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l PROBLEMBESKRIVNING

Spårbildning är en av de vanligaste orsakerna till att en as-

faltbelagd väg måste underhållas. Spårbildningen förklaras ofta

med dubbslitage av beläggningsytan men en viss del av spårbild-

ningen på tungt trafikerade asfaltbeläggningar beror alltid på

efterpackning och plastisk deformation (instabilitet) i något

eller några beläggningslager samt deformationer i obundna lager

och undergrund.

 

Bild 1. Plastisk deformation i asfaltbeläggning.

Storleken på deformationerna i asfaltbeläggningen är olika för

olika vägar men ökar i regel om trafiken är tung och spårbunden.

Utsatta platser är busshållplatser, backar och körfält vid tra-

fikljus, där den tunga trafiken går sakta och spårbundet. Sär-

skilt märkbart är problemet i syd- eller sydvästlutande backar

där solinstrålningen värmer upp beläggningen till höga tempera-

turer.

Plastisk deformation i asfaltlager inträffar vid högtemperatur

och samtidig tung trafik. Problemet uppmärksammades särskilt

under de varma somrarna i mitten av 70-talet då många asfaltbe-

läggningar deformerades på den europeiska kontinenten med spår-

bildning som följd. Plastisk deformation förekommer också i

svenska asfaltbeläggningar under varma sommardagar. Flera exem-

pel finns från den varma sommaren 1992.



Det som påverkar deformationsförloppet är dels vissa yttre fak-

torer som är trafiklast- och klimatberoende dels beläggningens

deformationsegenskaper. Eftersom de yttre faktorerna ofta är

svåra att påverka återstår möjligheten att försöka förbättra

asfaltbeläggningens deformationsresistens. Under senare år har

utvecklingen gått mot ökad användning av HABS-beläggningar som

har visat sig vara både slitstarka och stabila.

2 BAKGRUND

Asfaltbeläggningars deformationsegenskaper har varit föremål för

omfattande undersökningar. Dessa har emellertid huvudsakligen

utförts i länder med andra klimat och trafikförhållanden än i

Sverige, framför allt i Tyskland och USA. Denna sammanställning

bygger till stor del på den state of the art-rapport som OECD:s

vägforskningsgrupp utförde 1975 (1). Sedan dess har åtskilliga

rapporter och artiklar presenterats inom ämnesområdet. Begränsad

tid har emellertid funnits inom detta projekt för att mer ingå-

ende studera alla dessa redovisningar.

Denna rapport är ett försök att sammanfatta den grundläggande

kunskap som finns inom ämnesområdet men är ej någon egentlig

state of the art-rapport. Kunskapen baseras i allmänhet på stu-

dier av täta asfaltmassor, typ asfaltbetong.

I Sverige studerades ämnesområdet redan i början av 50-talet av

Rune Eriksson vid dåvarande Statens väginstitut (2). Senare,

1978, utförde Ib Finn Christensen vid Skanska en undersökning om

vågbildningsskador i asfaltbeläggningar (3).

Samma år presenterade Arne Billström vid Nynäs Petroleum en lit-

teraturundersökning om beläggningars plastiska deformation (4).

Denna låg till grund för ett forskningssamarbete mellan Neste

och Nynäs. Ur samarbetet framkom 1982 en rapport om de deforma-

tionsstudier som utfördes i Nestes provvägsmaskin (5). I slutet

av 70-talet började Anders Björklund vid VTI att ägna intresse

för plastiska deformationer i bituminösa beläggningar(6), (7).



Det pånyttfödda intresset initierades av de beläggningsskador i

form av spårbildning som på mitten av 70-talet uppkom i Mellan-

europa.

I många OECD-länder upplevdes plastiska deformationer som ett

ganska vanligt problem t ex i Belgien, Italien, Japan, Nederlän-

derna, Spanien och Turkiet. Under de varma somrarna i slutet av

70-talet uppmärksammades även problemet i Tyskland. Problemets

aktualitet föranledde ETH i Schweiz att år 1977 arrangera en

internationell konferens "Colloquium 77" om plastiska deforma-

tioner i bituminösa beläggningar. Konferensen finns redovisad i

en konferensrapport (8).

Inte heller Sverige har klarat sig ifrån asfaltbeläggningar som

deformeras vid varm väderlek. Dessa beläggningar trafikeras i

regel med spårbunden tung trafik. Särskilt märkbart är problemet

på busshållplatser, i backar och vid trafikljus där den tunga

trafiken går sakta och spårbundet.

