets funktion i vägen ställs olika krav. Ex. är kraven

på ett slitlager och ett bundet bärlager olika. Följande egenskaper hos bituminösa

beläggningar är viktiga:

Stabilitet

Nötningsresistens

Utmattningsmotstånd

Köldegenskaper

Åldringsegenskaper
0 Vidhäftning

0 Vattentäthet

0 Friktion

4.5.1 Stabilitet

Se avsnitt 4.2.2 Plastisk deformation .

4.5.2 Nötningsresistens

Se avsnitt 4.2.1 Nötning .

4.5.3 Utmattningsmotstånd

Påkänningarnas storlek på beläggningslagren kan påverkas dels genom

överbyggnadsdimensionering och dels genom val av beläggningstyp. Det finns

ofta en stor skillnad i utmattningsmotstånd mellan beläggningar. Användning av

nya bärlagertyper i stället för AG-lager komplicerar uppskattning av utmattningen

ytterligare. Därför är kännedom om utmattningsmotstånd hos beläggningar

nödvändig för uppskattning av livslängden hos vägar.

Två metoder som kan vara lämpliga för bestämning av beläggningars tillstånd

med hänsyn till utmattning hos massabeläggningar är följ ande:

1. Bestämning av utmattningsmotstånd i laboratoriet

Utmattningssambandet (töjning - antal belastningar till brott) bestäms genom

provning av ett 20-tal borrkärnor från beläggning i vägobj ektet. Livslängden (antal

överfarter) vid den aktuella töjningen i vägobjektet multipliceras med en

skiftfaktor (=10) för uppskattning av livslängden hos beläggningen från

vägobjektet. Om uppskattningen är lägre än resultatet från avsnitt 4.1.3 bedöms

asfaltbeläggningens utmattningsmotstånd låg.

Validering av metoden behövs.
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2. Beräkning av utmattningsmotstånd

Beläggningars utmattningsmotstånd kan uppskattas enligt följande samband:

log Nf = 21,64 - 3,53 X log 8 - 2,28 X log Mr R2=O.7 (10)

log Nf= 18 -3,46 X log 8 - 1,79 X log Mr + 0,023 bfh R2=0.8 (l l)

Nf = antal belastningar till brott

8 = töjning, ustrain

Mr = styvhetsmodul enligt FAS Metod, MPa

bfh = bitumenfyllt hålrum, %

Underlagsmaterial för sambanden är laboratorieundersökningar av borrkärnor från

olika beläggningstyper.

Indata till sambanden är:

1. Töj ningen i underkant av beläggning kan bestämmas från fallviktsmätningar.

2. Styvheten hos beläggningen kan antingen bestämmas för några borrkärnor

enligt FAS Metod eller beräknas eX. enligt samband framtaget av Ullidtz eller

Brown, eller enligt Shell nomograph. Man måste dock ha tillgång till egen-

skaper hos det återvunna bitumenet och den volymetriska sammansättningen.

Därefter sker omräkning till styvhetsmodul enligt FAS Metod.

Den beräknade livslängden (Nf) multipliceras med skiftfaktorn (=10) för

uppskattning av beläggningens livslängd i vägobj ektet.

Skiftfaktorn baseras på AG-beläggning och metoden är framtagen för nyutlagda

beläggningar.

Validering av metoden behövs.

Pågående projekt: Nedbrytningsmodell för utmattning hos beläggningar

Samband mellan E-moduler erhållna från fält- och laboratoriemätningar och

Provväg E18 - Köping

Referenser: (Said, 1997, 1 & 2) och (Said & Johansson, 1997)

4.5.4 Köldegenskaper

Tvärgående sprickor som är regelbundet återkommande orsakas av termiska

påkänningar i lagren, åldrad beläggning och/eller olämpligt bitumen. Vid hög

skadegrad förekommer även längsgående sprickor när avståndet mellan

tvärgående sprickor är mindre än vägens bredd. Skadegraden kan bestämmas

genom mätning av sprickans bredd och antalet sprickor per väglängdsenhet.

Bituminösa beläggningars temperaturkänslighet kan bestämmas genom

undersökning av prov från beläggning, ev. även undersökning av bindemedlet.

Observera att i vissa fall kan termisk krympning i underliggande lager vara

bidragande orsak till temperatursprickor i ytan.

Forskning inom området behövs.

Referenser: ( Bära eller brista , 1991) och (Zeng, 1995)
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4.5.5 Åldringsegenskaper

Med åldrad beläggning menas att bindemedlet i beläggningen blir hårt och sprött.

Beläggningen förlorar därmed i hög grad sin flexibilitet. I regel förekommer

åldringsskador på beläggningar äldre än 15 år. Kännetecknet är lossning av bruket

från ytan och vid hög skadegrad lossnar även det grövre stenmaterialet.

Undersökning av egenskaper hos det återvunna bindemedlet bör göras för att

klarlägga skadeeffekten.

