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Förord

Tidigare framtagna regressionssamband mellan päkänningen i underkänt beläggning

och deflektioner mätta vid belastning med fallvikt avses att ersättas med de samband

som här redovisas. De är framtagna med ett större och bredare beräkningsmaterial som

underlag varför de är mer tillämpliga på framförallt starkare vägkonstruktioner. De

redovisade sambanden kan användas för att enkelt få ett mått på töjningen i belägg-

ningen, eller ett uttryck för den strukturella konditionen på vägen.

Flera på VTI har bidragit med värdefulla synpunkter på beräkningsunderlaget och den

utförda regressionsanalysen. Beräkningarna av deflektioner och töjningar har utförts av

Gunilla Sjöberg och regressionsanalysen av Gunilla Sörensen.

Projektet har bekostats av Vägverket och VTI.

Linköping i augusti 1992

Håkan Jansson
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SAMMANFATTNING

Vid fallviktsmätning mäts vägytans fjädring vid belastning. Ett antal deflektioner

(nedsjunkningar) registreras på olika avstånd från belastningscentrum. Av dessa kan

olika uttryck bildas. Om de i vägen ingående lagrens tjocklek är kända kan m h a

beräkningsprogram E-moduler bestämmas. Detta görs genom ett iterationsförfarande,

där E-modulerna justeras tills de beräknade deflektionerna överensstämmer med de

mätta. Då detta är gjort kan också spänningar och töjningar beräknas i olika delar av

vägen med samma program.

En påkänning i vägen som ofta används är dragtöjningen i underkanten av

beläggningen, som är av betydelse för utmattningen av beläggningen, dvs risken för

sprickor vid upprepade belastningar. Det ovan beskrivna iterationsförfarandet var

tidigare relativt tidsödande, med dåtidens datorer. En genväg är att uppskatta töjningen i

beläggningen direkt ur de mätta deflektionerna, m h a av regressionssambandframtagna

ur tidigare utförda beräkningar. Detta är möjligt då det finns ett samband mellan

vägytans geometri under belastning och töjningen i beläggningens underkant. En fördel

med detta är att lagertjocklekar då inte nödvändigtvis behöver vara kända, dessa

varierar som bekant mer eller mindre längs en väg.

Tidigare vid VTI framtagna samband grundades på Chevron-beräkningar av ett stort

antal svaga konstruktioner, typiska vägar aktuella för förstärkning. Därför har nu nya

beräkningar utförts på konstruktioner hämtade från senare års BYA. Totalt har 404

konstruktioner beräknats; 320 GBÖ och 84 BBÖ. Minsta beläggningstjocklek i

beräkningarna är 75 mm, detta för att undvika minskande töjning med ökande

deflektioner, vilket kan bli fallet vid tunna beläggningar. En modifierad version av

Chevron programmet har använts då ursprungsversionen ger orealistiska deflektioner

nära belastningscentrum vid konstruktioner med styv beläggning på svagare under-

grund.

Ett stort antal regressionsanalyser har utförts, med asfalttöjningen som beroende

variabel (Y-variabel). Förklaringsgraden (multipla korrelationskoefficienten, r2) och

uppritade residualer (skillnaden mellan beräknad och uppskattad töjning med framtaget

samband) har jämförts. Med hänsyn tagen också till den praktiska användningen har

några få samband valts. Antalet samband har begränsats till att täcka in de positioner på

deflektionsgivarna som vanligen används eller har använts vid fallviktsmätning i

Sverige. Eftersom beläggningstjocken i praktiken inte är känd i varje mätpunkt har

samband utan beläggningstjockleken redovisats, även om det är en parameter som
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II

förbättrar skattningen av töjningen i beläggningen.

