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FÖRORD

Föreliggande redogörelse är grundad på en litteraturstudie, som genom-

förts som examensarbete vid KTH, vägbyggnad, i samarbete med

vägavdelningen vid VTI. Studien initierades av Hans-Erik Fredbäck och

har under dennes tjänstledighet från VTI letts av institutionen i

samarbete med Lennart Djärf vid VTI. Litteraturstudien har komplette-

rats med studiebesök och intervjuer på flygfält och andra platser av

intresse för ämnet.

Manuskriptet har på vanligt sätt granskats och bearbetats vid institu-

tionen. Författaren ansvarar för slutsatser som dragits av litteratur-

och fältstudier.

Stockholm i juni 1985

Olle Andersson
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Temperatur- och reflektionssprickor
-metoder och material för att bekämpa dem

av Staffan Kalderén
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Syftet med föreliggande litteraturstudie är att redogöra för olika

material och metoder som utvecklats och provats för att förebygga,

minska eller fördröja uppkomsten av temperatur- och reflektions-

sprickor på vägar och flygfält.

Temperatursprickor i beläggningar förekommer i områden med kallt

vinterklimat, t ex i norra USA och Kanada. Med temperatursprickor

förknippas ofta s k reflektionssprickor. Dessa uppkommer i underhålls-

beläggningar, påbyggnader, genom att sprickor i underliggande skikt

fortplantas uppåt.

Flera faktorer påverkar en asfaltbeläggnings förmåga att motstå

sprickbildningen: klimatet, asfaltens viskositet, penetration och styv-

het, hålrumshalt och bindemedelshalt. Därtill kommer jordmaterialets

kvalitet i bär- och förstärkningslagret och undergrunden, beläggningens

tjocklek, åldringseffekter samt trafikbelastningen.

I USA och Kanada har metoder utvecklats för att bestämma den

temperatur vid vilken en asfaltbeläggning spricker. När spricktempera-

turen är känd är det sedan möjligt att välja bindemedelskvalitet så att

beläggningen klarar låga temperaturer.

Flera metoder grundar sig på att försöka minska dragspänningarna i

gränsytan mellan påbyggnad och underlag. Olika typer av glidskikt av

t ex väv och plast har gett positiva effekter.

Försök att modifiera asfaltmassan med tillsatser av t ex stålfibrer och

gummi har resulterat i beläggningar med högre töjbarhet och seghet.
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II

I Sverige inriktas forskningen (sedan 1980) i huvudsak på att utveckla

förbättrade metoder att utforma och underhålla s k konstruktionsfogar

samt att ta fram nya fogmassor. Forskningen leds av en arbetsgrupp

med representanter från Vägverket, Fortifikatlonsförvaltnlngen, Luft-

fartsverket samt Väg- och Trafikinstltutet.
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III

Thermal and Reflection Cracks

- Abatement Methods and Materials

by Staffan Kalderén
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

The intention with the present literature study is to report different

materials and methods that have been developed and tested in practice

to prevent, decrease or retard transverse temperature cracks in roads

and airfieldsü.

Transverse temperature cracking in asphalt pavements occurs in areas

with a cold winter climate, for example the northen part of USA and

Canada. Reflection cracks are often caused by temperature transverse

cracks. They appear in overlays and develop due to propagation of

cracks from underlaying layers.

Many factors influence the cracking resistance of asphalt pavements:

climate effects, viscosity and penetration of asphalt, asphalt stiffness,

air voids and asphalt content. To these factors the influence of the

quality of unbound materials in base, subbase and subgrade, pavement

thickness, pavement age and traffic effects must be added.

In USA and Canada procedures have been developed for predicting

pavement cracking temperatures.

When the predicted craCking temperature is known, it is possible to

select a binder that increases the resistance of the pavement to low

temperature cracking.

Many methods for combating reflection cracking are based on practical

tests, whose purpose is to decrease the tensile stresses developing

between overlay and substructure. Different types of slipping inter-

layers made of fabrics and plastic have given positive effects.
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IV

There have also been attempts to modify the asphalt concrete by adding

for examples fibres of steel and rubber. The fibres increase the

ductility and tenacity of the asphalt.

Since 1980, Swedish research focuses mainly on improving methods to

design and maintain construction joints and developing new joint sealing

compounds. This research is supervised by a team of representatives

from the Swedish Road Administration, the National Civil Aviation

Administration, the Royal Fortifications Administration and the

Swedish Road and Traffic Research Institute.
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1 INLEDNING

Problemet med s k temperatursprickor och reflektionssprickor i belägg-

ningar har sedan lång tid tillbaka uppmärksammats i USA och Kanada. I

mitten av 1940-talet accelererade den ekonomiska tillväxten i Nord-

amerika. Transportytorna byggdes ut och rustades upp. En stor del av de

amerikanska flygfältsbanorna och vägarna var försedda med cement-

betongbeläggningar som före och under kriget belastats hårt och utsatts

för stora klimatiskt betingade påkänningar. Reparationer av flygfälts-

banor och vägar skedde genom att en sk påbyggnadsbeläggning av

asfaltbetong lades ovanpå den nedbrutna, spruckna betongbeläggningen.

Problemet var dock att efter en tid, kanske redan efter något år, hade

i sprickorna i den gamla betongbeläggningen fortplantats upp i den nya

påbyggnaden varvid s k reflektionssprickor uppträdde.

Temperatur- och reflektionssprickor är av naturliga skäl ett stort

problem i områden med ett kallt vinterklimat. De förekommer i stor

omfattning i bla Kanada och i de norra delarna av USA. I Sverige

förekommer de främst på flygfältsbanorna i Norrland, men även väg-

nätet är drabbat.

I Sverige har problemet mer eller mindre förbisetts under lång tid. Det

är först under senare år, särskilt under 1980-talet, som problemet väckt

intresse främst p g a de ökade underhållskostnader sprickorna fört med

sig.

Ett stort antal svenska flygfält har banor med spruckna beläggningar.

Ofta har de uppkommit i beläggningar över cementbundna bärlager.

De årliga kostnaderna för att fylla och täta sprickorgoch konstruktions-

fogar i såväl asfalt- som betongbeläggningar uppgår till omkring 20

miljoner kronor, varav merparten utgör underhållskostnader (1982). För

närvarande omsätts ca 400 ton fog- och spricklagningsmaterial per år

inom väg- och flygfältssektorn.

Syftet med föreliggande arbete är att'belysa och sammanfatta teorier,

erfarenheter, praktiska försök och åtgärder för att förebygga, minska
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eller fördröja uppkomsten av temperatur- och reflektionssprickor (litte-

raturstudie).

Arbetet börjar med (kapitel 2) en kortfattad beskrivning av vilka

faktorer som påverkar en asfaltbeläggnings förmåga att motstå tempe-

ratursprickor. Därefter behandlas nâgra metoder att beräkna sprickbild-

ningstemperaturer (de metoder som idag rekommenderas. i USA och

Kanada). Kapitel 3 beskriver reflektionssprickors uppkomst samt

metoder och material för att bekämpa dem. Arbetet avslutas med en

beskrivning av problemet här i Sverige (kapitel 4).

Kapitel 2 bygger på The Asphalt Institute's forskningsrapporter "Design

'Techniques to Minimize Low-Temperature, Asphalt Pavement Trans-

verse Cracking", No 81-1 och "Low-Temperature Mechanical Properties

of Asphalt Concrete", No 82-3. Kapitel 3 bygger i huvudsak på

"Reflection Cracking of Bituminous Overlays for Airport Pavements, A

State of the Art". I kapitel 4 behandlas några svenska rapporter. Se för

övrigt den redovisade litteraturförteckningen.

2 FAKTORER SOM PÅVERKAR ASFALTBELÄGGNINGARS

FÖRMÅGA ATT MOTSTÅ TEMPERATURSPRICKBILDNING

2.1 Klimateffekter

 

Det råder ett starkt samband mellan temperatursprickors omfattning

och svårighetsgrad och den omgivande lägsta årsmedellufttemperaturen

på en plats /l/. Beläggningens temperatur som direkt påverkar sprick-

bildningen beror delvis av rådande lufttemperatur. Den under dygnet

lägsta lufttemperaturen som funktion av beläggningens lägsta yttempe-

ratur kan illustreras med ett linjärt regressionssamband, se bilaga 1.

Kurvan har utarbetats genom mätningar på St Anne Test Road i

Kanada. Genom att studera lägsta ârslufttemperaturen i ett område

under en följd av är, tex en 10- eller 20-årsperiod, kan en rimlig

statistisk bedömning göras för att bestämma dimensionerande lägsta

lufttemperatur och därmed med hjälp av figuren i bilaga 1 dimensione-

rande yttemperatur i beläggningen.
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2.2 Asfalters viskositet och penetration

 

En asfaltkvalitets egenskaper kan delvis bestämmas av viskositeten vid

6OOC och penetrationen vid ZSOC. I allmänhet är mjukare asfalter mer

resistenta mot sprickor än hårdare. Man har emellertid visat att

asfalter med samma viskositet och penetration. men tillverkade av olika

råvaruoljor kan vara olika temperaturkänsliga /l/. I vissa fall ,kan det

inträffa att en mjuk asfalt är mera sprickbenägen än en hård asfalt av

annat ursprung.

2.3 Asfaltens styvhet

 

Styvheten eller elasticiteten, 5, för en asfalt definierades av

van der Poel /l/ som

_ dragspänning

'totala töjningen

 

S (styvhetsmodul)

Den totala töjningen beror av den tid ett asfaltprov utsätts för

belastning. Styvheten är en funktion av asfaltens temperatur och

belastningstiden. Genom van der Poel's styvhetsmodul blev det möjligt

att enkelt ange en asfalts konsistens vid olika temperaturer.