Pågående projekt: Metoder för beständighet och Funktionsegenskaper hos

bindemedel

Referenser: ( Bära eller brista , 1991) och (Höbeda & Chytla, 1997)

4.5.6 Vidhäftning

Det är bindningskraften som håller ihop stenmaterial och bindemedel. Den kan

försämras med tiden och påverkas i högsta grad av vatten. Stensläpp är känne-

tecken för bristande vidhäftningsegenskaper hos beläggningar. Vidhäftningstal är

ett mått på bindningsförmågan mellan stenmaterial och bitumen. Vidhäftningstalet

är förhållandet mellan draghållfastheten hos det vattenlagrade och det torrlagrade

provet.

Det finns behov att ta fram ett gränsvärde på vidhäftningstalet speciellt med

hänsyn till beläggningars ålder. Det rekommenderas ofta ett vidhäftningstal större

än 70% vid nylagda beläggningar. Metodens säkerhet är diskutabel, varför

forskningsbehov finns.

Pågående projekt: Metoder för vidhäftning

4.5.7 Vattentäthet

Slitlagrets uppgift är bl.a. att förhindra vatten från nedträngning till vattenkänsliga

lager i konstruktionen. Det finns misstankar om att skelettbeläggningar har låg

vattentäthet, vilket kan ha varit orsak till nedbrytning av bärlager på en del väg-

sträckor.

Vattentäthet hos beläggningar kan undersökas på vägen eller i laboratoriet på prov

från beläggning.

Forskningsbehov finns.

4.5.8 Friktion

Poleringen och blödning påverkar asfaltbeläggningens friktionsegenskaper och

trafiksäkerheten. Poleringsegenskaper hos asfaltbeläggningar kan också hänvisas

till proportionering och val av stenmaterial. Metod för bestämning av friktionstal

och krav på friktionsvärde hos nyutlagda beläggningar finns i VÄG 94.

Pågående projekt: Polering av asfaltbeläggningar - fält och Polering av asfalt-

beläggningar - kartläggning av processen

4.6 Dränering

En kunskapöversikt rörande samband mellan vägars dräneringsförhållanden och

bärförmåga redovisas av Bäckman (1997). Det finns relativt få studier redovisade

som kvantifierar dräneringens betydelse för en vägs tillstånd med avseende på ex.

bärighet och tj ällyftningsbenägenhet.
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Det finns inga riktigt bra metoder eller modeller för bedömning av hur en vägs

dräneringstillstånd påverkar ett vägobj ekt. Istället används i hög grad subjektiva

bedömningar och utvärderingar där normalt vägytans tillstånd är vägledande. Har

ex. vägytan bärighetsrelaterade skador, som ex. krackeleringar och spår, samtidigt

som dikesstandarden är dålig, är sannolikheten stor för att vatten på något sätt

bidragit till skadorna och att en dräneringsåtgärd därmed skulle ge en påtaglig

förbättring av vägens tillstånd. Å andra sidan har vägen fungerat bra under flera år

trots att dikesstandarden är dålig finns det ingen egentlig anledning att utföra

dikning. Vissa ansatser till metoder redovisas i två handböcker från Vägverket:

Förbättring Bärighet/Beläggning. Projektering av enskilt objekt , 1992 och

Vägunderhåll Barmark , 1992.

Pågående projekt: Dräneringsåtgärder , för närvarande ligger dock tyngdpunkten

i detta projekt på åtgärdssidan (utformning och funktion).
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5 Val av åtgärd
Med ledning av modeller och metoder enligt ovan kan vägens åtgärdsbehov

beräknas och bedömas från olika utgångspunkter beroende på vägens tillstånd.

Med hänsyn tagen till miljö, trafiksäkerhet och ekonomi väljs den för vägobj ektet

optimala åtgärden (underhåll eller förbättring). Till befintliga material och

fysiska begränsningar i plan och profil måste också hänsyn tas.

Denna optimering och slutligt val av vilken / vilka åtgärder som ska utföras på

vägen ligger dock utanför det här aktuella projektet.

6 Beräkningsexempel
I kapitel 4 anges modeller och metoder som kan användas för dimensionering och

prognosering av tillståndsutveckling. För att testa dessa har ett autentiskt fall från

mellersta delen av landet valts, en väg som ingår som ett objekt i uppföljningen

inom projektet Funktionskrav med veriñkationsmetoder för egenskaperna

bärförmåga och jämnhet . Exemplet avser i första hand att Visa vad som kan

beräknas med de olika modellerna, inte att verifiera några modeller. De flesta av

modellerna har baserats på data från vägen (en bland flera).

Resultatet redovisas för två sträckor med olika tillstånd vid det tänkta åtgärds-

tillfället (som sammanfaller med tid för utförd åtgärd).

Data

ÅDT 4100

NlOO/dygn o riktn. 800

Köldmängd (dOC) 550
Vägbredd (m) 9

Skyltad hastighet (km/h) 90

Total ålder (är) 9

Konstruktion

1 Sträcka 2

0 B I.. .

67:93:"9
500 Bänager

190 resp 185 mm
750 Bank/ Först.|ager
1000 1935 resp 580 mm

E 1250

E 1500

_E_ 1750
I,...

2000

2250
a U

2500 E] Bänk / FL
2750 BL

I Bef. bel.
3000

 

Figur 1 7 Vägsträckornas uppbyggnad.
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De två sträckornas uppbyggnad framgår av figur 17. Sträcka 1 ligger på bank. I

beräkningar av E-moduler och påkänningar har ett styvt skikt lagts in 3 m under

vägytan. Undergrunden består av torv på mj äla på sträcka 1 och mj älig lera på

sträcka 2.