I de samband som redovisas är töjningen en funktion av (D0 står för deflektionen i

centrum av belastningen, D200 på 200 mm avstånd, osv):

1. D0, D200, D300, D600 och D900

83: 17,8+2991,0*D0-9095,7*D200+9848,4*D300-6133,5*D600+2420,7*D900 (l)

2. D0, D300 och D600

83: 37,4+988,0*D0-553,0*D300-502,1*D600 (2)

3. D0, D200, D450 och D900

Sa: 36,3+1330,4*D0- 101 1,4*D200+21,2*D450-450,0*D900 (3)

Deflektionema ska uttryckas i mm och töjningen erhålls i mikro.

Förklaringsgraden är i sambanden ovan 0,96 (1), 0,93 (2) och 0,94 (3). Av residualerna

framgår att avvikelsen i de flesta av fallen är mindre än 10 % och endast i enstaka fall

är större än 20 %. Vissa tester av sambanden har gjorts dels på några beräknade antagna

konstruktioner av olika typer, dels på några mätdata. Dessa tyder på avvikelser av

samma storleksordning som residualerna visar. Om detta är en acceptabel avvikelse

eller inte beror på den vidare användningen av resultatet. Det ska påpekas att den med

sambanden ovan beräknade töjningen är en skattning av den töjning som beräknas med

Chevron eller liknande pogram, efter att E-moduler för de i vägen ingående lagren

bestämts. Denna är i sin tur en skattning av den verkliga töjningen i vägen. Om

deflektioner från en mätpunkt sätts in i de olika sambanden ovan kan en viss skillnad i

töjning erhållas, varför helst samma samband bör användas vid jämförelser mellan

mätpunkter eller vägar.

På vägar med tunn beläggning, liksom på vägar med sprucken beläggning eller på väg

som saknar beläggning är det inte meningsfullt att tala om dragtöjningar i underkant

beläggning. Den beräknade töjningen kan sägas vara en "tänkt" påkänning, men för att

undvika eventuella missförstånd kan töjningen bestämd med sambanden ovan kallas

något annat. Om töjningen inverteras och multipliceras med faktorn tusen erhålls ett

värde som oftast antar ett värde mellan ett och tio. Ett högre tal betyder mindre töjning,

dvs en bättre relativ bärighet (ur utmattningssynpunkt). Detta värde som här kallats

B-tal kan vara ett enkelt sätt att översiktligt uttrycka styrkan, den strukturella

konditionen, på en väg.
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Förklaringar och beteckningar

D0 Deflektionen, nedsjunkningen, mätt på vägytan i centrum av belastningen, vid

belastning med fallvikt.

D200 Deflektionen mätt på vägytan på avståndet 200 mm från belastningscentrum,

vid belastning med fallvikt.

D300 - D900 Som ovan, deflektionen mätt på olika avstånd från belastnings-

centrum.

8a Horisontell dragtöjning i underkant av beläggningen rakt under belastningen.

Centrumdeflektion =DO, anger styrka/svaghet på hela vägkonstruktionen inklusive

undergrunden.

"Surface Curvature Index" SCI=DO-D200 (istället för D200 kan även deflektion

på annat avstånd från belastningscentrum användas), anger styrka/svaghet i
den Övre delen av vägen.

Area En uppskattning av ytan hos nedsjunkningsbassängen som divideras med

centrumdeflektionen, ex: Arean=150+300*(D300+D600+D900/2)/DO. Arean

anger styvhetsförhållandet mellan Övre och undre del av vägen.

Krökningsradie R: r2/(2*DO*(DO/Dr-1)), där r=avstånd från belastningscentrum,

ex 200 mm. Anger "krökningen" hos den belastade vägytan.

 

E-modul Materialstyvhet, förhållande mellan spänning och töjning.

i Avstånd från belastningscentrum [mm]

300 600 900 1200

i 0900 01200
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1. INLEDNING

Ett sätt att mäta vägens styrka, eller relativa bärighet, är att utsätta vägen för en

belastning och mäta vägytans nedsjunkning, fjädring. En utrustning som används för

detta är fallvikt, som ibland benämns fallviktsdeflektometer beroende på att de ned-

sjunkningar som mäts kallas deflektioner.