2.4 Hâlrumshalt och asfaltinnehåll

 

Asfaltbetongens hålrumshalt och asfaltinnehåll inverkar på dess styvhet

och brotthållfasthet och därmed på dess känslighet för temperatur-

sprickor /l/. Resultat från St Anne Test Road visade emellertid att om

asfaltinnehållet ökades resp minskades med 1 till 1,5 procent från det

optimala förhållandet hålrumshalt/asfaltinnehåll påverkade detta inte

omfattningen av sprickor i beläggningen vilket är något förvånande.

Utöver ovan nämnda faktorer vilka har med asfaltbetongens egenskaper

att göra påverkas sprickbildningen även av jordmaterialens kvalitet i

bär- och förstärkningslagret och undergrunden, t ex sand eller lera,

beläggningens tjocklek och åldringseffekter samt förmodligen även

trafikbelastningen.

VTI MEDDELANDE 458



St Anne Test Road, Manitoba, som nämnts ovan, är den största

provvägen med syfte att studera sprickor som hittills har rapporterats i

litteraturen.

2.5 Några metoder att bestämma asfalters spricktemperaturer

 

I USA och Kanada har man utvecklat metoder för att bestämma den

beläggningstemperatur vid vilken asfaltbetongen spricker /l/. Med hjälp

av den kända spricktemperaturen är det sedan möjligt att välja binde-

medelshalt, bindemedelskvalité och hålrumshalt så att beläggningen

klarar låga temperaturer.

En asfaltbetongs styvhet och brotthållfasthet är som nämnts tidigare

beroende av bl a hålrumshalt och asfaltinnehåll. Olika packningsgrad

hos beläggningen kan därför ge skilda värden på den styvhet, den s k

kritiska styvheten, vid vilken beläggningen spricker.

De metoder som idag rekommenderas innebär att man först bestämmer

asfaltens kritiska styvhet eller kritiska (brottspänning) spänning. Den

osäkerhet som är förknippad med olikheter i asfaltbetongens packnings-

grad elimineras när endast asfaltens styvhet och brotthållfasthet beak-

tas.

Nedan redogörs för metoderna:

a) den kritiska asfaltstyvheten

b) den kritiska asfaltspänningen

c) bestämning av spricktemperatur med hjälp av nomogram

a) Den kritiska styvheten hos en asfalt har genom mätningar och

observationer på bl a St Anne Test Road bestämts till 1 x 103 MPa

vid en halvtimmes belastningstid. Spricktemperaturen bestäms

genom att uppskatta den temperatur vid vilken asfalten uppnår sin

kritiska styvhet. Detta sker genom att man går in i ett penetra-

tion/temperaturdiagram och van der Poel's styvhetsnomogram en-

ligt nedan. Se figurerna i bilaga 2 och 3.
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b)

1) Först bestäms mjukpunktstemperaturen vid penetrationen 800,

Tgoo pen. (Pfeiffer och van Doormal uppmätte penetrationen

till omkring 800 vid mjukpunktstemperaturen för flera asfalter).

Penetrationsindex, Pl (Pl är en parameter som är ett mått på en

asfalts temperaturkänslighet) bestäms från asfaltpenetrationer

vid två temperaturer, vanligtvis 250C och SCC, se figur i bilaga

2.

2) Den punkt i van der Poel's nomogram som svarar mot ovan

bestämt PI och styvheten 1 x 109 Pa markeras.

3) En rät linje dras mellan punkten och Vhalvtimmespunkten på

lasttidskalan.

4) Ur mellanskalan fås temperaturdifferensen, Tdiff.

5) Den kritiska styvhetstemperaturen erhålls från sambandet

Tkr = Tsoo pen - Tdiff

Genom steg 1-4 enligt ovan har man fått fram ett linjärt samband

mellan PI och Tdiff för praktiskt bruk. Sambandet visas i figur 4,

bilaga 4. Tkr kan då enklare bestämmas.

Sedan Tgoo pen och PI från penetrationen vid två temperaturer

bestämts erhålls Tdiff från figur 3, bilaga 3. Därefter kan Tkr

beräknas från Tkr = Tgoopen - Tdiff.

Den förenklade metoden baseras på antagandet att asfalten

spricker vid en temperatur vid vilken den förlorat sina viskösa

egenskaper och blivit spröd och elastisk.

Hills och Brien utvecklade en beräkningsmetodik som baseras på de

temperaturspänningar som uppkommer då en asfalt kyls ned

successivt. Den beräknade spänningen G T kan beräknas från

formeln

OT: 2(Sx ocA x_A_T)
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c)

5 är asfaltens styvhet som bestäms vid olika temperaturer och vid

en timmes belastning. Temperaturkoefficienten för asfalt, 0A,

antas vara 2 x 10'4 (00'1. Tabellen i bilaga 5 visar beräknade

värden på styvheter, spänningar och summerade spänningar. De

resulterande spänningarna redovisas och plottas i diagram, se

bilaga 6.

Genom praktiska och teoretiska iakttagelser kom Hills fram till att

en beläggning spricker vid en temperatur som enligt ovan mot-

svarar temperaturspänningen 5 x lO5Pa, se figur, bilaga 6.

Hills utvecklade med hjälp av sin metod ett nomogram ur vilket

spricktemperaturer kan bestämmas för asfalter med olika pene-

trationer och penetrationsindex.

Penetrationerna bestäms vid 25°C och SOC (100 g, 55), se figur i

bilaga 7. Nomogrammet är konstruerat efter en tabell som bygger

på kurvor enligt figur i bilaga 6. Vid komponering av beläggningar

för att de skall motstå temperatursprickor rekommenderas Hills

nomogram i väntan på mer sofistikerade metoder. Nomogram-

metoden ger högre spricktemperaturer än metod a) och betraktas

som den mer konservativa av detvå.

Vid dimensioneringen följer man fyra arbetssteg, nämligen:

i) Beläggningens yttemperaturer bestäms

2) Spricktemperaturen bestäms

3) Val av asfaltkvalité m h t låga temperaturer

4) Hänsynstagande till andra faktorer än låga temperaturer vid

slutligt val av asfaltkvalité. _

Ett konkret exempel på arbetsgången visas nedan.

En ny väg i Minneapolis, Minnesota skall beläggas med asfaltbe-

tong, varvid beläggningsmassan skall kontrolleras med hänsyn till

lågtemperaturegenskaper. Asfaltkvalitén AC-lO har föreslagits

som bindemedel i massan.
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'Steg 1. Temperaturstatistik för de senaste 15 åren på orten

studeras. Den lägsta dygnslufttemperaturen för perioden 1966-80

är -36,7°C. Den lägsta beläggningstemperaturen som hämtas från

bilaga 1 är -29,80C.

Steg 2. Penetrationen för asfalten AC-lO uppmäts till 10 vid SOC

och 124 vid 25°C. Ur bilaga 7 fås med dessa värden en kritisk

spricktemperatur, -36OC.

Steg 3. Den avlästa spricktemperaturen är lägre än den lägsta

beläggningstemperaturen. Den valda asfalten kan därmed an-

vändas.

Steg 4. En för mjuk asfalt kan leda till spärbildning p g a tung

trafik. Vid valet av asfaltkvalité är det nödvändigt att ta hänsyn

till flera faktorer som påverkar dimensioneringen för att väg-

banan skall få avsedd livslängd. Ofta måste kompromisser göras

mellan en mjuk och en hård asfalt.

2.6 Datorprogrammet COLD

 

-Datorprogrammet COLD har använts för att bestämma spricktempera-

turer på St Anne Test Road /2/. Tre olika asfalter, ACS-2,5, AC-5 och

AC-lO (ökande hårdhet) samt två olika stenmaterlal prövades. Pro-

grammet bygger på Hills formel

t

o (t) = - I s(At,T) x a (T) x dT(t)
x o

t0

3 (ALT) = styvhetsmodul som funktion .av tid och temperatur

oro (T) = längdutvidgningskoefficient

Programmet bestämmer spricktemperaturen genom att beräkna tempe-

raturspänningarna 0x (t) i ett beläggningsskikt. Spänningarna jämförs

sedan med skiktets brotthållfasthet. Värden på styvhetsmodulen S och

brotthållfastheten ges som indata till programmet. Värdena hämtas från
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en styvhetsmodul-temperaturkurva och en brottspänning-temperatur-

kurva (från -4OOC till OOC med 5 graders intervall).

Resultaten avberäkningarna visar att asfalten AC-2,5 är mest resistent

mot sprickbildning. AC-lO har lättast att spricka. Asfaltkvalitén har

avgörande betydelse för en beläggnings motstånd mot sprickor. Stenma-

terialkvalitén påverkar däremot inte spricktemperaturen nämnvärt.

Spricktemperaturer bestämda med nomogrammetoden och datorpro-

grammet COLD jämfördes för de tre asfalterna (med samma filler, sand

och stenmaterial). Nomogrammetoden gav 3-7OC lägre spricktempera-

turer för alla tre asfalterna. Trenden är dock densamma -ju hårdare

asfalt desto högre spricktemperaturer erhålls.

3 REFLEKTIONSSPRICKOR PÅ VÄGAR OCH FLYGFÄLT I

USA OCH KANADA

 

3.1 Reflektionssprickors uppkomst och enkla brottmekaniska

teorier

Definitionen på reflektionssprickor innebär att endast sådana sprickor i

en påbyggnadsbeläggning som har samma sprickmönster som i den

gamla beläggningen betecknas som reflektionssprickor /4/, /5/, /6/.

Olika miljöfaktorer kan ge upphov till horisontella och vertikala rörel-

ser hos en beläggningskonstruktion: temperaturvariationer, fuktrörelser,

svällning och tjäle. Därtill kommer trafiklasten. Forskare som under-

sökt hur reflektionssprickor uppkommer är överens om att både trafik-

laster och klimatfaktorer har betydelse för reflektionssprickors upp-

komst.

Reflektionssprickor i en beläggningskonstruktion kan sägas uppståpå

två sätt /6/:
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l) Sprickpropagering i en påbyggnadsbeläggning p g a spänningskoncen-

trationer vid en spricka i den gamla beläggningen. Spänningskoncen-

trationerna orsakas av horisontella rörelser i beläggningen. Rörel-

serna är temperatur- eller fuktbetingade och uppkommer genom

volymetriska expansioner och kontraktioner. Dragkrafter i konstruk-

tionen bildas dels genom friktion mellan olika skikt, dels genom

fogars och sprickors töjningar i den gamla beläggningen.