Tillstånd före åtgärd

Vid tiden för åtgärd har sträcka 1 inga synliga sprickor. Sträcka 2 har längsgående

sprickor i yttre hjulspår. Sprickor på sträckorna, uttryckt i skadepoäng enligt Dj ärf

(1993), framgår av figur 18.
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Figur 18 Skadepoäng (vertikal linje markerar åtgärdstidpunkt).

Spår och jämnhet mätt med RST framgår av figurerna 19 och 20. Spårdjupet är

före åtgärd 13,2 resp. 18,4 mm på sträcka 1 och 2. Spårtillväxten är på tre år

(1987-90) ca 5 resp. 6 mm. Jämnheten har inte förändrats nämnvärt under

perioden 1987-90. IRI är före åtgärd 1,66 resp. 1,52 på sträcka 1 och 2.
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Figur 19 Spårdjup (vertikal linje markerar åtgärdstidpunkt).
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Figur 20 Jämnhet, [RI (vertikal linje markerar åtgärdstidpunkt).

Förstärkningsdimensionering

Vägen har dimensionerats med hjälp av programmet VÄGDIM 95, som är avsett

för nybyggnadsdimensionering, men även kan användas i syfte att beräkna

förstärkningsbehov.

Tre resp. fyra fallviktsmätningar har utförts på sträckorna före åtgärdstidpunkt.

Den sista mätningen före åtgärd gjordes hösten 1987, dvs. relativt långt (ca 2,5 år)

innan vägen åtgärdades. Representativa nedsjunkningsbassänger från mätningarna

visas i figur 21. Med dessa som utgångspunkt har E-moduler beräknats för olika

lager, enligt figur 17. Beräkningarna har utförts med det norsk (NTH)-modif1erade

Chevron-programmet. Resultatet från hösten 1987 framgår av tabell 2.

stracka 1
sträcka 2

AVStand fran belasmmgscemwm (mm) Avstånd från belastningscentrum (mm)
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+1987-05-15
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800 *' 800 _>

Figur 21 Representativa deflektioner mätta på sträckomaföre åtgärd.

Eftersom beläggningen på sträcka 2 var sprucken och därmed uttj änt, reducerades

modulen för lagret vid dimensioneringen till motsvarande den för ett (mycket) bra

obundet bärlager (500 MPa). Sträcka 1 som inte uppvisade några synliga sprickor

antogs ha en restlivslängd. Denna beräknades enligt proceduren i avsnitt 4.1.1

men befanns vara lika med noll (sträckan hade i praktiken klarat sig bättre än vad

som i efterhand prognoserades). I dimensioneringen reducerades därför även

denna modul. Det ska noteras att de beräknade modulerna för beläggningen är

förhållandevis höga, men resultatet ärinte ovanligt då beläggningslagret är relativt
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tunt, 75 mm. Det sammanhänger med de problem som finns med bakåträkning av
E-moduler.

Modulen för påbyggnadslagret (AG plus slitlager) är i dimensioneringen en

funktion av temperaturen. Temperaturen under olika årstider ges av klimatzonen i

vilken vägen ligger. Av de obundna materialen har endast modulen för under-

grunden antagits variera under året, se tabell 2.

Tabell 2 Beräknade E-moduler och värden använda i dimensioneringen (MPa).

  

Sträcka 1 Sträcka 2

Beräknat Dimensionering Beräknat Dimensionering

Material 1987- 1 0-08 1987-10-08

Pålägg Temp. beroende Temp. beroende

Befintlig beläggning 1 13 00 500 10250 500

Bärlager 380 380 235 235

Bank / Först.lager 3 62 3 62 125 125

Undergrund 1 8 1 8 / 15 vår 59 59 / 42 vår

 

Dimensioneringen med VÄGDIM 95 ger för 10, 15 resp. 20 års livslängd, med

hänsyn till utmattningskriteriet (ekvation 1), följande påbyggnadstj ocklekar:

Sträcka 1: 105, 116 resp. 123 mm (65-83 mm AG + 40 mm slitlager, MAB)

Sträcka 2: 130, 141 resp. 148 mm (90-108 mm AG + 40 mm slitlager, MAB)

(I praktiken lades 48 mm, 120 MAB16T, på sträcka 1 och 56 mm, 140MAB16T

på sträcka 2. Det kan finnas flera anledningar till skillnaden mellan beräknad och

utförd förstärkning. Avsikten var dock inte här att göra den jämförelsen.

Uppgifterna bedömdes dock inte kunna undanhållas den nyñkne läsaren.)

Prognoser för förstärkt väg

Sprickor

Påkänningar i den förstärkta vägen har beräknats, bl.a. dragtöjningen i underkant

av det påförda AG-lagret. En beläggningsmodul på 8787 MPa har använts för hela

påbyggnadslagret (AG + slitlager), vilket motsvarar en beläggningstemperatur på

+10 0C (referenstemperatur).

Tid till första spricka kan beräknas med ekvationerna 3 och 4. För jämförelse har

även ekvation 1 använts med ovan beräknade påkänningar. Även här är det i

princip tid till första spricka som avses. (Ekvation 1 används i dimensioneringen,

men då tas hänsyn till flera årstider).