Resultatet kan uttryckas på olika sätt beroende på syftet med mätningen. Några vanliga

sätt att uttrycka resultatet av en mätning i en punkt är centrumdeflektionen (DO),

"Surface Curvature Index" (SCI), Area, Krökningsradie eller att E-moduler beräknas

för olika i vägen ingående lager. Det senare görs genom att E-moduler för de olika

lagren i vägen justeras så att överensstämmelse erhålls mellan beräknade och mätta

deflektioner, vilket förutsätter att lagertjocklekar är kända eller antages. Med kända

lagertjocklekar och E-moduler för för en konstruktion kan påkänningar i vägen

beräknas för en given last.

Om en enstaka påkänning i vägen är intressant, t ex dragtöjningen i underkanten av en

asfaltbeläggning, kan det vara en genväg att utnyttja regressionssamband mellan

påkänningen och mätta deflektioner, framtagna från tidigare utförda beräkningar. Att

töjningen i beläggningen i detta sammanhang är intressant beror på att den dels

påverkar livslängen för beläggningen med avseende på utmattning, risk för sprickor,

och att det rent geometriskt finns ett samband mellan vägytans nedsjunkning (krökning

av beläggningens överyta) och dragtöjningen i beläggningens underkant, vid måttliga

beläggningstjocklekar.

2. TIDIGARE UTFÖRT ARBETE

Samband mellan töjningen i beläggningen och centrumdeflektionen, framtagna ur

beräkningar med finita element programmet ILLI-PAVE har presenterats i bl a [1].

I mitten av l980-talet tog VTI fram liknande samband från beräkningar med Chevron-

programmet. Belastningen utgjordes vid beräkningarna av en fallviktsbelastning (50 kN

och belastningens diameter 300 mm). I dessa samband utnyttjades inte bara

centrumdeflektionen utan även deflektionsvärden på andra avstånd från belastningen.

Detta gjordes som en del i framtagandet av en metod för förstärkning av belagda "icke

byggda" vägar, typiska förstärkningsobjekt. De konstruktioner som beräknades och som

låg till grund för regressionsanalysen var därförrelativt svaga konstruktioner med stora

deflektioner, och töjningar i beläggningen. Dessa samband har sedan använts i olika

VTI NOTAT V 190



sammanhang, men de är inte lämpliga att använda utanför det område de är framtagna

för. Vid starkare (styvare) konstruktioner ger de en dålig uppskattning av töjningen i

beläggningen. Därför har nya regressionssamband framtagits för starkare konstruktioner

vilka är mer allmängiltiga till sin användning.

3. BERÄKNADE VÄGKONSTRUKTIONER

Totalt har 404 vägkonstruktioner beräknats; deflektioner och töjningar. Horisontal-

töjning i underkant av asfaltbeläggningen liksom vertikaltöjning i överkant av obundna

lager (inklusive undergrunden) har beräknats, men här redovisas enbart samband mellan

töjningen i beläggningen och deflektioner. Konstruktionerna avser att täcka in de som

finns i senare tiders BYA, grusbitumenöverbyggnad (GBÖ) och bergbitumen-

överbyggnad (BBÖ). Antalet beräknade konstruktioner fördelade på överbyggnadstyp

är 320 GBÖ och 84 BBÖ. Beräkningsförutsättnigar beträffande E-moduler och

lagertjocklekar framgår av tabell 1. Ett styvt skikt har i samtliga fall lagts in på nivån 3

m under vägytan. Tvärkontraktionstalet har antagits till 0,35 för samtliga lager utom det

  

Tabell 1. Beräknade konstruktioner, lagertjocklekar och E-moduler.