2) Belastningar från trafiken leder till att den största deflektionen sker

över existerande sprickor i den gamla beläggningen och följaktligen

uppträder de Största böjspänningarna här. En spricka i en påbygg-

nadsbeläggning initieras därför sannolikt över den gamla sprickan, se

figur l.
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ll

Om undergrundens jordmaterial är sättningskänsligt och har hög vatten-

halt kan en för stor trafiklast leda till skador på betongen eller

asfaltbetongen intill fogar och sprickor /5/. Skadorna i sin tur leder till

stora stötkrafter från bilhjul eller flygplanshjul. Materialet vid fogarna

och sprickorna brytes upp ytterligare. S k pumpningseffekter kan börja

uppträda, dvs sand, grus och vatten pressas upp på beläggningens yta.

Dessa pumpningseffekter äventyrar vägkroppens bärighet ytterligare.

Nedträngande vatten i sprickorna leder till att materialens styvheter

försämras. Påbyggnadsbeläggningens motstånd mot sprickpropagering

minskar och dess lastöverförande förmåga avtar. Genom att använda

ett mellanskikt, SAMI (Stress Absorbing Membrane Interlayer) i belägg-

ningskonstruktionen erhålls ett tätande eller dränerande lager som

också absorberar och jämnar ut spänningarna över de gamla sprickorna

eller fogarna /6/. Under dessa förhållanden kan en beläggning vara

trafikduglig till den tidpunkt då slitlagret kring sprickorna börjar bryta

upp och lossna.

Sprickornas storlek och deras förekomst i en påbyggnadsbeläggning

bestäms av /5/:

_ tvärsnittsarea

materialegenskaper

friktionen mellan olika skikt

sprickhållfastheten

sprickans tillväxthastighet

temperaturkoefficienter

temperaturvariationer

trafikintensitet

trafiklaster

Majidzadeh och Sukarieh /5/ har 1977 'rapporterat om en approximativ

formel de tagit fram för att beräkna de horisontella rörelserna hos en

fog mellan två betongplattor vilka är överlagda med asfaltbetong.

Rörelserna orsakas av temperaturvariationer.
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Ah=(oc . AT - L)-°(Y h +v h 0 f<L2/2 o <1/ACECh c c ac ac

hc, hac = betongens och asfaltbetongens tjocklek

h = :fogens rörelse

05 = temperaturkoefficient

ATh : medeltemperaturfall

L = betongplattornas längd

yen/ac = densiteten hos betong resp asfaltbetong

f = friktionskoefficient mellan betongplattan och dess

underlag _

AC = betongplattans tvärsnittsarea

EC = betongplattans elasticitetsmodul

Majidzadeh och 'Sukarieh utvecklade också med hjälp av finita element-

metoden en metodik att bestämma spänningarna i en påbyggnadsbelägg-

ning. Genom att använda en tvådimensionell finitelementanalys kunde

de uppskatta spänningarna orsakade av fogarnas rörelser /4/, /6/, se

figur 2.

E = 3 xlus _ 10 x 105 psi- Tack Coat Bonding the
Fzm Overlay to the Pavenent

n = 2 - 6 incnes
Overlay Layer
    

 

  

 

  

s|an Center Line Slan Center Line

i

3.5 x 105 ps:

.15

8 o 12 Incnes

Joint Widtn E

(0,2 - 1 inch) Concrete Slab ;L
. no  

 

Figur 2 (Ur "Some Considerations on Reflection Cracking in Asphalt
Concrete Overlay Pavements", 1979).
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Med hjälp av analysresultaten utarbetades sedan nomogram för att

bestämma dragspänningar i en påbyggnad, se bilaga 8.

Stor temperaturskillnad mellan en betongplattas över- och underkänt

kan leda till att betongplattan kröker sig /5/. Genom krökningen

förlorar plattan kontakt med underlaget. Stora egenspänningar utveck-

las i påbyggnadsbeläggningen över fogen och därtill adderas belast-

ningar från trafiken. Figur 3 visar en bild av en krökt beläggnings-

konstruktion.

Den maximala spänningen i påbyggnadsbeläggningen kan i detta fall

beräknas ur följande formler (utarbetade vid Ohio State University):

R j/2o

o= (EOV ° HOV /j) ° 6

fogbredd

påbyggnadens bågradiem
h
a
.

ll

C
D ll betongplattans kantlutning

[T
]

0

H påbyggnadens elasticitetsmodul

HW = påbyggnadens tjocklek

o = spänningen i påbyggnaden

Ett nomogram som relaterar kantlutning, beläggningstjocklek, platt-

längd, fogtjocklek och påbyggnadsbeläggningens elasticitetsmodul till

spänningen i påbyggnadsbeläggningen har också utvecklats.

Vid University of California, Berkeley /6/, har en testutrustning kon-

struerats för attverifiera resultat från finitelementanalyserna.

Med hjälp av testmaskinen, se figur 4, beräknas antalet cykliska belast-

ningar en påbyggnadsbeläggning kan utsättas för innan en spricka börjar

uppträda i den. En elektriskt ledande folie är placerad mellan en

påbyggnadsbeläggning ochen betongplatta. En elektronisk räknare regi-

strerar varje belastning. De elektriska impulserna upphör när folien

bryts. Sprickpropageringen i konstruktionen har då nått påbyggnaden.
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German och Lytton /6/ har redogjort för laboratorieresultat de erhållit

från en dragapparat, se figur 5. Genom cyklisk dragbelastning av en

friktionsfri metallplatta kunde de bestämma olika konstruktioners för-

måga att motstå sprickbildning. Man provade olika asfaltkvalitéer,

beläggningar med och utan plastväv, Öppna och täta beläggningar samt

olika beläggningstjocklekar. Resultaten redovisas i tabeller, se tabell i.

    

  

lsuhaltic Concrete Overlay Asphaltjc Concrete Overlay

    

   Slab #1 Slab #2

Figur 3 (Ur "Reflec'tion Cracking of Bituminous Overlays for Airport
Pavements", A State of the Art, 1979).
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-o ------ --Jl- - - - - - - -- Vertical LMQT's mm_ higåyzc/Iab/

-0 _Bros/rer ' ' '

.. med ,0 mc' L Rubber sheet

   

 

 

\

l Reaction frame MÅ\ [\5prmg base

\Han;zan/o/ L.1/0 2'
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.g

__-._ .- L
8 ek i

med/rg Pga Ver/Ica/ Ll/OZ'
Han-200m, L_ VD7, (Irans-former :amd: nat shown)

(a) Plan

Figur 4 (Ur "Asphalt Paving Technology", 1980).
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Asp/70 concrefe beam spec/men
(mf/7 ar W/f/?OU/ fabr/'c/

 

'4 7 / 1,/-

 

/vr//l/

/Propagan'on of crack

Adhes/ve bond

 

 

   

\
\
\
X
3

7

/I 0
' , /oad

Metalp/a/es

To mechan/sm
pp/y/'ng cyc//c

[- Con tro//ed open/ng, 0 -0. //n

/mox/mum era of open/ng)

  

Figur 5 German och Lyttons dragapparat (ur Asphalt Paving Techno-
logy,l980%

Tabell 1 (Ur Asphalt Technology, l980).

Test u Number Samples Nf Gradation Ashaplt Type Fabric
Number Crack of (Inches) Cycles and and Content Type

Opening Samp- to Aggregate (By Wt. of
(Inches) les Failure Type Agg.)

Tested (Aver-
' age)

l 0 . 055 5 2 . 155
0 . 065 5 975 l
0 . 075 5 500 Dense

2 0.065 4 3x3=15 765 Graded 2
Based on_

3 0.055 4 1.241 ASTM AC-lO 3
D-l663
-5A
Standard
Using
River

4 0 . 055 5 750 Gravel

0 . 065 3 1 15 No
0 . 075 4 42 Fabric
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°f$å2223.212 3'§.i°å°223/'7 // 7/ 7
Asphalt crack-relief layer: v. .

 

...O-g'0.*
/A/AA/ 1,5 AAA/Y/A/'A

Existinll'avemem __-u-A A° A' A e A '
AAA,A' 2 , A

I

\
\

 

/,, ," :I = , i;
?Nim / \ game

Crossosection

CBACK-RELIEF LAYER OVERLAY SYSTEM

Figur6 (Ur "Reflection Cracking of Bituminous Overlays.... .." A
State of the Art, 1979).

3.2 Modifiering av befintligt underlag

 

3-2-1 §EE§ElirliDåQSURââkRiDå

Många olika material och metoder har provats i kampen mot reflek-

tionssp-rickor med både lyckade och misslyckade fältförsök.

En gammal och beprövad metod att eliminera eller försena uppkomsten

av reflektionssprickor är att bryta .ner den utslitna uppspruckna

cementbetongbeläggningen /5/. Beläggningen krossas och packas med

tunga fallvikter och gummihjulsvältar. Genom packningen blir risken

mindre att sättningar sker under den nya beläggningens livstid. Med

denna metod reduceras också drag- och skjuvpåkänningar i påbyggnaden

inducerade av sprickrörelser i underlaget. Metoden uppges vara av stort

ekonomiskt värde. Den krossade cementbetongen kan även användas

som ballastmaterial i den nya betongen.
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I Kanada startade Transport- och kommunikationsministeriet i Ontario

år 1971 ett projekt med olika provbeläggningar för att utvärdera en

konstruktions känslighet för sprickbildning /5/. Beläggningen delades in

i sju sektioner med olika konstruktioner:

l)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Mellanskikt av plast eller väv

7,6 cm grusmellanskikt

15,2 cm grusmellanskikt

"Öppen" asfaltbetong som mellanskikt

Helt ny betongbeläggning (gamla avlägsnad)

Krossning av den gamla betongbeläggningen varefter den krossade

betongen används dels som bärlager, dels som ballastmaterial i ny

betongbeläggning

Ett lager asfaltbetong på den krossade och packade gamla betong-

beläggningen.