Använda data anges nedan. I relevanta fall anges flera värden, de gäller då för 10,

15 resp. 20 års dimensionering enligt ovan. Inom parentes anges den sträcka
uppgiften gäller för.

1
6,56-0,003*(ABEUB)-2658469*_

ABEUB*N10Y
(3)

SCR9O
12,88 + 0,0017 *(SCR90)-1,00 * (log10(_) * 10000)- 1,53 * LFROST 4N10Y ( )

N10 :10

N10

N10 = ackumulerad trafikbelastning vid tidpunkt för första sprickan

ABEUB = asfalttöjning = 140, 129 resp. 123 tim/m (str 1 och 2)
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SCR90 = krökningsradien = 570, 663 resp. 730 m (str 1) och

629, 723 resp. 800 (str 2)

LFROST = log10(årlig köldmängd, h°C) = 4,1

N10Y = årlig trafikbelastning = 292000

N100 = 1,03*1010*e'2°14*T°=43*(1+2,3*10 *e'5 °) (1)

N100 = antal belastningar med axellasten 100 kN (= N10 ovan)

8 = dragtöjning i beläggningens underkant = se ABEUB ovan

T = Beläggningstemperatur = +10 0C

Ekvation 4 innehåller troligen en parentes för mycket. Inga resultat erhålls med

formeln ovan. Resultaten nedan gäller med följ ande ändring:

s R90
12,88 + 0,0017 * (SCR90) - 1,00 * log10(

C
* 10000)- 1,53 * LFROST

N :10 NlOY

Samtliga beräknade tider till första spricka redovisas i tabell 3. Som jämförelse

redovisas även dimensioneringen.

Tabell 3 Beräknat antal miljoner standardbelasmingar (MSa) och tid (är)

     

tillförsta spricka.

Sträcka 1 Sträcka 2

Dim. MSa 2,92 4,38 5,84 Se str 1

År 10 15 20

Ekv. 3 MSa 1,19 1,27 1,31 Se str 1

År 4,1 4,3 4,5

Ekv. 41 MSa 1,79 2,22 2,62 2,05 2,58 3,14
År 6,1 7,6 9,0 7,0 8,8 10,8

Ekv. 1 MSa 3,74 6,28 8,57 Se str 1

År 12,8 21,5 29,3

 

Anmärkning 1: Ekvation 4 har modiñerats, se ovan

Jämfört med dimensioneringen med VÄGDIM 95 erhålls kortare livslängder med

ekvationerna 3 och 4. Livslängden blir längre med ekvation 4 (se anmärkning

ovan), som tar hänsyn till klimatet, än med ekvation 3. Båda ekvationerna är

egentligen framtagna för en referenstemperatur i beläggningen på +20 0C. Här har

räknats med +10 0C, vilket ger något lägre påkänningar och längre livslängder än

om beräkningen gjorts för +20 0C.

Sprickutvecklingen har beräknats med ekvation 5.

s= 3,84*10'10*(N100/d)°=53*TID° 82*82 54*VB'1 46*KW* D900°=21 (5)

S = ackumulerad sprickpoäng (enligt Djärf, 1993)

N100/d = antal 100 kN:s axellaster per dygn och riktning = 800

TID = tid från vägens öppnande/ förstärkningsåtgärd, år

8 = dragtöjning i beläggningens underkant = 140, 129 resp. 123 um/m (str 1 o 2)

VB = vägbredd = 9 m

K = köldmängd = 550 d°C

D900 = nedsjunkning 900 mm från belastningscentrum = 61 tim (strl) och 135-

134 tim (str 2) (varierar mycket lite med påbyggnadstj ockleken)
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Resultatet visas i f1gur 22. Figuren visar att på båda sträckorna skulle sprickor

uppkomma efter ca 3-7 år, oberoende av dimensioneringstid (105 - 123 mm

påbyggnad på sträcka 1 och 130 - 148 mm på sträcka 2). Prognoserad sprick-

utveckling med ekvation 5 ligger mer i nivå med prognoserna med ekvation 3 och

4 än med dimensioneringen, där prognosen är 10, 15 resp. 20 år till synliga

sprickor.

Av figuren framgår att sprickutvecklingen är svagt avtagande med tiden. Detta är

inte förenligt med synen att skadorna accelererar med tiden.
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Figur 22 Sprickpoa'ng prognoserade med ekvation 5. Sprickpoa'ng lägre än 10

kan ipraktiken betraktas som spric/jritt.

(I praktiken, med utförd åtgärd på vägen, harsprickor börjat synas på sträcka 1

efter ca 6 år. Av figur 18 framgår att sträckan var oskadad efter 5 år.)