Tjocklekar [mm] E-moduler [MPa]

GBÖ:

Lager 1: Beläggning 75, 100, 130, 180, 230 2000, 5000, 8000, 11000

Lager 2: Bärl.+Först.l. 400, 700, 10001) 200, 300

Lager 3: Undergrund 15, 50, 100

BBÖ på C-, D-material:

Lager 1: Beläggning 75, 100, 140 2000, 5000, 8000, 11000

Lager 2: Bergkross 500, 1000 600

Lager 3: Undergrund 15 , 50

BBÖ på berg:

Lager 1: Beläggning 75, 100, 140 2000, 5000, 8000, 11000

Lager 2: Bergkross 200 600

Lager 3: Undergrund 1000

BBÖ på bergbank:

Lager 1: Beläggning 75, 100, 140 2000, 5000, 8000, 11000

Lager 2: Bergkross 200 600

Lager 3: Bergbank 1000 1000

Lager 4: Undergrund 15, 50

 

Anm. 1) 1000 mm enbart på undergrund med E-modulema 15 och 50 MPa.
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styva skiktet. Dess E-modul och tvärkontraktionstal har antagits vara 1000000 MPa

resp 0,15.

Att inte mindre beläggningstjocklek än 75 mm medtagits beror på att samband som ger

större töjningar vid svagare konstruktioner önskats. Då beläggningstjockleken blir

mindre än ca 6-8 cm minskar den beräknade töjningen, vilket skulle ge ett "flackare"

samband mellan deflektioner och töjning.

Beräknade medel-, min- och maxvärden för centrumdeflektion och dragtöjning i under-

kant av beläggningen för de båda överbyggnadstypema framgår av tabell 2.

Tabell 2. Medel-, min- och maxvärden för beräknad centrumdeflektion (D0), och

dragtöjning i beläggningen (Ba).

   

Öb-typ Ant. värden Medel Min Max

D0 [mm] GBÖ 320 0,492 0,155 1,418

DO [mm] BBÖ 84 0,297 0,091 0,716

8a(imikr0> GBÖ 320 206 57 487

8a (i mikro) BBÖ 84 139 78 198

4. BERÄKNINGSPROGRAM

Beräkningarna utfördes först med orginalversionen av Chevron programmet. Styvare

konstruktioner på mjukt underlag ger dock onaturliga deflektioner nära

belastningscentrum. Detta var tidigare känt men har inte observerats på "normala"

konstruktioner. Beräkningarna gjordes därför om med en vid Norges Tekniska

Högskola/ SINTEF modifierad version av Chevron programmet [2]. Detta program har

vid kontroller gett identiska deflektioner som beräkningar med BISAR programmet.

5. REGRESSIONSANALYSER

Linjär regressionsanalys har använts. Som Y-variabel har töjningen i beläggningens

underkant (83) uttryckt i mikro (10'6) använts. Värdena har även logaritmerats. Som X-

variabler har deflektionen på avstånden 0, 200, 300, 450, 600, 900 och 1200 mm (D0 -

D1200) från belastningscentrum använts, uttryckta i mm. Försök med att kvadrera

deflektionsvärdena har också gjorts. Beläggningstjockleken i mm och en variabel för

typ av överbyggnad, GBÖ eller BBÖ, har också använts som X-variabler. Det kan

påpekas att X-variablema inte är oberoende, de olika deflektionsvärdena beskriver en

kontinuerlig kurva, där deflektionerna avtar med avståndet från belastningscentrum.
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Ett antal regressionsanalyser har genomförts, dels på hela materialet (404

konstruktioner), dels på delar av det. I det senare fallet har överbyggnadstyperna åtskilts

liksom olika beläggningstjocklekar inom varje överbyggnadstyp.

För att bedöma vilka samband som ska väljas att användas har multipla korrelations-

koefficienten, eller förklaringsgraden (r2) och uppritade residualer studerats. Residualen

är skillnaden mellan beräknad töjning och uppskattad med framtaget samband. Hänsyn

har också tagits till den praktiska användningen av sambanden; så få generella samband

som möjligt är önskvärt.