Under senare år har problemet behandlats i finska asfaltforsk-

ningsprogrammet ASTO och i SHRP-programmet i USA. Arbetet med

gemensam Europanorm (CEN) omfattar bland annat laboratorieprov-

ningsmetoder för asfaltbeläggningars stabilitet.

3 Y'I'I'RE PÅVERKANDE FAKTORER

De yttre faktorer som påverkar plastiska deformationer kan delas

upp på trafiklast- och klimatberoende.

3.1 Trafiklast

Den viktigaste yttre faktorn är trafiklasten som bestäms av:

* Axellasten

Kontakttrycket

Trafikvolymen

X-
,9

* Belastningens art (dynamisk eller statisk)



Enligt AASHO-försöken ökar skadeverkan på en vägöverbyggnad i

proportionen 4:e dignitet av förhållandet axellast/referensaxel-

last. C A )4Il T

axellast

AR = referensaxellast

C = skadefaktorn

Kontakttrycket mellan hjul och vägyta beror på hjullast och

ringtryck men också på däckutformning och fordonshastighet. An-

passning till EG kommer att medföra höjda axellaster och luft-

tryck. 1993 höjs axellasten på drivande axel/boggi till 11,5/19

ton. 1995 höjs tillåten boggilast från 16 ton till 18 ton och

tillåten bruttovikt till 60 ton.

Trafikvolym (antal tunga axlar), fordonshastighet och spårbun-

denhet påverkar den ackumulerade belastningstiden på beläggning-

en. Längden på denna men även belastningshastighet och viloperi-

odens längd mellan varje fordonspassage är avgörande för graden

av kvarstående deformation. Vid hastighetsändringar påverkas

beläggningens övre lager av stora skjuvkrafter som orsakar kor-

rugering av ytan och ökar spårbildningen.

3.2 Klimatberoende faktorer

Av de klimatberoende faktorerna är temperaturen den faktor som

har mest inflytande på plastisk deformation. Bindemedlets styv-

het ändras avsevärt vid temperaturändringar inom användningsom-

rådet -20 till +50°C. Hög temperatur är indirekt orsak till att

en bituminös beläggning deformeras plastiskt. Den direkta orsa-

ken är trafiklasten. Temperaturen i beläggningens ytlager kan i

Sverige under varma sommardagar uppgå till ca +50°C.

Ett sätt att minska beläggningstemperaturen är att använda ljusa

beläggningar. Temperaturmätningar utförda av VTI visar att be-

läggningstemperaturen för en asfaltbeläggning i vissa fall kan

sänkas med ca 15°C när ytan vitmålas. En temperatursänkning från

+40 till +30°C ökar betydligt bindemedlets styvhet, vilket för-

bättrar beläggningens deformationsmotstånd.



4 ASFALTMASSANS SAMMANSÃTTNING OCH ALLMÄNNA EGENSKAPER

Bituminösa blandningsmassor av asfaltbetong kan anses som system

sammansatta av tre faser; fast, vätske- och gasfas. Den fasta

fasen (stenmaterial och filler) utgör skelettet och säkerställer

massans skjuvmotstånd och elastiska egenskaper. Vätskefasen (bi-

tumen) bidrar till kohesion och visko-elasto-plastiska egenska-

per hos massan. Gasfasen (hålrummet) har i sig ingen direkt in-

verkan på massans deformationsegenskaper. Graden av uppnådd tät-

het är däremot av fundamental betydelse.

Volymrelationerna (bitumen/sten/hålrum), stenskelettets inre

friktion och bindemedlets egenskaper är avgörande för massans

deformationsegenskaper. Volymrelationernas inverkan på deforma-

tionsbenägenheten behandlas relativt ingående i litteraturen.

Stabiliteten i en asfaltmassa försämras om hålrummet i stenmate-

rialet fylls ut alltför mycket med bitumen.

För volymrelationerna anges därför vissa riktvärden. I en tungt

trafikerad asfaltbeläggning anses risken för plastisk deforma-

tion öka om hålrumshalten är <2 vol-% eller om det asfaltfyllda

hålrummet är >85 vol-% eller om det filler- och bitumenfyllda

hålrummet är >9O vol-%.