Spår

Slitagespår har uppskattats med hjälp av ekvation 6 och beräknats med den i

avsnitt 4.2.1 beskrivna modellen. Resultatet visas i figur 23 och är detsamma för

de båda sträckoma, och oberoende av förstärkningstjockleken.

sS = 2,48* 10'5*ZPASS*VB'O°46*V1°22*(S,OS)°,32 (6)

SS = spårdjup, slitage, mm

ZPASS = ackumulerat antal fordon med dubbade däck i en riktning, uttryckt i

tusental

ZPASS/år = 147,6
VB=9m

V = hastighet = 90 km/h (skyltad hastighet har använts)

S, OS = saltade / osaltade vägar = 2 (saltade vägar)

Samma värden som ovan har använts så långt möjligt även i slitagemodellen

beskriven i avsnitt 4.2.1. Den kräver dock mer indata, bl.a. om beläggningen. De

värden som använts i beräkningen framgår av figur 24, som visar prognoserad

slitageprofll efter 15 år.
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Figur 23 Slitagespår prognoseraa'e med ekvation 6 och slitagemoa'ell beskriven

i avsnitt 4.2.1.
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Figur 24 Slitageproñlprognoseraa'e efter 15 år med slitagemoa'ell beskriven i

avsnitt 4.2.1.

Totalt spår har uppskattats med ekvation 7 och resultatet Visas i figur 25.

s = 4,06*(XÅDT)0°44*VB'L41*hl'°°36*TAGE°>3°*D0°°17*K°°24 (7)

S = spårdjup, mm

ZÅDT = ackumulerat antal fordon i en riktning, uttryckt i tusental

ZÅDT/år = 748,25
VB = Vägbredd = 9 m

hl = beläggningstjooklek = 105, 116 resp. 123 mm (str 1) 0 130, 141 resp. 148 mm

(str 2) (befintlig beläggning antogs likvärdig med ett obundet material)

TAGE = Vägens totala ålder = 9 år

D0 = nedsjunkning i belastningscentrum = 0,241, 0,226 resp. 0,217 mm (str 1)

och 0,370, 0,349 resp. 0,336 mm (str 2)

K = köldmängd = 550 d°C
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Figur 25 Spåra'jup (totalt) prognoserat med ekvation 7.

Inom projektet Utvärdering av förstärkningsmetoder (rapport under utarbetande)

har effekten av olika förstärkningsåtgärder studerats, bl.a. vilket spår som kan

förväntas efter åtgärd. Enligt ekvation 7 ovan är spåret 0 mm direkt efter åtgärd

men så är inte fallet i praktiken. En modell baserad på vägar som förstärkts genom

påbyggnad med AG, MAB och/eller HAB ser ut som följer:

Spåre=1,82+0,052*Spårf»0,0032*Ah (A)

Spåre = spårdjup efter förstärkning (mm)

Spårf = spårdjup före förstärkning = 13,2 mm (str 1) och 18,4 mm (str 2)

Ah = förstärkningens tjocklek, påbyggnad = 105, 116 resp. 123 mm (str 1) och

130, 141 resp. 148 mm (str 2)

Med värden enligt ovan erhålls ett initiellt spår efter åtgärd (0 år) på 2,1-2,2 mm

på sträcka 1 och 2,3-2,4 på sträcka 2.

För samma grupp vägar togs även enenkel modell fram för spårutvecklingen. Den

enda variabel som lagts till är tiden efter åtgärd. Modellen har följ ande utseende:

Spåre=0,49+0,28*SpårpO,20*Ah+O,69*tid (B)

Spåre = spårdjup efter förstärkning (mm)

Spårf = spårdjup före förstärkning (mm)

Ah = förstärkningens tjocklek, påbyggnad (mm)

tid = tid efter förstärkning (år)

Värden på Spårf och Ah är desamma som ovan. Resultatet av en prognos m.h.a.

ekvation B visas i figur 26. Initiellt spår direkt efter åtgärd blir något olika mot det

som beräknades med ekvation A. Jämförs resultatet med det i figur 25 så erhålls

ungefär samma spår efter 18-20 år. Dessförinnan erhålls med ekvation B något

mindre spårdjup, med undantag för initialspåret, år 0. Det ska påpekas att

modellen (ekvation B) kommer att kompletteras.
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Figur 26 Spåra'jup (totalt) prognoserat med ekvation B.

(I praktiken har på Vägen 5 år efter utförda åtgärder mätts spår på ca 9 mm på

sträcka 1 och ca 12 mm på sträcka 2, se figur 19. Det stämmer relativt bra med

prognosen med ekvation 7 för sträcka 1.)

Jämnhet

Jämnhetsutvecklingen har beräknats med ekvation 9. Resultatet Visas i figur 27.

IRI = 0,93*T0,25*K0,23*VB-O,28*h1-O,10*D9000,093 (9)

IRI = m/km

T = tiden i år sedan senaste åtgärd, år

K = köldmängd = 550 d°C

VB = vägbredd = 9 m

hl = beläggningstjocklek = 105, 116 resp. 123 mm (str 1) och 130, 141 resp. 148

mm (str 2) (befintlig beläggning antogs likvärdig med ett obundet material)

D900 = nedsjunkning 900 mm från belastningscentrum = 0,061 mm (str 1) och

0,135-0,134 mm (str 2)

Inom projektet Utvärdering av förstärkningsmetoder togs även fram en modell

för beräkning av initiell jämnhet direkt efter åtgärd:

IRI,=0,36+0,30*IRI,0+0,0016*Ah (C)

IRIe = IRI efter förstärkning (mm/m)

IRIf = IRI före förstärkning = 1,66 mm/m (str 1) och 1,52 mm/m (str 2)

Ah = förstärkningens tjocklek, påbyggnad = 105, 116 resp. 123 mm (str 1) och

130, 141 resp. 148 mm (str 2)

Konstanten framför Ah har ett positivt tecken, vilket kan synas mindre rimligt. Av

storleken på konstanten framgår dock att termen har mindre betydelse.