6. RESULTAT

Som nämnts testades töjningen och den logaritmerade töjningen som Y-variabel. Den

logaritmerade töjningen ger en systematisk variation i residualerna, vilket gör att

framtagna samband är mindre bra att använda på konstruktioner i "ytterområdet", svaga

eller starka. Här redovisas därför samband med töjningen som Y-variabel. Att kvadrera

X-variablerna, deflektionsvärdena, ger en viss förbättring i förklaringsgraden, men

bedöms inte vara meningsfullt.

Gennerellt kan sägas att regressioner utförda på samtliga 404 konstruktioner bedömts

som mest användbara. Jämfört med detta fall blir förklaringsgraden för enbart GBÖ

något större (marginellt), medan residualerna ser sämre ut. För BBÖ blir förklarings-

graden lägre, medan residualema ser bättre ut. I fallet med BBÖ är dock antalet

beräknade konstruktioner mindre och variationen i töjningen mindre.

I ett fall med deflektionerna D0, D300, D600 och D900 har betydelsen av

beläggningstjockleken och överbyggnadstypen studerats, se även stegvis regression

nedan. Variablernas inverkan på förklaringsgraden visas i tabell 3. Beläggnings-

tjockleken ger en viss ökning av förklaringsgraden, men bilden av residualerna är inte

entydigt bättre.

Tabell 3. Inverkan av beläggningstjocklek (Ha) och överbyggnadstyp (GBÖ/BBÖ) på

förklaringsgraden i ett fall (antal konstruktioner är 404).

  

X-variabler r2

D0, D300, D600, D900 09343

D0, D300, D600, D900, GBÖ/BBÖ 0,9404
D0, D300, D600, D900, Ha 0,9536

DO,D300,D600,D900, GBÖ/BBÖ, Ha 09538
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6.1 Stegvis regression

Av intresse kan vara att se i vilken ordning de ovan nämnda X-variablerna kommer med

för att förklara töjningen i beläggningen. Resultatet från regression på hela materialet,

både GBÖ och BBÖ visas i tabell 4. Det framgår att efter centrumdeflektionen, D0,

kommer D450 med, och redan med två deflektionsvärden är förklaringsgraden relativt

hög. Därefter kommer beläggningstjockleken med och sedan deflektioner långt från

belastningscentrum. D900 försvinner senare efter det att D200 och D300 kommit med.

Variabeln som anger typen av överbyggnad kommer aldrig att inkluderas.

Förklaringsgraden, som med automatik ökar ju fler variabler som tas med, har redan

efter det tredje steget nått ungefärligen sitt högsta värde.

Tabell 4. Resultat av stegvis regression, i vilken ordning variablerna tas med och

förklarings graden. Plustecken anger variabel som tillkommer och minus-

tecken variabel som faller bort.

  

Steg X-variabeler .-2

1 DO 0,4788

2 +D450 0,9328

3 +Ha 0,9508

4 +D1200 0,95 17

5 +D900 0,9547

6 +D200 0,95 81

7 +D300 0,9637

8 -D900 0,9636

9 +D600 0,9639

 

Att beläggningstjockleken är av betydelse för uppskattningen av töjningen i

beläggningen är självklart. Men då den varierar längs vägen är den i praktiken mer eller

mindre okänd, varför samband utan beläggningstjockleken om möjligt är önskvärt.

Beläggningstjockleken påverkar också i hög grad de mätta deflektionerna. Vidare kan

anföras att om tjocklekarna är kända så kan töjningen beräknas på vanligt sätt, dvs

genom att först iterera fram E-moduler.

Om den stegvisa regressionen görs om med enbart deflektioner som X-variabler blir

resultatet:

8a: l7,8+2991,0*DO-9095,7*D200+9848,4*D300-6133,5*D600+2420,7*D900 (1)

r2=0,9578

Deflektionerna uttrycks i mm och töjningen erhålls i mikro. Residualema finns

uppritade i figur 1. Interceptet i sambandet ovan (17,8) borde teoretiskt sett vara lika
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med noll, utan belastning ingen påkänning, men är som synes litet.
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Figur 1. Residualer för samband mellan asfalttöjning och deflektioner på avstånden

0, 200, 300, 600 och 900 mm från belastningscentrum. Linjer för 10 resp

20 % avvikelse har lagts in.