Fillret påverkar volymrelationerna dels direkt genom dess utfyl-

lande förmåga och dels genom dess inverkan på massakonsistensen

(påverkar packningsbenägenheten). Att massakonsistensen påverkas

medför också att brukets och asfaltmassans styvhet ökar vid ett

ökat volymförhållande filler/bitumen. Detta förhållande används

också för att påverka stabiliteten i önskad riktning.

Huschek (9) har studerat kornstorlekens, bindemedelshaltens och

packningsgradens inverkan på deformationsbeständigheten. Arand

(10) har mycket ingående undersökt packningsgradens inflytande

på deformationsbenägenheten.

För att uppnå ett stabilt kornförband i ett stenmaterial har

kornfördelning, maximal stenstorlek, kornform och ytråhet avgö-

rande betydelse. Ett rundkornigt material utan krossytor ger i



jämförelse med krossat material betydligt mindre stabila för-

band. Ofta sättes krav på krossytegrad på den grövre fraktionen.

Minst lika viktigt är att mellanfraktionen ej utgöres av rundade

korn.

Stenmaterialet har normalt så hög E-modul (50 000-100 000 MPa)

att dess inverkan på massans styvhetsmodul är försumbar vid tem-

peratur >0°C. Vid låga temperaturer, <-30°C, när den bituminösa

massans styvhetsmodul samma storleksordning som stenmaterialets

E-modul.

På grund av att bindemedlet år viskoelastiskt och temperaturbe-

roende är en bituminös beläggnings uppförande beroende inte bara

av massasammansättning utan också av belastnings- och klimatfak-

torer.

För ett visko-elastiskt material, som bitwmen, är styvhetsmodu-

len huvudsakligen beroende av temperaturen (T), belastningstiden

(t) och bitumens styvhets-temperaturkänslighet. Vid låg tempera-

tur och kort belastningstid uppträder bitumen närmast som ett

fast elastiskt ämne.

För visko-elastiska material har van der Poel definierat be-

greppet styvhetsmodul:

-2.311
8 t3(T,t,PI

Styvhetsmodulen är att betrakta som en materialmodul som är be-

roende av temperatur (T), belastningstid (t) och penetrationsin-

dex (PI).

Bindemedlets art hänger samman med hårdhet och typ. Hårdheten

karaktäriseras av mjukpunkten och bitumentypen av PI.

Genom omfattande försök har van der Poel utvecklat ett nomogram

för bitumen där styvhetsmodulen (S) grafiskt kan bestämmas som

funktion av temperatur (T), belastningsfrekvens l/t och penetra-

tionsindex PI.



Heukelom (ll) föreslår att flyttidsfunktionen F(t) för bitumen

beskrivs som summan av tre deformationsförlopp:

t= a .__F(t) xJ-+ Kt + 3n

där J = momentan elastisk del

Kta = fördröjd elastisk del

5- = viskös del
311

Vid mycket hög belastningsfrekvens och vid låg temperatur över-

väger den elastiska delen (J). Vid låg belastningsfrekvens och

hög temperatur överväger den viskösa delen (t/3n). För däremel-

lan liggande frekvens och temperatur bestämmer den fördröjda

elastiska funktionen (Kta).

Begreppet styvhet omfattar bitumen men också bituminösa massor.

Relationen mellan bindemedlets styvhetsmodul och massablandning-

ens styvhetsmodul visar effekten av stenaggregatets (fast fas),

bindemedlets (vätskefas) och hålrummets (gasfas) inverkan på

massablandningen i visko-elastiskt avseende. Dessa förhållanden

gör det möjligt att vid godtycklig temperatur bestämma styvhets-

modulen för en massablandning med kännedom om dess sammansätt-

ning, bindemedlets styvhet och övriga egenskaper som penetra-

tion, mjukpunkt och temperaturkänslighet.

5 BELÃGGNINGENS DEFORMATIONSEGENSKAPER

5.1 Mbkaniska egenskaper

En asfaltbeläggnings uppförande under dynamisk last och rådande

klimatförhållande beror på tre mekaniska egenskaper:

- Styvheten

- Utmattningsegenskaperna

- Förmågan att motstå plastisk deformation



Styvheten (spänning/deformationsförhållandet) beror huvudsakli-

gen på belastningsstorlek, belastningshastighet och temperatur.