Uppföljning av fältförsöken gjordes under en femårsperiod. Man jämför-

de sprickbildningen i de sju beläggningarna med en referensbeläggning

Som utfördes med asfaltbetong direkt ovanpå den befintliga, uppspruck-

na betongen. Provbeläggningarnas sprickbildning uppskattades i procent

av kontrollbeläggningens. Dessutom beräknades metodernas investe-

ringskostnader, tiden till de första underhållsåtgärderna och nödvändiga

underhållskostnader. Enligt tabell 2 som visar resultatet är metod 6 den

att föredra ur sprick- och kostnadssynpunkt.
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(Ur "Reflection Cracking of BitUminous Overlays for Airport

  

Tabell 2
Pavements", A State of the Art, 1979).

1976 Extra
Cracking Cost

Sec- Treatment (percen- Construction (per- Further
tion tage of Difficulties cen- Consi-

control) tage der-
of ation

,con-
trol

l Screenings interlayer 72 Considerable 27 No
2 7.6-cm granular interlayer 36 Moderate 32 Yes
3 l5.2-cm granular interlayer 26 None 67 Yes
1+ Open-graded binder interlayer 81 None 0 No
5 Surface replaced lO None 23 Yes
6 Surface pulverized 4 Moderate 3l Yes
7 Surface pulverized and enriched 3 Moderate 86 Yes
8 Conventional resurfacing 100 None O Control

 

3.2.2 Heater Scarification

Den engelska benämningen Heater Scarification innebär att den gamla

beläggningen upphettas och, uppmjukas så att den kan fräsas bort. I

sydvästra USA har metoden använts för att rusta upp flera civila och

militära flygplatser /5/. Genom att fräsa bort den dåliga betongen

skapade man en effektiv och jämn yta mellan påbyggnad och gammal

beläggning. Metoden visade sig även utmärkt för att försena upp-

komsten av reflektionssprickor.

I litteraturen redogörs för flygplatsbeläggningar i USA vilka upprustats

med denna metod och som rapporterats vara i stort sett fria från

reflektionssprickor under 10 år. De goda resultaten förklaras delvis av

att den nya asfaltbetongens plastiska egenskaper förbättrats med hjälp

av tillsatsmedel. Den nya beläggningens tjocklek har givetvis stor

betydelse i sammanhanget.
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3.3' Modifiering av förhållandena i gränsskiktet mellan underlag

och påbyggnad

 

Genom att en beläggningskonstruktion förses med ett lämpligt valt

gränsskikt /5/ mellan underlag och påbyggnadsbeläggning kan sprick-

propageringen bromsas. Stora spänningar i påbyggnaden orsakade av

temperatur- och fuktrörelser i underlaget kan tas upp och jämnas ut av

ett gränsskikt. Gränsskiktet medger en större horisontell rörelse hos

underlaget, t ex mellan två betongplattor.

Ett gränsskikt kan också medföra nackdelar. Skjuvhållfastheten mellan

påbyggnad och underlag minskar. Utsätts slitlagret för stora horison-

tella krafter, t ex vändande flygplan ,innebär det en uppenbar risk för

att beläggningen skall lossna från underlaget.

Många av de gränsskikt som hittills provats har varit täta och vatten-

ogenomträngliga. Under vissa temperatur- och fuktförhållanden kan

vatten ansamlas och frysa till is på undersidan av gränsskiktet. Vattnets

volymökning vid isbildningen kan leda till att påbyggnaden förlorar

kontakt med och lossnar från underlaget.

Gränsskikt av grus är en metod som provats och som givit positiva

effekter, bl a på flygplatsbanor i Florida. Genom "Arkansas Method

utvecklades i Arkansas omkring 1970 en metod som innebär att den

förslitna ytan täcks med ett öppet bitumenindränkt lager av grovt

stenmaterial. Över stenskiktet läggs ett skikt tät asfaltbetong som

bildar underlag för slitlagret (motsvarar vår massabundna makadam).

Beläggningskonstruktionen blir på detta sätt relativt tjock (25 cm är

inte ovanligt).

En komplikation förknippad med metoden är att vatten lätt ansamlas i

hålrummen i stenskiktet. Stora vattentryck bildas. Dräneringen måste

därför vara väl genomförd så att vattnet kan föras ut till vägbanans

kant.

Förutom stenskiktet bidrar även den tjocka påbyggnaden till att stoppa

sprickpropageringen underifrån.
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The Asphalt Institute har publicerat en beskrivning av en lämplig

dimensionering av beläggningskonstruktionen, se figur 6. Dimensione-

ringen är enligt The Asphalt Institute effektiv mot reflektionssprickor.

Försök med väv /5/ av olika material har börjat provas under senare år.

Väven tillverkas av polyvinyl, nylon, polyester eller polypropylen.

Petromat är ett varumärke på en duk som tillverkas av polypropylen-

plast., Enligt litteraturen är Petromat det mest beprövade märket vid

olika fältförsök på vägar och flygfält.

För att väven ska få avsedd effekt är det viktigt att det täckande

asfaltskiktet är tillräckligt tjockt. Dessutom har asfaltkvalitén betydel-

se. Asfalten bör ha tillräcklig viskositet för att hålla väven på plats och

samtidigt bör den ha förmåga att genomtränga väven. En för mjuk

asfaltkvalité kan "blöda" genom väven. En för hård kvalité kan leda till

att väven inte förmår utjämna spänningskoncentrationerna i lika hög

grad.

En hel del forsknings- och utvecklingsarbete har lagts ner för att

studera effekterna av fibervävsförstärkning. Vid Ohio State University

har man bla undersökt den förväntade livslängden hos flexibla belägg-

ningskonstruktioner. Man har även undersökt effekten av Petromat som

gränsskikt mellan fogade betongbeläggningar och asfaltbeläggningar.

Några av slutsatserna är:

Petromat hindrar delvis sprickpropagering och ökar utmatt-
ningshållfastheten upp till 12 gånger på laboratorieprover.

När en beläggning åldras och asfalten blir sprödare utvecklas
transversella temperatursprickor långsammare med Petromat
än på kontrollsträckor.

Petromat fungerar som ett vattentätt skikt mellan påbyggnad
och underlag.

Används Petromat under öppen asfaltbetong uppnås stor frik-
tion mellan påbyggnad och underlag.

Petromat har större effekt mellan två asfaltbeläggningar än
mellan fogad betongbeläggning och påbyggnad av asfaltbetong.
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Utöver gränsskikt av grus/sten och olika typer av vävhar man i vissa

stater i västra USA använt tunna skikt av stenmjöloch kalkfiller med

varierande grad avframgång.

3.4 Modifiering av påbyggnadens egenskaper

Undersökningar för att bestämma egenskaperna hos asfaltmassor med

inblandning av gummifibrer har utförts med stöd av kanadensiska

vägmyndigheter /5/. Man har kommit fram till att asfaltprover med

gummifibrer får en högre töjbarhet och seghet. Därmed kan också

större horisontella rörelser tillåtas utan att brott sker. Vid provtryck-

ning av Marshallprovkropparhar man dock konstaterat att stabiliteten

minskar något.

I sydöstra och västra USA används ett skyddande, ca 3 mm tjockt

friktionsskikt (slamförsegling) ovanpå den nya påbyggnaden /5/. På

Miami International Airport finns försökssträckor där metoden fn

studeras och utvärderas. Skiktet hindrar vatten från att tränga ned i

konstruktionen samt skyddar underliggande lager mot oxidation.

Ytskiktet är även effektivt mot reflektionssprickor och har större

tolerans mot temperaturrörelser, anser många ingenjörer i USA. Skiktet

består av enemulsion av tjära, vatten, sand och tillsatsmedel. Sanden

bidrar till att öka slitlagrets friktion. Skiktet skyddar också underligg-

ande lager mot spill och läckage från petroleumprodukter vilket kan

orsaka erosion och uppmjukning av underlaget.

Inblandning av svavel i asfaltbetong har provats på vissa håll, bl a på en

teststräcka i Winfield, Alberta 1974 med gott resultat /5/. Erfaren-

heterna av svaveltillsatser är än så länge begränsade. Genom tillsatser

av svavel har man lyckats höja beläggningens stabilitet med bla lägre

krav på stenmaterialet som följd. Svavelasfalten har' också visat sig

klara låga temperaturer väl utan att spricka upp.

Aven syntetfibrer tillverkade av nylon och polyester har på försök

blandats med asfaltbetongen /5/. Numera har man övergått till enbart

polyesterfibrer p g a att nylonmaterialet är dyrt att framställa.
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1976 gjordes en studie i Delaware, USA för att undersöka vilken

inverkan längden på fibrerna har på en beläggnings motståndskraft mot

reflektionssprickor /5/. Man provade fyra typer av material: nylon- och

polyesterfibrer, 6,3 mm och 12,7 mm långa med en diameter på

0,02 mm. Några av provsektionerna bestod av asfaltbetong med god-

tyckligt klippta fibrer. Resultatet av undersökningen visade att om

fibrernas längd översteg ca 13 mm tenderade de att klumpa ihop sig i

den heta massan. Den bästa effekten uppnåddes om fiberkoncentra-

tionen låg mellan 0,125 och 0,2500/0. Efter två år jämfördes de fiberar-

merade sträckorna med kontrollsträckor. De armerade sträckorna hade

motstått sprickbildning betydligt bättre.

Att öka en påbyggnads tjocklek är en relativt pålitlig och enkel metod

att bekämpa sprickbildningen /5/. En beläggnings översta skikt utsätts

för miljöbetingade, nedbrytande krafter i högre grad än dess undre

skikt. Beläggningens seghet och töjbarhet försämras med tiden med

början i de övre skikten.