Att mäta deflektionerna på de avstånd som ovan är med i (1) är idag möjligt, men

tidigare har mätningar gjorts med färre deflektionsgivare, och i delvis andra positioner.

Samband har därför tagits fram för givna positioner på deflektionsgivarna.

6.2 Töjningen som funktion av D0, D300 och D600

Många fallviktsmätningar är gjorda med givare på avstånden O, 300, 600 och 900 mm

från belastningscentrum. Regressionsanalys med dessa deflektioner som X-variabler ger

att D900 inte tillför något utan det räcker med de tre övriga deflektionerna.

Förklaringsgraden är densamma och de uppritade residualerna ger samma bild.

8a: 37,4+988,0*DO-553,0*D300-502, l *D600 (2)

r2=0,9343
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Deflektionema uttrycks i mm och töjningen erhålls i mikro. Residualema finns

     

uppritade i figur 2.
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Figur 2. Residualer för samband mellan asfalttöjning och deflektioner på avstånden

0, 300 och 600 mm från belastningscentrum. Linjer för 10 resp 20 %

avvikelse har lagts in.

6.3 Töjningen som funktion av D0, D200, D450 och D900

Fallviktsmätningar med deflektionsgivare på avstånden O, 200, 450 och 900 mm är ofta

gjorda vid de mätningar som utförts av VV och senare RST Sweden AB.

Regressionsanalys med dessa deflektioner ger resultatet:

Sa: 36,3+1330,4*D0-1011,4*D200+21,2*D450-450,0*D9OO (3)

r2=0,9370

Deflektionema uttrycks i mm och töjningen erhålls i mikro. D450 skulle här egentligen

kunna uteslutas, syns också på att konstanten är liten, men då deflektionen ändå

bestämts kan den tas med. (Att deflektionsvärden längre ut som D900 ovan hellre
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utesluts, beror på att deflektioner längre ut är mindre och därför mäts med mindre

relativ noggrannhet). Residualema finns uppritade i figur 3.
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Figur 3. Residualer för samband mellan asfalttöjning och deflektioner på avstånden

0, 200, 450 och 900 mm från belastningscentrum. Linjer för 10 resp 20 %

avvikelse har lagts in.

7. NÅGRA TESTER AV FRAMTAGNA SAMBAND

För att testa de framtagna sambanden har några olika typer av vägkonstruktioner

antagits, och deflektioner och töjning i beläggningen har beräknats. De beräknade

deflektionerna har satts in i de framtagna sambanden och den uppskattade töjningen

med de olika sambanden har jämförts med den beräknade. Det är alltså inte mätta

deflektioner som använts, men i bästa fall är det en exakt överensstämmelse mellan

mätta och beräknade deflektioner, efter att E-moduler erhållits genom iteration.

Eftersom det i underlaget till regressionsanalysen ingick konstruktioner från den

svagaste till den starkaste enligt BYA ska det påpekas att denna test inte är någon

korrekt verifiering av sambanden. Bara en av vägkonstruktionerna (kallad GBÖ

"dålig"), ett typiskt förstärkningsobjekt, är svagare än de konstruktioner som använts för
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framtagandet av sambanden. Övriga exempel är en konventionell GBÖ (GBÖ "bra")

och tre BBÖ; på C,D material (BBÖ konv.), lätt bergbank (BBÖ b.bank) resp. på berg

(BBÖ berg).

Uppbyggnaden av de vägkonstruktioner som använts vid jämförelsen framgår av

tabell 5. Ett styvt skikt har lagts in på nivån ca 3 m under vägytan, varierar lite

beroende på tjockleken på beläggningen (lager 1). Beläggningstjockleken har varierats

för att erhålla en variation i töjning. Beräkningarna har också gjorts med två olika

moduler på beläggningen.

Tabell 5. Lagertjocklekar (H) och E-moduler (E) för konstruktioner som testats.