Initiellt IRI blir med ekvation C 1,0 - 1,1 för både sträcka 1 och 2. Detta stämmer

väl överens med beräknat IRI efter 1 år med ekvation 9.
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Figur 27 Jämnhet, IRI, prognoserad med ekvation 9.

Beräknad jämnhetsutveckling har även giörts med modellen:

IRIe=O,3 l+0,37*IRIr0,005*Ah+0,40*tid (D)

där IRIe = IRI efter förstärkning (mm/m)

IRIf = IRI före förstärkning (mm/m)

Ah = förstärkningens tjocklek, påbyggnad (mm)

tid = tid efter förstärkning (år)

Värden på IRIf och Ah är desamma som ovan. Resultatet Visas i figur 28. Ekvation

D ger lägre IRI-Värden än ekvation 9.
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Figur 28 Jämnhet, IRI, prognoserad med ekvation D.
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Om man studerar jämnhetsutvecklingen före åtgärd, se figur 20, så kan slutsatsen

dras att jämnheten försämras mycket lite, eller inte alls, åtminstone på relativt kort

sikt. En tendens som inte torde förändras av att vägen förstärks.

(I praktiken har IRI-värden på ca 1,2 mätts på båda sträckorna 5 år efter åtgärd, se

figur 20. Jämnhetsförändringen är dessutom mycket liten över en period på 5 år.)

Kommentarer

Relativt stora förstärkningsbehov beräknades för 10 - 20 års dimensioneringstid.

En bidragande anledning till detta kan vara den nedvärdering av befintlig

beläggning som gjordes, till ett bra obundet material. För den förstärkta vägen

synes prognoserad tid till första spricka med ekvationerna 3 och 4 väl kort mot

bakgrund av vad som ovan sagts om relativt kraftiga förstärkningar (och den

verkliga tillståndsutvecklingen vid en mindre förstärkning). Detsamma gäller

prognoserad sprickutveckling med ekvation 5. För att prognoser om tid till första

spricka och sprickutveckling inte ska ge motstridiga resultat rekommenderas att en

modell för sprickutveckling tar sin utgångspunkt i den tid då första spricka

uppstått.

Av prognoserna för spår och jämnhet framgår att olika dimensioneringstid,

påbyggnadstjocklekar med hänsyn till risken för sprickor, har liten inverkan på

spår- och jämnhetsutvecklingen.

I det fall vägen inte åtgärdas kan modeller framtagna med hjälp av tidigare spår-

och jämnhetsdata från den aktuella vägen användas för prognoser om den vidare

tillståndsutvecklingen. Dessa data kan också användas för att kalibrera de använda

modellerna till aktuellt vägobj ekt.
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Tjälmodeller, nyutvecklade och under utveckling

av Åke Hermansson

1. Inledning

På VTI utvecklas modeller för tjälning och urtjälning av mark med speciell

inriktning mot Vägar. Modellerna arbetas in i egenutvecklade datorprogram. Målet

är att dessa datorprogram ska vara lätthanterliga och kunna användas ute på

Vägverkets regionala avdelningar och entreprenörer. Programmen försöker, via

beskrivande bilder, för varje simulerad dag visa vad som händer i marken under

vägen, vilket möjliggör en kritisk granskning av bakomliggande modeller.

Förhoppningsvis kan programmen också ge en ökad förståelse för de processer

som styr tj älningen och urtjälningen.

Programmen utvecklas i en endimensionell och en tvådimensionell variant. Båda

varianterna innehåller samma teoretiska modeller för tjälning och urtj älning. Det

endimensionella programmet är mera lätthanterligt och går tämligen snabbt att

köra - på 1 s simuleras ca två dagar. Programmet är i första hand tänkt att

användas för att ge ett tillskott till beslutsunderlag vid avstängning av vägar i

tjällossningstider.

Det tvådimensionella programmet ska kunna beskriva ett tvärsnitt av enväg och

genom illustrativa bilder förmedla vad som händer under simuleringen. Tj äldjup,

lyftning och isotermer redovisas på skärmen. En köldperiod utan snö ger större

tjälning vid vägkant eftersom vägen är upphöjd över omgivningen och kylan

tränger in från sidan, medan snö - som plogas av vägen och läggs i diket - skyddar

och ger en minskad tjälning vid vägkanten. Dessa effekter kan studeras i det

tvådimensionella programmet. Programmet är mera svårhanterligt - kräver mer

indata - än det endimensionella.

2. Något om bakomliggande modeller

I programmen finns modeller för

0 värmeledning

0 frysning av vatten

0 transport av grundvatten upp till tj älgränsen

Varmeledningsmodellen är helt okontroversiell. Utbyte av värme sker mellan

närliggande marksegment beroende på temperaturskillnader, värmelednings-

förmåga och specifikt värme. Värrneledningsförmåga och specifikt värme

beräknas för fruset och ofruset material utifrån de uppgifter som ges om porositet

och vattenmättnadsgrad för respektive skikt i marken.