Vid en viss tidpunkt som beror av beläggningens tjocklek är hela

tvärsektionen spröd och känslig för horisontella krafter. Vid denna

tidpunkt kan sprickor från underliggande lager lätt fortsätta upp i

påbyggnaden.

Vid konstruktion av flygfältsbanor i USA med asfaltbetongbeläggning

anges ett ca -15 cm tjockt lager motstå reflektionssprickor väl under en

tre-årsperiod.

 

3.5 Påbyggnad med andra beläggningstyper än asfaltbetong

3-5-1 ?sms

Att reparera skadade asfaltbetongbeläggningar med betong är en metod

som väckt stort intresse på senare år i USA. Tekniken användes nyligen

för att reparera en 16 km lång sträcka nära gränsen mellan Kansas och

Colorado. Upprepade försök att åtgärda svåra temperatursprickor tvärs

över vägbanan med vanlig asfaltbetong hade misslyckats. En del

sprickor var stora nog att dölja en cowboystövel, skriver tidskriften

World Construction i sitt maj-nummer 1984 /7/, se figur 7.
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Figur 7 4,5 cm breda temperatursprickor. (Ur "World Construction",
May-84).

Kontinuerligt armerade betongbeläggningar, CRC-beläggningar (Conti-

nously Reinforced Concrete) är effektiva i kampen mot reflektions-

spricker, anser många amerikanska vägingenjörer /5/. Investerings;

kostnaden för betong är högre än för bituminösa material, men i

gengäld blir tidsintervallen mellan nödvändiga underhållsarbeten längre.

Flera flygplatsbanor i USA reparerade med CRC-betong har rapporte-

rats motstå sprickbildning väl under 8-9 år.

En CRC-beläggning kan konstrueras antingen så att fri eller kontrolle-

rad uppsprickning sker /3/. Vid fri sprickbildning slår sprickorna upp på

ett slumpartat sätt. De är väl utspridda över betongplattan. Sprick-

bredderna är små. Ju högre armeringsprocenten är, desto större blir

antalet sprickor och desto mindre blir sprickvidderna. I USA brukar

beläggningstjockleken vara 18-20 cm och armeringsprocenten ca 0,7.

Vid kontrollerad sprickbildning inläggs sk fjädrande fogar med ett

c/c-avstånd ca 4-7 m. Vidhäftningen mellan stål och betong upphävs i

området antingen genom asfaltbestrykning av den kontinuerliga arme-

ringen eller genom ingjutna rör, se figur 8.
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Figur 8 Exempel på utformning av fjädrande fog /3/.

3.5.2 Stålfiberbetong

Beläggningar med stålfiberarmerad betong har provats bl a på Tampa

International Airport, Florida /5/. Flygplatsbanan (byggd l965) var 1972

i mycket dåligt skick. Dess återstående trafikdugliga livslängd bedöm-

des till ca tre år.

Beläggningen bestod av betong (30,5 cm) på ett underlag av krossad

kalksten och sand (7,5 cm). Förstärkningslagret utgjordes av 70 cm

makadam.

Den nya stålfiberbeläggningen konstruerades av kvadratiska och rek-

tangulära betongplattor, 10 cm och 15 cm tjocka. Varje kubikmeterw"

betong innehöll omkring 90 kg stålfibrer (2,5 cm långa och 0,25-

0,56 mm tjocka) som tillverkats från tunn stålplåt.

Beläggningen inspekterades sedan regelbundet för att se vilken inverkan

stålfibrerna hade på betongen.

Två månader efter reparationen observerades att tvär- och längsgående

sprickor i den gamla betongen fortplantats upp i de nya 10 cm tjocka

plattorna. De tjockare plattorna var fortfarande sprickfria. Sprickmöns-

VTI MEDDELANDE 458



1

/

 

/?""i-

 

s
7 t
rs- '

q

           

VTI MEDDELANDE 458

25

10 resp 15 cm tjocka påbyggnaderna.

ter i den gamla ytan och förhållandena efter 6 resp 28 månader efter

upprustningen framgår av figur 9. Efter sju år, 1979, hade uppskatt-

ningsvis ca 75 resp 50% av sprickorna i underlaget fortplantats till de
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3-5-3 ?Prspjâtâlrästerzs

S k öppen asfaltbetong började användas i Storbritannien 1962 /5/.

Beläggningen har på senare år blivit vanlig på många flygplatser i USA.

Den används som ett översta skikt - vanligtvis ca 2,5 cm tjockt - ovan-

på påbyggnader av tät asfaltbetong.

Öppen asfaltbetong har en stor hålrumsprocent vilket i hög grad

underlättar dräneringen av ytvatten på beläggningen. Dessutom erhålls

ett slitlager med mycket hög friktion. Materialet har emellertid genom

forskningsförsök visat sig känsligt för stora temperaturvariationer. Vid

köldgrader när asfaltbetongen fryser och vid töväder finns risk att

stenmaterialet lossnar. Vidare har man konstaterat reflektionssprickor

redan efter några månaders bruk. Senare undersökningar som utförts av

Naval Civil Engineering Laboratory har visat att öppen asfaltbetong

inte förmår hindra sprickpropagering när materialet läggs direkt över

en uppsprucken, dålig yta. Däremot förenklas utläggningen - mindre

vältning krävs -jämfört med vanlig asfaltbetong. Lägre temperaturer

vid blandningen av massan är också möjligt.

4 TEMPERATUR- OCH REFLEKTIONSSPRICKOR I SVERIGE

4.1 Fogmassor - allmänt

På flera flygfält i norra Sverige förekommer allvarliga temperaturbe-

tingade sprickor och reflektionssprickor. Den nyligen påbörjade forsk-

ningen (efter 1980) har inriktats på fogmassor i sprickor och fogar /8/,

/l2/. Man har även provat metoder att förebygga sprickorna.

Fogmassor på vägar och flygfält utsätts för sprickrörelser. Det är t ex

inte ovanligt med 10 mm rörelser i en temperaturbetingad beläggningsÃ-

spricka.

Fogmassor spricker upp och måste läggas om med täta intervall - ibland

vart och vartannat år. Därför är det viktigt att före applicering av
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fogmassan sprickor och fogar fräses upp respektive sågas och rengöres

ordentligt.

Få fogmassor har förutsättningar att klara normala svenska utomhus-

förhållanden. Stora belopp kan sparas om man använder beständigare

fogmassor och därmed längre underhållsintervall.

En fogmassa fyller i första hand två funktioner, dels tätar den

fogen/sprickan mot inträngande vatten, dels förhindrar den skräp att

hamna i fogen/sprickan och vid ihoptryckning fördärva densamma.

Fogmassor måste ha en viss rörelseupptagande förmåga, eftersom fogen

eller sprickan varierar i storlek p g a temperaturrörelser i beläggningen.

Vidare bör de ha en god vidhäftningsförmåga. De idag vanligast

förekommande fogmassorna baseras på asfaltprodukter. Man försöker

höja den rörelseupptagande förmågan genom inblandning av gummi och

andra tillsatser. Olika typer av härdande fogmassor används också.

En preliminär arbetsbeskrivning avseende fogmassor för vägar och

flygfält återfinns i bilaga 9.

Nyligen startades ett projekt av Vägverket,Fortifikationsförvaltningen

och Luftfartsverket /8/, /12/ med syfte att ta fram provningsmetoder

och olika fogmassor. En styrgrupp bildades med representanter från

ovan nämnda verk samt Väg- och trafikinstitutet. Statens provnings-

anstalt svarar för projektledarskapet.

4.2 Fältmätningar av sprickrörelser på Sundsvall-Härnösands

flygplats

I en projektetapp /8/, /12/ har sprickrörelsemätningar utförts på

Sundsvalls-Härnösands flygplats, Midlanda. Flygplatsbeläggningen be-

står av asfaltbetong i vilken flera sprickor har uppstått på grund av

temperaturrörelser i banan och underlaget. Sprickorna tätas med fog-

massor för att förhindra att vatten tränger ned och ytterligare under-

minerar banan. Olika typer av fogmassor provas för att kunna utvärdera

deras egenskaper och effektivitet.
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I 14 sprickor, se figur 10 har fyra par mätdubbar, betecknade a till d

från väster till öster, monterats på ömse sidor om sprickan. Figur 10

visar sprickornas läge på banan. Dubbavståndet mäts med skjutmått

ungefär en gång per vecka, tätare när temperaturväxlingarna är stora

och glesare under stabila förhållanden. Lufttemperatur, bantemperatur

och tjäldjup noteras vid varje mättillfälle.

Som referensmätning har en dag i september valts (1981-09-14), Unge-

färliga genomsnittliga klimatförhållanden råder då. Lufttemperaturen

och bantemperaturen denna dag var +14OC resp +l80C vid mättillfället.

Alla fogrörelser anges som skillnad gentemot referensmätningen. Ett

urval av mätdata framgår av figurerna ll och 12. Av figurerna framgår

att den totala årsrörelsen är ungefär 12 mm. Variationerna mellan olika

mätpunkter är av storleksordningen tz mm både mellan olika sprickor,

figur 11, och inom samma spricka, figur 12. Det kan också konstateras

att fogrörelserna är praktiskt taget försumbara under sommarmånader-

na. Påtagliga fogrörelser förekommer bara när marken är tjälad.

En delförklaring till att fogrörelserna är små under sommarhalvåret,

menar arbetsgruppen, ligger helt säkert i att asfaltmassan mjuknar så

mycket med stigande temperatur att "plattorna" mellan sprickorna inte

längre rör sig som enheter. För cementbetongbanor kan man förvänta

sig stora rörelser även sommartid.

Som allmän slutsats konstateras att rörelserna i de spontant uppkomna

"vilda" sprickorna är betydande. Med rörelser på upp till 15 mm måste

sprickan fräsas upp till minst 30 mm för att ens de bästa fogmassorna

skall kunna klara påfrestningarna. Ingen fogmassa förväntas i praktiken

klara mer än 50% fogrörelse, även om provning skulle indikera bättre.
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Figur 12 Fogrörelsernas årsvariation i mätpunkterna a till d i
spricka 1.