 

GBÖ "bra" GBÖ "dålig" BBÖ konv. BBÖ b.bank BBÖ berg

   

Lager H E H E H E H E H E

[mm] [MPa] [mm] [MPa] [mm] [MPa] [mm] [MPa] [mm] [MPa]

1 40- 4000, 40- 1500, 60- 4000, 60- 4000, 60- 4000,

280 6000 280 5000 180 7000 180 7000 150 7000

140 450 420 80 705 500 1 15 450 200 450

3 510 180 2440 45 2200 50 780 450 2700 1500

4 2220 40 2010 45

       

Resultatet av beräknade och skattade töjningar i underkanten av beläggningen har ritats

upp som funktion av beläggningstjockleken, och visas i bilaga.

Genomgående erhålls med de framtagna sambanden högre töjning vid minskande

beläggningstjocklek, vilket som tidigare nämnts var avsikten, medan den beräknade vid

lägre beläggningstjocklek minskar i vissa av fallen. Det framgår också att de olika

sambanden inte ger exakt samma töjning. Det innebär att vid jämförelser mellan olika

skattade töjningar ska helst samma samband ha använts. (Det är därför samband för

specifika beläggningstjocklekar undvikits). En tendens är att den beräknade töjningen

varierar mer rätlinjigt med variationen i beläggningstjocklek, med undantag som

nämnts för de mindre tjocklekarna i vissa fall. Eftersom konstruktionerna som ligger till

grund för framtagandet av sambanden, och de i exemplen, har stor variation i tjocklek

på beläggningen ska någon ytterligare "extrapolation" i användandet av sambanden

knappast vara aktuellt. Även i exemplet med den svaga vägen, kallad GBÖ "dålig", där

stora töjningar beräknats, kan en hyfsad skattning göras med de framtagna sambanden.

I [3] redovisas mätt töjning i beläggningen vid belastning med fallvikt på den finska
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provplatsen i Virttaa. Samtidigt har töjningen beräknats från de mätta deflektionerna

med programmen BISAR och CLEVERCALC (vidareutveckling av Chevron). En

mycket god överensstämmelse fanns i de flesta fallen. Samma deflektionsvärden, vid

50 kN belastning, har här använts i de framtagna sambanden. De erhållna töjningarna

har i figur 4 jämförts med de mätta liksom de som beräknats m h a BISAR (samma som

beräknats med CLEVERCALC). Belastningama har gjorts i punkter med beläggnings-

tjockleken 8 resp 15 cm. I det senare fallet har belastningen gjorts vid två tillfällen med

olika temperatur i beläggningen. Av figuren framgår att de olika sambanden ger olika

töjningar. Sammantaget ger sambandet 3 bäst överensstämmelse med de mätta

töjningarna, medelavvikelsen är 5% och den maximala 10%. Antalet mätpunkter är

dock mycket begränsat och sambanden 1 och 3 har inte använts i en av punkterna, ett

deñektionsvärde (D200) verkar "onaturligt".

      

350 T

300 __ 8 cm beläggning -> 2
I

O, 250 #-
.E

13 200
3:

Iä 0. BISAR

ä 150 D 1

:E G \ 0 2
(D
(13 100

0 3

15 cm beläggning
50

0 a
0 50 100 150 200 250 300

Mått töjning I belaggningen

Figur 4. Töjning i beläggningen skattad med framtagna samband (1-3), jämförd med

mätt vid provplatsen Virttaa i Finland, och beräknad med BISAR, se [3].

Töjningen i mikro.

8. KOMMENTARER OCH SLUTSATSER

Att på ett enkelt sätt uttrycka resultatet av en fallviktsmätning i en punkt, helst utan att

behöva göra några omfattande beräkningar, är i vissa fall behändigt. Det förutsätter att

det valda uttrycket är relevant, att måttet är relaterat till hur vägen uppför sig under den

belastning som fallvikten efterliknar. Ett sådant mått kan vara dragtöjningen i under-

kanten på beläggningen vilken säger något om risken för utmattning, sprickor i
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beläggningen. Denna töjning har fördelen att den kan uppskattas relativt bra direkt från

de deflektioner som mätts med fallvikten.