Frysnz'ng av vatten modelleras mycket förenklat. Allt porvatten fryses vid noll

grader Celsisus. Ingen hänsyn tas till att vatten som binds hårt vid små partiklar

fryser först vid betydligt lägre temperatur.

Modellen för transport av grundvatten upp till tjälgra'nsen har väckt en hel del

diskussioner. Det antagande som görs är att undre delen av tj älfronten torkas ur

när vattnet fryser. Detta ger upphov till en skillnad i fukthalt mellan tj älfronten

(torrt) och grundvattenytan (helt mättat). Kapillära krafter försöker lyfta vatten

från fuktigt område till torrare enligt samma princip som en tvättsvamp suger upp
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vatten. De här principerna låter sig inte enkelt beskrivas på ett sådant sätt att de

utan vidare kan stoppas in i datorprogrammen. Den styrande storheten, markens

hydrualiska konduktivitet, beror på ett mycket komplicerat sätt av kornstorlek,

blandning av olika kornstorlekar och fuktighet på olika nivåer. Klart är dock att ett

mycket grovt skikt (grusskikt) någonstans mellan grundvatten och tj älgräns helt

stänger flödet. Omvänt så hindrar ett skikt av mycket fin lera också transporten av

vatten.

Däremellan finns en kornstorlek som ger optimalt förhållande mellan kapillär

och genomsläpplig förmåga. Hela denna komplexa verklighet modelleras av två

storheter - en material parameter (kallas hydmed) som kan sägas motsvara

csvagaste länken i den hydrauliska konduktiviteten mellan grundvatten och

tj älfront och avståndet (dgr) mellan grundvatten och tjälfront. Flödet av vatten

antas vara proportionellt mot hydmed och omvänt proportionellt mot dgr.

När effektuttaget vid tj älfronten är lågt(lufttemperatur nära eller över noll grader

Celsius) finns inget flöde och därmed inget lyft. Ökar lufttemperaturen från

mycket kallt till plusgrader minskar lyfthastigheten, med viss fördröjning, till noll.

Vid högt effektuttag, när tj älen tränger djupare ner i marken, är upptransporten av

vatten och därmed lyfthastigheten enligt denna modell oberoende av

lufttemperaturen.

Med följande betraktelsesätt kan detta verka självklart: Miljön mellan tjälfronten

och grundvattenytan påverkas föga av om det är tio eller tjugo minusgrader i

luften - undre delen av tj älfronten har rimligen samma temperatur och fuktighet

oberoende av lufttemperaturen och inget annat där nere bör påverkas av eller

känna av lufttemperaturen. Då finns ingen grund för att anta att lyfthastigheten

skulle vara högre mycket kalla dagar än vid måttligt kalla dagar. Det är snarare

markens konduktiva förmåga och grundvattendjupet än kylan som avgör

lyfthastigheten. Detta står i klar konflikt med de modeller som antar att lyftet är

proportionellt mot köldmängd och därmed också mot lufttemperatur. Den här

modellen ger i princip samma lyft en vecka med minus tio grader som under en

vecka med minus tjugo grader medan andra modeller kan ge i huvudsak ett

fördubblat lyft vid den lägre temperaturen.

Parametern hydmed är naturligtvis knepig att hantera. För en viss lokal kan den

bestämmas om lyftet, tj äldjupet, grundvattennivån och klimatet är känt under ett

eller två år. Samma värde kan sedan användas för att beräkna lyft och tj äldjup för

denna lokal andra år när klimatet är känt. Erfarenheten får visa om hydmed också

kan bestämmas ur kornfördelningskurva eller på annat sätt genom kunskap om

lokalens geologi för en lokal där inga mätningar gjorts av tj äldjup och lyft.

3. Programtekniskt

Programmen är skrivna i Visual Basic. Det tvådimensionella använder sig av en

speciell kompilator (Power Basic) som gör att det exekveras nästan lika snabbt

som det endimensionella trots att det utför ofantligt mycket mer beräkningsarbete.

Denna uppsnabbande kompilator skulle kunna användas även i det

endimensionella programmet men vill man följa simulering dag för dag så finns

det inget behov av snabbare exekvering.

Programmen använder så kallad FEM-teknik (F inita Element Metod) vilket

innebär att marken indelas i rutnät där varje ruta tilldelas egenskaper som kan
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variera från ruta till ruta. Bland dessa egenskaper finns förstås porositet och

vattenmättnadsgrad men också rutans temperatur och andel fruset porvatten.

Denna andel är 100 procent ovanför tjälgränsen när tjälen tränger nedåt. Rutor

som ligger i tj älfronten har andel fruset mellan noll och hundra procent och under

tj älfronten är andelen förstås noll. Under perioder med mildväder kan andel fruset

vatten minska till noll uppe vid markytan och vi får ett skikt med helt frusen mark

omgiven av helt tinad mark både uppåt och nedåt. Samma fenomen inträffar på

våren när marken tj älar ur. Den sista tj älen blir ett tunt fruset skikt ungefär på det

djup dit tj älen nått som djupast under vintern.