Figurerna 11 och 12 är hämtade ur "Teknisk Rapport SP-RAPP-

1982:39", Borås 1982.
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4.3 Sprickbildningar på Frösö flygplats

 

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) gjorde 1981-1982 på uppdrag av

Fortifikationsförvaltningen en teknisk bedömning av rullbanan på Frösö

flygplats (se fö VTI Utlåtande nr 204 1982-09-22) /9/. Bl a kartlade

man omfattningen av sprickor och fogar i banan. Man borrade även ett

antal 15 cm borrkärnor i olika typer av sprickor för att analysera

beläggningens egenskaper, se bilaga 10. Sprickorna delades in efter fyra

kriterier, nämligen

a) mindre tvärgående sprickor, ej förseglade

b) mindre längsgående sprickor

c) större ej förseglade sprickor

d) tvärsprickor, ej förseglade, över betongplattor

10 borrkärnor togs ut vid tillfället. De numrerades från 19-28.

Kärna Spricktyp
nr
19 a)
20 a)
21 G)
22 c)
23 a)
24 b)
25 d)
26 d)
27 d)

28 d)

Resultatet av borrprovsanalyserna visar att dragkrafterna i överbyggna-

den har varit stora och uppsprickning har skett i beläggningen då den

varit som styvast, troligtvis under vintern. Detta visas av att enskilda

gruskorn har slitits av på flera ställen i kärnorna. Men vanligen har

sprickan trängt fram utefter korngränserna och ringlat fram genom

beläggningskonstruktionen.

I samtliga fall vid kärnor .från grupp a är sprickorna endast någon cm

ned i beläggningen. Troligtvis är de öppnade vid kall väderlek för att

sedan vid varm väderlek läkas ih0p.
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I kärna 22 har sprickan trängt djupare ner i beläggningen. Fint material

har förts ner i sprickan med följden att den inte lyckas läka under

sommaren. Vittring kan ha uppträtt längs sprickväggarna. Flera stenar i

beläggningen harklyvts. Borrkärna 21 representerar en mer öppen

gammal spricka. Vatten kan ha runnit ner i sprickan. När vattnet fryser

och utvidgas finns det risk för att olika lager i överbyggnaden lossnar

från varandra. Ytterligare stenmaterial kan sprängas loss och lagren

reser sig.

I kärnorna 19, 20, 22 och 23 har BG-lagret släppt från slitlagret på

liknande sätt.

Foto 2, 4, 6 och 8 visar beläggningen innan borrning påbörjats (bilderna

tyvärr något otydliga).

Kärna 26 är borrad i beläggningen över betongplattan. Sprickan som

visas av stiftet i kärnans överkant är ihopläkt i asfaltbeläggningen. Den

antyds genom att en sten har brustit en bit ned. Betongen under de

sprickor som borrats upp i detta område var i samtliga fall sprucken och

i tre fall av fyra var den gamla betongsprickan fylld med asfaltmassa.

I den tekniska bedömningen av rullbanan konstaterade man slutligen att

sprickorna i beläggningarna är omfattande, ca 5 km. Sprickrörelserna är

i genomsnitt 7 mm per år. Sprickornas kantresning under tjälperioden är

i genomsnitt ca 5 mm, dock uppmätt 15 mm i ett par sprickor.

Orsaken till sprickornas uppkomst kan med stor sannolikhet förklaras av

egenskaperna hos bindemedlet i beläggningen. På vissa ställen har

reflektionssprickor uppträtt över betongbeläggningen.

VTI anger också några förslag till åtgärder. Man föreslår att sprickorna

sågas och ifylls med väl vald fogmassa. Om framtida reflektionssprickor

helt skall undvikas krävs armering av hela påbyggnadsbeläggningen,

vilken bör vara relativt tjock och ha låg friktion till underlaget

(glidzoner vid sprickor). Stålfiberarmerad beläggning kan eventuellt

komma ifråga. Lågtemperaturegenskaperna hos bindemedlet till den

framtida påbyggnadsbeläggningen bör beaktas ingående.
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4.4 Försök med sprickarmering på Karlstad flygplats

Följande beskrivning bygger på en redogörelse för försök med sprick-

armering på Karlstad flygplats som Luftfartsverket och Väg- och

trafikinstitutet gjorde sommaren 1976 /lO/.

Armeringen utfördes i samband med att rullbanan justerades och

försågs med ny toppbeläggning, HAB 16'1'.

Markförhållandena på Karlstad flygplats, som ligger i Klarälvens delta-

land, är skiftande och marken består på vissa delar av mycket tjälfar-

ligt material. Grundvattenytan ligger 1-2 m under markytan.

Rullbanans överbyggnad består av förstärkningslager 200 mm, bärlager

210 mm, cementbundet naturgrus 150 mm och 100 MAB 16T.

Sprickorna i banan hade uppstått genom att krympsprickor i det

underliggande cementbundna gruslagret genom rörelser vid temperatur-

växlingar fortplantats till banans toppskikt. Det förekom både tvär-

gående och längsgående sprickor. Frekvensen av grövre tvärgående

sprickor var en på ca 15 m. Mellan dessa grövre sprickor förekom på

ganska oregelbundna avstånd finare tvärsprickor. Serier av tvärgående

tätt liggande sprickor fanns på ett antal ställen med ett inbördes

avstånd av 0,5 - 1,0 m.

Ett antal längsgående sprickor förekom med tämligen rätlinjigt förlopp,

framför allt längs banans mittlinje och de skarvar som uppkom vid

banans breddning 1967. Längsgående sprickor i mindre omfattning fanns

även på andra delar av banan.

Rullbanan var 1976 i mycket dåligtskick, ojämn och med mager

toppbeläggning. En uppjustering av svackor med MAB-massor hade

utförts hösten 1975. Redan i februari månad 1976 kunde man konstatera

att sprickor trängt igenom 8 cm tjocka justeringslager.

Erfarenheten av andra cementstabiliserade överbyggnader, utförda

under samma tidsperiod, visar att problemen med sprickvandring genom
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även relativt tjocka massabeläggningslager är svåra att lösa. Enligt VTI

föreligger i vårt land ett ganska stort behov av reparationer på

asfaltbeläggningar som spruckit av samma skäl som rullbanan i

Karlstad.

Luftfartsverket beslöt efter övervägande av andra lösningar, att försök

med sprickarmering skulle göras på Karlstad flygplats. Sprickarmering

av rullbanan kunde utföras med bibehållen reguljär trafik.

Målet med försöket var att finna svar på frågan om man genom

armering av sprickor på cementstabiliserad överbyggnad kan förhindra

sprickvandring genom kommande underhållsbeläggningar.

Sprickarmering har tidigare med bra resultat provats för att förhindra

reflektionssprickor i en relativt tunn nybeläggning. Sprickarmering har

utförts på väg 101 vid Arrie sydost om Malmö 1956, på motorvägen

mellan Malmö och Lund 1972 och 1976 samt på gamla E6:an i Halland.

De ekonom-iska förutsättningarna medgav inte armering i samtliga

sprickor. Endast de som bedömdes mest aktiva kunde komma ifråga.

Samtidigt var det av värde vid den framtida värderingen av resultaten

att vissa sprickor som jämförelse förblev Oarmerade.

Före armeringen måste alla sprickor mätas in och så noggrant som

möjligt markeras på en ritning som sedan används för att få armerings-

näten rätt utlagda.

Väg- och trafikinstitutet gjorde upp ett förslag till konstruktion vid

Sprickarmering. Förslaget byggde i huvudsak på de erfarenheter som

vunnits vid försöken på motorvägen mellan Malmö och Lund. Stålnäts-

armeringen på Karlstad beslöts utföras på ca 1 m:s bredd över sprickan.

Den befintliga beläggningen 'skulle klistras flödigt och en undre täckbe-

läggning läggas ut innan armeringsnätet lades på. Nätet skulle sedan

skyddas av en övre täckbeläggning.
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VTI föreslog också att man skulle prova ett textilt armeringsnät med

förenklad täckbeläggning.

Av ovannämnda förslag blev ett flertal varianter utförda på rullbanan,

se bilaga ll.

Fram till idag har dessa armerade provbeläggningar visat sig geett gott

skydd mot reflektionssprickor. Vid förfrågan år 1984, dvs efter 8 år,

uppgavs att mindre sprickbildning kunde konstateras på de armerade

sträckorna än på de oarmerade referenssträckorna. Uppkomna sprickor

underhålls och tätasnoggrant med fogmassor. Luftfartsverket planerar

att komma ut med en Uppföljningsrapport under år 1986.

4.5 Stålfiberarmering

 

Nedanstående redogörelse bygger på uppsatsen "Stålfiber som armering

i asfaltbetong" av G Odelberg, SSAB, /l_l/.

"Asfaltbetong kan ges väsentligt förbättrade egenskaper om den arme-

ras med stålfiber. Böj- och draghållfastheten ökar. Asfalten motstår

krypning, deformation, nötning och uppsprickning mycket bättre om den

armeras med stålfiber. Beläggningar på vägar, p-platser och flygfält

kan göras tunnare och/eller ges ökad livslängd beroende på om det

gäller nyanläggning eller toppning av befintliga vägar där uppsprickning

och spårbildning pågår".

"För sprick- och krackeleringsmotstånd bör fibern ligga i underliggande

skikt, medan nötning och spårbildning bäst motarbetas i toppskiktet".

"Svenskt Stål, division Specialprodukter_ har licensrätten till förfarandet

att fiberarmera asfaltbetong i Norden. Metoden att förstärka asfalt

genom stålfiberarmering är patentskyddad av det schweiziska företaget

KIBAG. Svenskt Stål samarbetar med Vägverket och gör upp försökspro-

gram tillsammans med VTI".