S(t,T) = 9-

(D

där belastningstid

temperatur

spänning

(D
Q

H
H
'

||

deformation

Utmattningsegenskaperna kan ställas upp i ett samband mellan

antalet belastningar till brott, N, och töjningen, 2(N). Kl och

K2 är materialkonstanter.

N = Kl-e(N)-K2

Permanent deformation i bituminösa beläggningar är dels resultat

 

av efterpackning från trafik dels plastisk deformation (materi-

altransport i sidled) genom skjuvning i massan under trafikens

inverkan.

Asfaltbeläggningars permanenta deformation ep ökar med antalet

belastningspulser enligt den empiriska formeln:

N = antalet belastningspulser

b och c = experimentellt bestämda koefficienter som beror av

belastningsvillkor och temperatur men också av massans samman-

sättning och egenskaper.

Ökning av belastningshastigheten och sänkning av temperaturen

leder till ökning av styvhetsmodulen och minskning av den perma-

nenta deformationen.



5.2 Plastisk deformation

I denna redovisning inriktas intresset på de faktorer som påver-

kar förmågan att motstå plastisk deformation.

Plastisk deformation i asfaltbeläggningar hänger samman med:

- Asfaltmassans sammansättning och de ingående materialens egen-

skaper

- Den färdiga beläggningens mekaniska egenskaper

En asfaltmassas stabilitet kan förbättras om de inre friktions-,

kohesions- och tröghetskrafterna kan ökas. Dessa inre krafter är

beroende av materialkonstanter och hur massan proportioneras.

Inre friktionskrafter påverkas av:

* Stenmaterialets ytråhet

* Stenarnas inre kontakttryck

* Bindemedelshinnans tjocklek

Inre kohesionskrafter påverkas av:

* Bindemedelsreologi

- Bindemedelshårdhet

- Bindemedelsåldring

- Belastningshastighet

* Stenmaterialgradering och specifik yta

* Stenmaterialets kompaktdensitet

* Adhesion

Inre tröghetskrafter påverkas av:

* Belastningshastighet

* Deformationsegenskaper

En asfaltbeläggnings benägenhet att plastiskt deformeras kan

uppskattas med hjälp av statisk eller dynamisk provning. Resul-

taten utvärderas från statiska krypkurvor, dynamiska krypkurvor,

deformationskurvor från försök med rullande hjul eller från
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last-deformationsdiagram som erhålls vid provtryckning.

Beläggningens uppförande vid belastning kan delas upp på två

delar, en återgående (elastisk) deformation och en kvarstående

(visko-plastisk) deformation.

Studier av den återgående deformationen bygger vanligen på elas-

ticitetsteori med vilken spänningar och deformationer kan beräk-

nas. Resultatet beror på vilket värde som sättes på E-modulen.

Vid studier av den kvarstående deformationen krävs en mer avan-

cerad metod. Förutom elasticitetsteori behövs data om mekaniska

egenskaper för varje ingående material som funktion av deras

spänningstillstånd och antal belastningspulser.

Studier av beläggningskonstruktionens mekaniska uppförande, vad

gäller plastisk deformation, bör således innefatta:

- Bestämning av elastiska konstanter i flerlagersystem baserat

på "fingerade" elastiska uppskattningar. För att underlätta

införes styvhetsmoduler för asfaltlager.

- Beräkning av spänningar och deformationer baserat på en gene-

ralisering av den elastiska flerlagerteorin.

Flera dataprogram har utvecklats för att möjliggöra mer detalje-

rade beräkningar av asfaltbeläggningars mekaniska egenskaper.

Ett annat sätt att beräkna spänningar och deformationer i fler-

lagersystem är baserat på den finita elementmetoden.

När styvhetsmodulen är högre för beläggningen än för underlaget

utsätts beläggningen för böjande krafter och en spänningskon-

centration äger rum i beläggningen (låg temperatur, hög fordons-

hastighet).

När styvhetsmodulen är lägre för beläggningen än för underlaget

utsätts beläggningen enbart för tryckkrafter och ett ökat verti-

kalt tryck erhålles på alla djup (hög temperatur, låg fordons-

hastighet).



ll

Flera författare har presenterat metoder för att uppskatta spår-

djup. Vägkroppen indelas i lagertjocka delar. Beräkning av

varje lagers vertikala deformation förutsätter kunskap om de

reologiska lagarna antingen i empirisk form (upprepade triaXial-

försök) eller uttryckt i allmän form (reologiska ekvationer).