Samband mellan töjningen i beläggningen och deflektioner mätta på vägytan under en

50 kN fallviktsbelastning har därför tagits fram genom regressionsanalys. Till grund för

detta har töjning och deflektioner beräknats för 404 konstruktioner, vilka ska täcka in

vägar byggda enligt BYA, både GBÖ och BBÖ konstruktioner. Beräkningarna har

gjorts med ett modifierat Chevron program.

De framtagna sambanden visar om man studerar residualerna, skillnaden mellan

beräknad och skattad töjning med framtaget samband, att avvikelsen i de flesta av fallen

är mindre än 10 % och endast i enstaka fall är större än 20 %. Om detta är en acceptabel

avvikelse eller inte beror på den vidare användningen av resultatet och är upp till

användaren att bedöma, men torde i många fall vara ett relevant mått på vägens styrka i

mätpunkten. Insatt i ett töjningskriterium betyder en skillnad på 10% i töjning betydligt

större skillnad i livslängd, men det ska poängteras att den töjning som beräknats med

Chevron-programmet också är en skattning av den verkliga. Med dagens datorkraft är

det inte något problem att utföra beräkningarna för varje enskild mätpunkt. Den

beräknade töjningen är i hög grad känslig för variationer i beläggningstjockleken,

vilken inte är känd i alla belastningspunkter. Ett annat problem är att en beräkning med

givna E-moduler för olika lager ger en uppsättning deflektioner på olika avstånd från

belastningen, men att det omvända inte gäller. Ju fler lager desto fler lösningar finns.

Sambanden ger töjningen i beläggningen, men i sambanden kan deflektioner sättas in

som mätts på en godtycklig väg, exempelvis på en väg med sprucken beläggning eller

en grusväg. Eventuell beläggning och dess kondition påverkar de mätta deflektionema.

Om beläggningen är sprucken, eller om det är en grusväg, är det inte meningsfullt att

tala om dragtöjningar. Den uppskattade "töjningen" kan dock ändå användas som ett

mått på konstruktionens styrka. Om en väg som fallviktsmätts har en sprucken

beläggning i en del av mätpunktema, blir den uppskattade töjningen med största

sannolikhet större i dessa punkter. Detta beror till en del på att vägen är svagare i de

punkter där sprickor först uppträtt, men kanske till största delen på det faktum att

beläggningen är sprucken. Ett sätt att undvika risken för missförstånd är därför att kalla

den uppskattade töjningen för något annat. Ett uttryck som kan användas är:

B-tal = 1000 / Sa

B-talet antar normalt ett värde mellan 0 och 10, där ett högre värde innebär mindre

töjning, dvs högre relativ bärighet.
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Det som påverkar mätta deflektioner, ex temperaturen i beläggningen eller eventuell

tjäle, påverkar också den skattade töjningen. Fallviktsresultatet kräver därför en

"ingenjörsmässig" bedömning oavsett hur det uttrycks. Om det är Önskvärt att

temperaturkorrigera den skattade töjningen är själva korrigeringen enkel, det är bara ett

värde som ska korrigeras och inga ytterligar beräkningar behövs. Det förutsätter att

underlag för korrigeringen finns och att beläggningstemperaturen i mätpunkterna är

känd.

Beräkningarna är gjorda med antagandet att materialen är linjärelastiska. Det innebär att

även om belastningen 50 kN har använts i beräkningarna, så kan töjningen skattas för

avvikande last om deflektioner mätta vid motsvarande last används.

Att använda framtagna samband för att skatta päkänningen i beläggningen kan i många

fall vara ett enkelt sätt att uttrycka resultatet av en fallviktsmätning, för att få en upp-

fattning om vägens strukturella kondition. Detta gäller både resultat från enskilda

mätpunkter och som ett mått på en vägsträcka.
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