"Svenskt Stål har armerat asfaltbeläggningar i flera vägar och den

tidsödande utvärderingen av hur stor förbättringen blir pågår såväl i
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laboratorieskala som in situ. Parallellt med uppmätningen av vad som

händer på vägen gör man provningar av den lagda asfaltbetongen på

laboratorium. Hålrumshalt, fraktion, fördelning, bindemedelshalt och

typ, stenkvalité, krossgrad, fillerhalt etc mäts upp".

"Vid tryckning av marshallkroppar har de bästa resultaten erhållits då

fiberhalten var 1,5 vikt-%. Ett vanligt asfaltrecept måste modifieras

för att optimala effekter av armeringen skall uppnås".

"Fibrernas närvaro orsakar modifikation av kornkurva och bindemedels-

halt".

"Kurvor från tryckning av provkroppar har uppritats i figur 13 nedan för

en given asfalt, MAB 12".

Kraft

  

_Töjning

 

Figur 13

A: Modifierad asfalt med fiber

O = Asfalt med fiber

D: Asfalt utan fiber
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"Asfaltfiber bör inte vara lika stark som betongfiber. Fibern skall ha

stor vidhäftande yta, som fäster bra i bindemedlet. Den skall vara

tillräckligt seg för att kunna deformeras vid vältningen av belägg-

ningen. Fibern får inte vara så lång att den "bollar" sig i matare och

blandverk. Fibrer av storleken 0,5x25á30 mm i halter om max

1,5 vikt-% har gett bra resultat. Längre fibrer eller större halt inbland-

ning bidrar positivt, men innebär större risk för bollbildning .

"I figur 14 nedan visas resultaten av spårdjupsmätning från en fiberar-_

merad väg som varit i trafik sedan 1979. Beläggningen uttrycks i

figuren i cm och tjockleken 3 resp 5 cm motsvarar 80 resp 120 kg/mz.

Den tydligaste förbättringen inträffar för den tunnare beläggningen,

vilket talar för att det lönar sig bättre att belägga med 60 eller 80 kg

fiberarmerat än med 120 kg konventionellt".
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Figur 14 Spårdjupsmätning från fiberarmerad väg.

"Endast ett fåtal vägavsnitt har belagts med fiberasfalt. Resultaten

hittills är uppmuntrande OCh fler provbeläggningar väntas därför i

fram tiden".

"Ett exempel på en vägsträcka som provbelagts är europaväg 3 (E3) vid

Vårgårda, Västergötland. Här har i juni 1983 lagts 500 m stålfiberarrne-
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rad asfalt i hela vägbredden. Av dessa är 250 m överlagda av en

YZ-beläggning. Beläggningarna framgår av figur 15 nedan. Asfaltrecep-

tet är modifierat med hänsyn till en fibervikt om 1,5%. Mätningar pågår

samtidigt som asfaltprov finns att tillgå för studium på laboratorium av

i
MOT SKARA

olika egenskaper".
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Figur 15 Vägbredd = 13 m
A = MAB 121", 50 kg/mz
B = MAB 16T, 80 kg/m2
C = YZ med Togenesten
- skikt ca 16 mm

"Sammanfattningsvis kan sägas att en vägs, ett flygfälts eller en

lagerplats bärighet kan ökas betydligt genom att stålfiberarmera bär-

lagret och speciellt dess bottenskikt. Detta bidrar till att minska
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sprickpropageringen och kanske förhindra totalhaveri under den kritiska

vårperioden när tjälen släpper".

"Stålfibrerna gör asfalten segare vilket är gynnsamt under vintern då

den är som sprödast. Under sommarmånaderna när asfalten är mjuk

ökar stålfibrerna slitlagrets motståndsförmåga mot spårbildning".

4.6 Dragprovning vid VTI

 

Väg- och trafikinstitutet i Linköping har nyligen färdigställt och

provkört enunik maskin för fullskaleprovning av beläggningskonstruk-

tioners draghållfasthet. Maskinen är avsedd att användas speciellt vid

låga temperaturer, ner till -200C. Bilaga 12 visar en skiss över

maskinen. I princip består den av två horisontellt, friktionsfritt rörliga

betongplattor med dimensionen 1 x 2 m vardera. Dessa är åtskilda av en

rörlig fog. På betongplattorna över fogen (sprickanvisningen) utförs de

beläggningskonstruktioner som ska undersökas med avseende på drag-

hållfastheten. Maximal nominell dragkraft är 600 kN (60 ton). Drag-

hastigheten kan ställas in steglöst inom området 0,25 - ll mm/h.

5 SLUTSATSER OCH KOMMENTARER

Att bekämpa reflektions- och temperatursprickor i asfaltbeläggningar

är hela tiden en fråga om att reducera sprickornas omfattning och

storlek och/eller att försena deras uppkomst. Att helt eliminera dem

under en beläggnings livstid kan vara mycket svårt och kostsamt.

Underhållsåtgärder i form av spricklagning eller påbyggnader krävs med

regelbundna tidsintervall. Underhållskostn'aderna kan helt naturligt

minskas och underhållsintervallen förlängas om en lämplig metod an-

vänds vid dimensioneringen av enbeläggningskonstruktion.

I USA och Kanada har många metoder gett olika resultat på olika

platser. Någon generell metod att bekämpa sprickorna har man inte

V kommit fram till.
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Många av metoderna är fortfarande på försöksstadiet. Man har heller

inte haft tillräckligt många provvägar med en kontinuerlig kontroll och

uppföljning. Den största och mest omfattande provvägen i Kanada är

som nämnts St Anne Test Road.

Några resultat är man dock överens om -en tjock påbyggnad av

asfaltbetong är mer resistent mot reflektions- och temper-atursprickor

än en tunn - påbyggnader över fogade betongbeläggningar har lättare

att spricka upp jämfört med påbyggnader över asfaltbeläggningar.

Genom experiment på St Anne Test Road har man kommit fram till att

typen och kvalitén på bindemedlet i asfaltmassan inverkar mest på

beläggningens känslighet för temperatursprickor. Undergrundens och

bärlagrets beskaffenhet har viss betydelse. Kvalitén på stenmaterialet i

asfaltmassan har liten inverkan.

För praktiska ändamål, för att ta reda på en asfaltbetongs känslighet

för temperatursprickor, tycks det räcka med att bestämma asfaltens

styvhet vid låga temperaturer och lång belastningstid (30 min).

I Sverige har man de största erfarenheterna av temperatur- och

reflektionssprickor på flygplatsbeläggningar över cementbundna bär-

lager. Karlstad flygplats är ett exempel. Sprickbekämpningen koncen-

treras främst på en väl utförd projektering av konstruktionsfogar

(sågade eller frästa) och spricklagning. Val av lämplig fogmassa är

väsentlig.

Förstärkning med stålfiberarmerad asfaltbetong samt armerad asfaltbe-

läggning med inbyggda glidzoner i kombination med genomsågad belägg-

ning och därtill utförda konstruktionsfogar är några av de intressanta

metoder som f n provas i Sverige.
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7 BILAGOR

Bilaga 1-8: Tabell, diagram

Bilaga 9: Arbetsbeskrivning avseende fogmassor för vägar och flygfält

Bilaga 10: Fotografier, borrkärnor

Bilaga ll: Varianter av armeringsförslag utförda på Karlstad flygplats

Bilaga l2: Ritning, provbänk

VTI MEDDELANDE 458



V
T
I
M
E
D
D
E
L
A
N
D
E

4
5
8

*45C 4OC 435C '3OC °. 25C 20C3 [ÖC 'ÅOC *5(:
01 J I L; 1 1-_ I I I __W

CORRELL. STD; F"2C)C
COEFF. ERROR (F)

40.1 0.946 4.049

ru-25C

...20.

"'3OC

B
i
l
a
g
a

1

"SD" r" -350

Nm] i I" i (ia L inn (1 I' Vi all/.re 2 in Re. I' . Zl
...40.1

' r* "40 Ccommeo mom sm. ANNE TEST ROAD
TEMPERATURE MEASUREMENTS FOR Low
TEMPERATURE CYCLE DEC. l7,1967 TO
JAN. n, IQBB (ABOVE . FORMULAS
IN DEGREEEI F)

(
3
0
)
3
ä
n
i
V
ö
3
d
W
3
1
m
a
x
a
w
v
m
v
a

w
n
w
w
m

    

V u »450'50 ^ . I I 5 2 5 * 1 i-50 -40 -30 -20 »10 o +10 +20 +30MINIMUM DAlLY PAVEMENT TEMPERATURE (OF) (X) .._ m ;4, mixa »5er

RELÄTION .BETWEEN MÅNIMUM DNLY AMWENT TEMPERÄTURE
AND CORRESPONDÃNG PÅVEMENT TEMPERATURE DURING
A LOW TEMPERÄYURE CYCLE.



Bilaga 2

PENETRATION, (Hmm

T800 pen (R & B)

90 100 11:.: :2-: 23:_ 1.4.3 250 150 2

TEMPERATURE, 06

3

 

// ?lot measured penetration at :wc
or more temperatures. Draw straight

line through points and read off

temperature for 800 pen (Taco Den).

Draw parallel line through poiht A

[\ and read off PI on scale.

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 Temperature °C

CHART FOR DETERMINATION OF T
800 pen AND

PENETRATION INDEX (PI)
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The penetration index (Pl) has been defined by:

ZOwPI log pen at T1 - lag pen at T2
_---M = 50 e

Example

 

Operating conditions

Temperature iiWC

Loading time (3.032 seconds

Ti °' T2

The stiiiness modulus, defined as the ratio stressl'
strain, is a function qi time of ioading (frequency), tem-
perature difference with Taco Den. and Pi.
Tagg Den is the temperature at which the penetrationwouid
be 800. This is obtained by extrapoiating the experimental
log penetration versus temperature line to the penetration
value 800. . Y
At low temperature: and/or high trequencies the stifiness
moduius of all bitumens asymptotes to a iimit of approximateiy
3 x 109 N/mz.

Characterisrivs mf the asphalt in the mix

'i'goo pen ( temperature at which the penetration is 800
0.1 mm) is 6400
Pi (penetration index) is 0
Connect .OZ'seconds on time scale with temperature
difference 64-4000 on temperature scale.