Dataprogram används i flera länder för att beräkna spårdjup men

ytterligare forskning behövs för att utveckla metoden och för

att etablera lagar för olika vägmaterials uppförande vid uppre-

pad belastning.

Permanent deformation i vägmaterial kan allmänt uttryckas som en

produkt av två funktioner:

ep = f(S) ° F(h)

där

f(S)

F(h)

funktion av spänning

funktion av antal belastningar

För att kunna bestämma dessa funktioner krävs ett stort antal

laboratorieförsök. För närvarande har man ej tillräcklig känne-

dom om de allmänna lagar som styr vägmaterialens mekaniska upp-

förande under upprepad belastning. Ansträngningar görs för när-

varande för att klargöra lagarna som styr vägmaterialens perma-

nenta deformationer i termer som antal belastningar och tempera-

turvariationer (inverkan av beläggningens temperatur och kli-

mat).

6 PROVNINGSMETODER

6.1 Traditionella metoder

De provningsmetoder som vanligen används för kontroll av bitumi-

nösa massor är Marshallmetoden och Hveems metod.

Marshallmetoden innebär att provkroppar uppvärmda till +60°C

 

pressas mellan två ok med konstant belastningshastighet. Belast-

ningen vid brott definieras som "stabilitetsvärdet" och den där-

till motsvarande vertikala deformationen betecknas "flytvärde".
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De påkänningar som uppträder i provkroppen under pressningen

avviker från de spänningar som uppträder i bituminösa belägg-

ningar vid deformation genom trafikens belastning. Provningen är

att betrakta som empirisk och är mindre lämpad till utvärdering

av bituminösa massors plastiska egenskaper.

Hveems metod innehåller stabilitetsprovning med hjälp av en sta-

 

bilometer. Provkroppen uppvärms till +60°C, placeras i en tryck-

cell och belastas med en bestämd vertikallast. Sidotrycket avlä-

ses. Stabiliteten beräknas utifrån Sidotrycket vid 400 PSI («2,8

MPa) vertikaltryck och den samtidiga deformationen hos prov-

kroppen med en av Hveem härledd formel. Hveems metod är en form

av triaxialprovning och är intressant vid bedömning av plastiska

egenskaper för bituminösa massor. Vid inpackningen av prov-

kroppar har massan möjlighet att förskjuta sig i sidled och ut-

sätts för en knådande effekt som mer liknar verkliga förhållan-

den än marshallpackning.

6.2 Mbtoder för plastisk defonmation

Statiskt kryptest är en av de äldsta metoderna för att värdera

 

beläggningars deformationsegenskaper. Metoden är enkel och på-

känningarna i provkroppen kan lätt beskrivas. På konferensen

"Colloquium 77" (8) diskuterades möjligheterna av att använda

statiskt kryptest för att utvärdera asfaltmassors stabilitet.

Diskussionerna ledde fram till vissa bestämda rekommendationer

som bör följas vid utförande av statiskt krypförsök på borrkär-

nor och provkroppar.

Provkroppen uppvärms till +40°C och utsätts för ett statiskt

enaxligt spänningstillstånd på 0,1 MPa under 1 timme. Den mot

spänningen svarande deformationen registreras. Efter en timme

avlastas provkroppen och återhämtningen registreras under

1 timme.
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T rr...____ - fan (t)
h=60i5mm ,'

'

  

i /////// /////////// //x//y///

n'* *W

*h5 (t) = i_7§5l . 103 0/00 Töjningen

S . (t) = -ÅL- Styvhetenle E(t)

Figur 1. Statiskt kryptest enligt Colloquium 77".

För att beskriva deformationsförloppet vid krypförsök på asfalt-

provkroppar används allmänt en reclogisk 5-parameterm0dell en-

ligt Krass (12).

Huschek (13) har senare genom att tillsätta ett rent visköst

element utvecklat modellen till en 6-parametermodell.