Varje ruta har alltså en temperatur och andel fruset vatten (frysgrad) när

beräkningarna startar. Programmet snurrar sedan - flera gånger för varje simulerad

timme - och beräknar nya temperaturer och frysgrad för varje ruta. Dessa

beräkningar görs i överensstämmelse med allmänt accepterad värmeledningsteori,

dvs värme flödar från varmare till kallare rutor i en omfattning som beror på

temperaturskillnad och värmeledningsförmåga.

Rutor i tj älfronten vars frysgrad ökar när tj älen är på väg ner använder den

borttagna energin till att öka frysgraden medan deras temperatur är oförändrat lika

med noll grader. När frysgraden är hundra procent minskas rutans temperatur till

minusgrader och tj älen kan fortsätta till rutan under. På samma sätt hålls

temperaturen konstant lika med noll för en ruta som tinar tills dess att frysgraden

är noll då rutan kan få plusgrader.

Vid beräkning av nya temperaturer särbehandlas de rutor som ligger underst i

tjälfronten och som inte är helt genomfrusna. Om nettouttaget av energi från en

sådan ruta är positivt så används detta uttag i första hand till att frysa vatten som

sugs upp från grundvattnet. Så länge uttagen energi är måttlig tillförs mer och mer

vatten till rutan medan andelen fruset porvatten är oförändrad - tj älen står still.

Vid starkare kyla inträffar att borttagen energi räcker till mer än att frysa allt

vatten som kan tillföras, då ökar rutans frysgrad och tj älen kan vandra neråt. Till

varje ruta kan alltså, förutom temperatur och frysgrad, finnas en viss mängd is

som kommer av upptaget vatten från grundvattnet. Vid redovisning av lyft är det

denna is som avses, frysning av porvatten antas inte bidra till lyftet.

När en delvis frusen ruta istället tillförs energi används denna till att smälta is,

både porvattenis och tillförd is, och lyftet minskar.

4. Möjlig användning av det endimensionella programmet

En av tankarna med det endimensionella programmet är att ge bättre underlag vid

avstängning av mindre vägar under tj ällossning. Programmet matas med data om

porositet och mättnadsgrad för olika nivåer i marken. Har man studerat lokalen

tidigare så kanske man har en uppfattning om lämpligt värde på hydmed, i annat

fall får erfarenhet från liknande lokaler vara vägledande. Information om

grundvattnets nivå behövs också.

När dessa data är inmatade efter bästa förmåga kan själva simuleringen påbörjas.

Då krävs tillgång till en väderfil med lufttemperaturer dag för dag från lokalen.

Simuleringen bör startas med väderdata från dagar som ligger ett par veckor före

tj älen sätter in, så att vettiga marktemperaturer hinner simuleras fram innan det är

dags för marken att frysa. Låter man sedan simuleringen rulla på tills den har
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räknat sig fram till aktuellt datum, t ex 15 mars, så finns en uppskattning av hur

mycket is som lagrats per dm i marken.

Nu är det dags att prova ett antal scenarier, tror man på fortsatt kyla förväntas inga

problem men befaras värme så tillåter programmet att man stegar en timme i taget

och anger den lufttemperatur man tror att det kommer att vara för varje timme.

Eftersom programmet tidigare har beräknat hur mycket is som finns på varje dm

kan det nu ange när och hur mycket vatten som kommer att frigöras på varje nivå.

Detta bör vara bra information till den som avgör hur allvarligt läget är och som

ska ta beslut om eventuell stängning av vägen. Läget i marken vid aktuellt datum

kan lätt sparas och programmet tillåter att man backar tillbaka till dagens läge hur

många gånger som helst för att prova olika tänkbara väderutvecklingar, såväl

varma som kalla, för den närmaste perioden.
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Figur 1 Urklippfrån simulering med endimensionella zjälberäknings

programmet.

5. Användning av det tvådimensionella programmet

Det tvådimensionella programmet kräver samma typ av indata som det

endimensionella, men här är datamängden mycket större eftersom vi har ett helt

rutnät i ett tvärsnitt genom vägbanan och även i en del av terrängen utanför vägen.

Dikeskanternas profil och grundvattnets variation längs tvärsnittet ska definieras.

Även eventuell variation i hydmed måste anges.

När alla data matats in kan själva simuleringen påbörjas. Detta tillgår på ungefär

samma sätt som med den endimensionella modellen. Största skillnaden ligger i att

utdatat också blir mycket mera komplext, även där harju dimensionen ökat ett

steg. Programmet visar isotermer under vägbanan, tjäldjup och lyft längs

tvärsnittet.
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Sid 5 (5)

Under simuleringen finns möjlighet att låta snö falla. Man anger med kommando,

när man vill, att snötäcket ökar med viss tjocklek varvid aktuell snömängd plussas

på. Snöröjningen antas vara effektiv och all snö hamnar i ett jämnt lager utanför

vägen.

Programmet ger möjlighet att studera hur lyftet varierar längs tvärsnittet under

olika omständigheter och därmed var det blir stora påfrestningar på väg-

konstruktionen. Dräneringens inverkan kan också studeras eftersom simulering

med olika grundvattenprofiler kan genomföras.

I nuvarande skick är programmet inte ett instrument för enskild väghållare utan

mer till för att ge Ökad förståelse för tj älproeessen i väg.

 

isolermer snödiup 5 dm

          

Figur 2 Urklippfrån simulering med tvådimensionella tjälberäknings

programmet.
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