Units: Renard stiffness on network at PI=O

i N/m? = 10 dyn/cm2 =

1.02 x 10.5 kgr/cmz = 1.45 x 10-4 ib/in?
1 N s/m2 ° 10 P

asphalt determined with
2,0 x 108 N/mz.
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CALCULATION OF CRACKING TEMPERATURE* - HILLS' PROCEDURE

Temperature ASphalt Stiffness

Bilaga 5

l
Stress Increment _Thermal Stress (Om)
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T

0 . 2 . 2c (sl) N/m (1h) (51 x dT x AT)2* 3 Z(Si_x dT x AT) * 3

4 i* fr 1 p* vw
C 3 x 10 6 x 10 '

- l
-3 6 10

5 , 2
-10 3 X 10 0 X 10

-rs 6.6 ;54

- 6 _ 4
-20 3 x 10 1 X LO

-25 1.06 104

-30 7 x.107 1.4 x 105

-35 , - 1.51 103

-40 5 x 108 1 X 106

6
-45 1.15 10

-50 1.3 x 109 2.6 x 106

' 6
-55 3.75 10

l. Asphalt Properties

Penetration et 25°C (100g, 55) = 165

Penetration at 5°C (100g, 53) = 16

Penetration Index _ = -l.5
r __ OTemperature at 800 pen. (T800 pen) - 38.6 C

2. dT = 2 x 10_-4 per °C

3. AT = lO°C

. 5 2
*Assume cracklng occurs at 0 = 5 x 10 N/m
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1984-04-15

"FOGMASSOR FUR VÃGAR

OCH FLYGFÄLT"

ARBETSBESKRIVNING AVSEENDE FOGMASSOR FUR VÃGAR OCH FLYGFÃLT

Bakgrund

Denna arbetsbeskrivning bygger på den forskning som hittills
bedrivits under projektform benämnd "Fogmassor för vägar
och flygfält". Det ankommer på projektören att anpassa beskrivningen
efter arbetsprojektet. Vad som nedan angives som fog avser även
vild spricka. Definitioner redovisas i bilaga 1.

Utformning av fog

 

Fogrörelserna bör mätas under två vintrar för att kunna anpassa
fogbredd och fogmassa till de verkliga förhållandena. Om detta
ej är möjligt kan följande rekommenderas:

- I norra Sverige utförs en 40 mm bred och 20 mm djup fog exkl
bottning och underfyllning. Detta kan medföra 40 % töjningar
(ref mätvärden Midlanda/Sundsvall).

- I mellersta Sverige kan, om nödvändigt, fogen minskas till
30 mm med 20 mm djup exkl bottning och underfyllning. Detta
kan medföra 20 % töjningar.

- I södra Sverige kan, om nödvändigt, fogen minskas till 20 mm
med 15 mm djup exkl bottning och underfyllning. Detta kan
medföra 10 % töjningar (ref Vellinge - vägbygge betongfogar).

Pâ vägar med dubbslitage väljes större fogdjup.

Samtliga fogar utförs, om möjligt, så att plan eller något
konvex botten erhålls.

Fogutformning sker genom fräsning eller sågning.

Vid fräsning skall fogkanterna efteråt befrias från smuts
och lösa partiklar, exempelvis genom blåsning med vatten-
och oljefri tryckluft.

Vid fräsning av vilda sprickor skall fräsfogen följa den
ursprungliga sprickan.

Vid sågning av fogar skall fogkanterna blästras och sedan
blåsas med vatten- och oljefri tryckluft.

Befintlig fog med rätt mått rengöras frånffogreSter,
blästras och blåses med vattten- och oljefri tryckluft

VTI MEDDELANDE 458
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DCH FLYGFÄLT"

Den bearbetade fogen skall uttorkas med torkad varmluft med
hög lufthastighet. Gasolbrännare eller andra öppna lågor
får ej användas.

Vid primering skall denna utföras efter fabrikantens '
anvisningar och det skall noga komtrolleras att hela
fogkanterna är väl täckta med primer.

Fogen bottnas med därför anpassad fogtejp eller foglist som
väl täcker fogbotten. Materialet får ej vara vattensugnade.

Den till förhållandena anpassade fogmassan bearbetas enligt
fabrikantens anvisningar. Varm fogmassa som varit uppvärmd
mer än tillåtet i temperatur och tid skall kasseras.
Uppvärmningen skall ske genom indirekt och termostatreglerad
uppvärmning.

Temperaturregleringen skall ske i värmemediet. Temperatur-
mätning skall ske i fogmassan.

Vi utläggning skall temperaturen på fogmassan protokollföras
varje timme av beställarens kontrollant.

Appliceringen av fogmassan skall ske efter fabrikantens
anvisningar. Direktuppvärmning får ej ske vid utläggnings-
tillfället. Underfyllningen skall vara 2-4 mm. (Se definition,
bilaga 1). Djupet på underfyllningen anpassas efter huruvida
fogen helt ligger i kompression eller är vidgad vid utlägg-
ningstillfället.

Föreligger risk att fogmassan klibbar så avsandas den med
max kornstorlek 2 mm.

Fogarbete får ej ske vid olämplig väderlek, såsom dimma,
regn eller hög luftfuktighet och ej heller vid för låga
temperaturer.

Prov av fogmassan uttages av beställaren och entreprenören
gemensamt med minst ett prov/skift och efter Statens
provningsanstalts anvisningar, se bilaga 2.

Provning utföres i den omfattning beställaren önskar.
Resultaten av provningen kommer att jämföras med de ursprungliga
testvärdena för resp fogmassa. (Se under pkt "Fogmassa").

Godkänd provning bekostas av beställaren, underkänd av
entreprenören.

Om de vid provning framtagna värdena visar sämre resultat än
1 års labratorieprovning underkännes fogmassan.
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Fogmassa

Fogmassan skaii vara testad av Statens provningsanstait enligt
Teknisk Rapport SP-RAPP 1982:39 USSN 0280-2503. Provisoriskt
provningsprogram Appendix 2, pkt 4.

Dragpåkänningen i fogmassan skaii vid fogning i asfaitbetong
ej överskrida 1.5 MPa vid temperatur -18 °C och 50 % töjning.
Korrensponderande värde vid + 23 0C är 0.05 MPa. Töjning och
temperatur kan även anges av projektören.

Dragpåkänningen i fogmassan skaii vid fogning i cementbetong
ej överskrida 3 MPa vid temperatur-18 0C och 50 % töjning
eiier den töjning och temperatur som projöktören anger.
3 MPa avser betong K400. Fogmasseieverantören skaii i produktbiad
redovisa massans egenskaper där bi a max och minitemperatur
och max uppvärmningstid redovisas.

Fogmassan skaii vara drivmedeisbeständig, aiternativ ej
drivmedeisbeständig.

Varmegmassa skaii provas med avseende på_fiytning i 50 0C
och penetration i + 25 0C och intervaiimässigt tiii -18 OC.

Kaiibiandade massor skaii provas med avseende på hårdhet
i + 25 0C och intervaiimässigt tiii -18 0C.
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Bilaga ll

Sidan 1 (2)

Stålsprickarmering av en spricka med undre och övre täckbelägg-

ning.

Befintlig beläggning klistrades flödigt varvid sprickan dränktes

och klistringen utfördes tunnare utåt kanterna.

Ett skikt med 70 MAB 8T, undre täckbeläggning, lades ut på den

klistrade ytan och vältades. Bredden på den undre täckbelägg-

ningen var minst 0,7 m på vardera sidan om sprickan. Armerings-

nät Ns 50 CD4 100 x 100 mm med bredden ca 1,15 m lades ut och

följde sprickans riktning så noggrant som möjligt. På armerings-

nätet lades 50 MAB 81' så att nätet blev väl täckt och vältades.

Stålsprickarmering av flera sprickor med undre och övre täckbe-

läggning.

Armeringsnätet lades ut så att det täckte hela det spruckna

området och sköt ut minst 0,5 m utanför detta. Utförande som

under punkt 1.

Fibervävssprickarmering av enspricka med undre och övre täck-

beläggning.

av fabrikatArmeringsnätet av armeringsfiberväv

Hatelit 20/9 eller Stractofors 200 PR. Bredden på fiberväven

utgjordes

varierades med bredderna 1,0, 1,6 och 1,7 m. Utförande som under

punkt 1.

Fibervävssprickarmering av flera sprickor med undre och övre

täckbeläggning.

Armeringsnätet utgjordes även här av fiberväv Hatelit 20/9 eller

Stractofors 200 PR. Fiberväven lades ut så att den täckte hela det

spruckna området och sköt ut minst 0,5 m utanför detta. Utför-

ande som under punkt 1.

VTI MEDDELANDE 458



Bilaga 11
Sidan 2 (2)

Fibervävssprickarmering av en spricka utan undre täckbeläggning.

Armeringsnätet bestod av armeringsfiberväv Hatelit 20/9 eller

Stractofors 200 PR och bredden varierades mellan 0,6, 0,7, 1,0

och 1,6 m. Utförande som under punkt1.

Fibervävssprickarmering av flera sprickor utan undre, täckbelägg-

ning.

Fiberväven lades ut så att den täckte hela det spruckna området

och sköt ut minst 0,5 m utanför detta. Armeringsväv enligt ovan.

Utförande som under punkt i.

Sänkt fibervävssprickarmering av enspricka.

Befintlig beläggning 100 MAB l6T frästes bort till en bredd av

0,7 m mitt över sprickan, varvid den cementbundna ytan blotta-

des. Sprickan klistrades flödigt men tunnare utåt kanterna. I den

urfrästa delen lades en undre täckbeläggning av MAB 8T, varefter

armeringsfiberväv Hatelit 20/9 med en bredd av 1,0 m rullades ut.

Ovanpå handlades och vältades 50 MAB 81' så att nätet blev väl

täckt.

VTI MEDDELANDE 458
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