Uppdelning av totaldeformation
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Elastisk Tidsoberoende Återgående
A; 4

 

Plastisk Kvarstående

 

Viskös Tidsberoende

å Viskoplastisk " "

 

L'J

 

 

Viskoelastisk " Återgående

 

 

  

 

§0

Figgr 2. Reologisk 6-parametersmodell enligt Huschek.
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Deformationerna kan också utläsas i krypkurvan:

  

 

 

  

     

 

A 8 (t) 7"- _ W_ff:|*65losL_______ _[00°]
eLst/j Erev 1

Eva os:;;::///,//r. 4

4%vyskopl Eviskos +
vuskoelost Eviskoplosf

elost sin
80 Eplost

Eplclgz .f _IL_i, - en
n t2 r [Min]

Figur 3. Krypkurva

Bolk (14) har jämfört statiskt krypförsök med försök i wheel-

-tracking-maskin. Den stora skillnaden är att krypförsöket är

statiskt och utföres under enaxligt spänningstillstånd medan

hjulet utsätter beläggningen för dynamiska krafter under tredi-

mensionellt spänningstillstånd. God överensstämmelse råder en-

ligt Bolk om krypförsöket utföres enligt tidigare nämnda rekom-

mendationer. I "Shell pavement design manual" (15) finns redovi-

sat hur man med hjälp av krypresultat kan beräkna det verkliga

spårdjupet under rullande hjul.

Dynamiskt krypförsök eller upprepat krypförsök kan användas för

att studera massans förmåga att klara upprepade belastningar.

Denna typ av krypförsök liknar mer verkliga förhållanden och

borde undersökas ytterligare. I Sverige har undersökningar med

dynamiska krypförsök påbörjats vid några olika asfaltlaborato-

rier, bland annat vid VTI.

Statisk triaxialprovning används vanligen vid bestämning av

jordarters skjuvhållfasthet men är även användbar för bestämning

 

av bituminösa massors plastiska egenskaper. Vid triaxialprovning

innesluts provkroppen i en tryckkammare där den utsätts för all-

sidigt tryck. Därefter belastas provkroppen med ett enaxligt

spänningstillskott tills skjuvbrott inträffar. Med hjälp av

Mohrs cirkeldiagram kan normal- och skjuvspänningen i ett god-

tyckligt plan genom provkroppen beräknas grafiskt. Vid ändrat

allsidigt tryck kommer också det enaxliga spänningstillskottet
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för skjuvbrott att ändras. Vid triaxialprovning kan man använda

sig av vertikala och horisontella spänningar som svarar mot

verkliga förhållanden. Denna metod är mycket lite använd för

asfaltmassor.

Dynamisk triaxialprovning skiljer sig från den statiska genom

att det enaxliga spänningstillskottet är dynamiskt.

Skjuvtest används för att undersöka asfaltmassors skjuvnings-

egenskaper, vilka visar asfaltmassornas benägenhet till plastisk

deformation. Vanligen används Marshallprovkroppar eller borrkär-

nor, som provas i en skjuvbox. Provkroppen spänns fast i två

från varandra rörliga infästningar och utsätts för en konstant

deformationshastighet, som är riktad vinkelrätt mot mantelytan.

Under provningen utsätts provkroppen för ett mot de plana sidor-

na verkande normaltryck. Skjuvhållfastheten beräknas som kvoten

mellan brottkraften och provkroppens tvärsnittsarea.

Gyratoriskt packningstest används för att bestämma vissa appa-

ratberoende moduler hos packade varma massor såsom gyratorisk

skjuvmodul, gyratoriskt packningsindex (GCI) och gyratoriskt

stabilitetsindex (CSI). Vid provningen fylls en cylindrisk form

med varm.massa. Formens centrumaxel lutar några grader från ver-

tikalaxeln. En tryckstämpel utvecklar ett konstant vertikalt

tryck på den ifyllda massan så att dess ändytor blir horison-

tella. När formen roterar runt en vertikal axel utsätts massan

för en knådande rörelse med pressning under samtidig skjuvning.

Knådningen verkar omlagrande på mineralkornen och befrämjar

packningen av provkroppen.
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Figur 4. Gyratorisk packning

Packningsmetoden är utvecklad av U.S. Army Engineer Waterways

Experimental Station och är avsedd för packning av laboratorie-

provkroppar. En fördel är att man samtidigt kan bestämma massans

stabilitets- och packningsegenskaper.

Provning med upprepad belastning

Med hjälp av upprepad belastning försöker man att åstadkomma

samma deformationsutveckling som uppkommer vid spårbunden tra-

fik.

verkliga förhållanden. En typ av upprepat belastningsförsök är

Provningen är intressant ty belastningsformen efterliknar

wheel-tracking-test. En annan förekommande typ är pulserande

belastningsförsök som utföres med funktionsstyrda hydrauliska

kolvar.

Wheel-tracking-test används i ett flertal länder vid undersök-

 

ning av asfaltmassors plastiska deformationsegenskaper. Maski-

nerna är uppbyggda på liknande sätt, med ett belastat hjul som

går fram och tillbaka på en uppvärmd beläggningsyta. Vid prov-

ningen försöker man efterlikna den påverkan som spårbunden tra-
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fik utövar på en uppvärmd beläggning. Men även denna provnings-

metod har nackdelar. Provningen tar lång tid och tillverkningen
av provplattor kräver speciell utrustning. Dessutom saknas till-

räcklig kunskap om hur erhållna spårdjup förhåller sig till

verkliga spårdjup på vägen.

Pulserande belastningsförsök utföres i flera länder. En förtill-

verkad platta eller provkropp utsättes för pulserande belastning

som vanligen följer en sinus- eller haversinefunktion mellan 0

och ett fixerat maximivärde. Deformationsförloppet registreras i

förhållande till antalet belastningscykler och motsvarande kryp-

funktion kan bestämmas. De tidigare nämnda provningsmetoderna

dynamiskt krypförsök och dynamisk triaxialprovning är varianter

av pulserande belastningsförsök.

 

Bild 2. Utrustning vid VTI för pulserande belastningsförsök

Vid VTI har pulserande belastningsförsök utförts på asfaltbalkar

som har tagits upp från vägen eller som har tillverkats på la-

boratoriet. Balkarna var uppbyggda av flera asfaltlager (slitla-

ger, bindlager, AG). Vid provbelastningen intog varje asfaltla-

ger sitt rätta läge i den bituminösa konstruktionen och utsattes

därmed för realistiska påkänningar.

Provvägsförsök utföres i regel för att studera hur olika belägg-

 

ningar uppför sig i allmänhet och ej speciellt för studier av

deras benägenhet till plastisk deformation. Under senare år har
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dock sådana provvägar utförts i bl a Frankrike och Italien. Vid

allmänna studier av konventionella provvägar har det också fram-

kommit viss kunskap om beläggningars benägenhet att plastiskt

deformeras. Vid mätning av spårprofil är det ibland svårt att

avgöra hur stor del av spårbildningen som utgöres av plastisk

deformation och hur stor del som är dubbdäcksslitage eller de-

formationer i underlaget.

I Sverige har en egentlig provväg utförts för studier av plas-

tisk deformation i beläggningslager, E4 Gränna 1981 (16). Dess-

utom har försöksytor lagts i några olika kommuner på busshåll-

platser och vid trafikljus (17).

7 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

Plastisk deformation av asfaltbeläggningar hänger samman med

blandningens karaktär och faktorer som beläggningens uppbyggnad,

vägens geometri, trafikparametrar och klimat- och miljöfaktorer.

Studier av externa faktorers påverkan (trafik, klimat, linjefö-

ring) har visat att trafikens karaktär har den största effekten

på beläggningens plastiska deformation. Trafikens karaktär kan

beskrivas med andel lastbilstrafik, axellastförhâllande, kon-

takttryck, fordonshastighet, spårbundenhet samt acceleration

eller inbromsning av tung trafik.

För att undvika spårbildning är det önskvärt att begränsa axel-

laster, rekommendera boggiaxlar, begränsa lufttryck och att öka

motoreffekt/viktförhållandet. Anpassning till EG kommer emeller-

tid att medföra höjda axellaster och lufttryck.

Beräkningsmetoder för att fastställa spårdjup är av stort int-

resse. Det är önskvärt att försöka åstadkomma bättre överens-

stämmelse mellan beräknade och observerade spårdjup.

En asfaltbeläggnings förmåga att motstå plastisk deformation

beror till största delen på de ingående materialens egenskaper

och av blandningens sammansättning men även på tillverkningsför-

hållande samt förfarandet vid transport och utläggning.
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I olika länder används olika provningsmetoder för att undersöka

en asfaltmassas motstånd mot plastisk deformation. Resultat sak-

nas ofta om korrelationen mellan provningsresultat och verkliga

egenskaper för beläggningsmaterial. De provningsmetoder som an-

vänds kan delas in i två grupper, traditionella metoder och sär-

skilda metoder för plastisk deformation (se kapitel 6).

Ur praktisk synvinkel visarsig wheel-tracking-maskiner vara

användbara för att jämföra olika materials egenskaper.

Användning av "Gyratorisk packningsmaskin" som en packnings-

eller efterpackningsapparat anses fördelaktigt vid utvärdering

av motstånd mot plastisk deformation.

Vid studier av plastisk deformation kan asfaltmassor delas upp i

fyra grupper; asfaltbetong, hot-rolled asfalt, gjutasfalt och

övriga massor. HABS-massor ingår i den sistnämnda gruppen. I

denna sammanställning behandlas i första hand asfaltbetong.

Då man vill erhålla en massa med bra motstånd mot plastisk de-

formation eller förbättra deformationsegenskaperna för en given

massa kan följande regler användas:

* I regel ökar motståndet mot plastisk deformation med mängden

grovt stenmaterial.

* Det grova stenmaterialet skall vara helt krossat, tillräckligt

hårt och kantigt och ha en grov yttextur.

* För asfaltbetong anses det fördelaktigt att använda krossad

sand som kommer från samma stenmaterial som det grova stenma-

terialet. För gjutasfalt är det önskvärt att använda krossad

sand i största möjliga utsträckning.

* Bättre resultat erhålles om kornkurvan är kontinuerlig. Detta

ökar den inre friktionen och minskar separationen vid lägg-

ningen. En kornkurva med patikelsprång kan dock i vissa fall

bli fördelaktigare för asfaltbetong (jämför HABS).
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* Fillret som används skall ha god kvalitet och vara speciellt

anpassat för asfaltmassor. Det skall ha tillräckligt försty-

vande egenskaper på bruket.Detta uppnås i regel om fillrets

hålrumshalt ligger mellan 30 och 50 %.

* Bindemedelsmängden är särskilt viktig och en låg mängd bör

väljas.

* För alla typer av massor skall det använda bindemedlet ha

högsta viskositet som är förenligt med klimatet och Visa mins-

ta temperaturkänslighet. För afaltbetong anser flera länder

att bitumen B85 inte är tillräckligt hårt utan använder B60

eller hårdare. För gjutasfalt används i Sverige bitumen B60

med tillsats av Trinidadasfalt.

* Fillerhalten är en annan faktor som rätt måste bedömas för att

bra motstånd skall erhållas mot plastisk deformation. Lämpligt

filler/bitumenförhållande (vikt-%) för massan är ca 1,2, 1,5

och 3 för asfaltbetong, hot-rolled asfalt respektive gjutas-

falt.

* I vissa fall är det nödvändigt att modifiera bindemedlet för

att förbättra de reologiska egenskaperna för filler-bitumen-

bruket. Modifieringen kan göras med hjälp av tillsatser av

Trinidadasfalt, elastomer eller polymer.

Asfaltmassors stabilitet kan förbättras genom att använda ovan

givna råd. Det är emellertid alltid viktigt att även uppfylla

funktioner som vattenbeständighet, utmattningshållfasthet och

motstånd mot dubbdäcksslitage. Det är ibland nödvändigt att göra

en kompromiss mellan motstånd mot deformation och bra arbetbar-

het för att kunna uppnå tillräcklig packning, bra jämnhet och

låg separation.

Det är avsevärda tekniska och ekonomiska problem vid underhåll

och reparation av deformerade beläggningar. Innan man gör en re-

parationsåtgärd bör därför en noggrann skadeundersökning göras

för att fastställa skadeorsaken. Beroende på resultatet kan

problemet lösas antingen genom att ta bort och ersätta det ska-
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dade lagret eller genom att förstärka med tillräcklig tjocklek

av asfaltbetong med hög kvalitet.

8 FÖRSLAG PÅ FORTSA'l'I' FoU

Ytterligare studier bör göras för att förbättra kunskapen om de

faktorer som påverkar plastisk deformation i asfaltbeläggningar.

Huvudsakliga forskningsområden

* Studier av litteratur inom ämnesområdet för åren 1975 till

1992.

* Jämförande studier av laboratorieprovning och verkliga för-

hållanden.

* Studier av yttre faktorer såsom trafik och klimat.

* Förbättring av massors motstånd mot plastisk deformation (mo-

difierade bindemedel, anpassning av kornkurvan, specialfiller,

fibertillsats).

* Studier av tillverkning och läggning av dessa förbättrade

massor, som ofta är styvare och mer svårarbetade.

* Teknisk-ekonomiska studier av olika underhållsmetoder för de-

formerade asfaltbeläggningar.
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