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SAHHBNEAITNING

År 1984 igångsattes uppföljning av ca 160 st 100 m långa obser-

vationssträckor i syfte att utveckla (tillståndsförändrings)mo-

deller för vägars "nedbrytning". Modellerna är navet i ett sys-

tem för planering av beläggningsunderhåll. Antalet uppföljnings-

sträckor har successivt utökats och är i dag ca 400 st.

Vid kvantifiering av tillståndet hos en väg (eller ett vägnät)

kan olika ögon användas, dels funktionella (trafikantens), dels

strukturella (väghållarens). Här har det senare synsättet

tillämpats (vid samhällsekonomisk optimering av underhållet

måste de två synsätten sammanvägas). Ett förslag till poängvär-

dering av spår, sprickor och ojämnhet i längsled framlägges.

I Sverige dominerar två typer av underhållsbeläggningar - massa-

beläggning och ytbehandling. I fallet massabeläggning har en

modell för spårbildning - RST-mätningar - med acceptabel styrka

(r2 = 0,67 vid icke linjär respektive 0,68 vid linjär ansats) ku

faktisk spårutveckling. Vid sambandsanalysen ansattes fem för-

klaringsvariabler - ackumulerad årsdygnstrafik (ÅDT), vägbredd,

lastbilsandel (uttryckt som kvoten mellan ÅDT och antal

Nloo/dygn), nedsjunkning DO och hastigheten (uttryckt som

85-percentilen för lätta fordon). Av variablerna blev de fyra

förstnämnda signifikanta. Vid ytbehandling gjordes samma ansats

och resultatet utföll likalydande (förutom lastbilsandelen) som

vid massabeläggning. Sambandets styrka blev dock klart svagare

(r2 = 0,48), vilket till stor del kan förklaras med påtagliga

variationer i initialdeformation.



II

Sprickmodeller har framtagits dels för fallet känt spricksta-

dium", dels fallet "känt/okänt sprickstadium". Två förklarande

variabler ansattes här; trafikbelastningen (uttryckt i ackumule-

rat antal 100 kN:s belastningar, Nloo) och beräknad dragtöjning

i underkant av beläggning. Den senare variabeln skulle i ett

första steg representera "allting" emedan påkänningen i belägg-

ningen är ett uttryck för förutsättningarna i Övrigt (lager-

tjocklekar och styvheter, undergrundsjordarter, dräneringsför-

hållanden etc). I fallet "känt sprickstadium" erhölls ett gott

samband (r2 = 0,71) medan det i fallet "känt/okänt spricksta-

dium" som väntat blev klart svagare (r2 = 0,41).

Ett antal objekt har åtgärdats med förstärkande insatser. På-

byggnadstjockleken har dels varierats, dels varit konstant inom

respektive objekt. För att kvantifiera förstärkningseffekten har

före-/eftermätningar med fallviktsdeflektometern utvärderats med

avseende på beräknad krökningsradie ur två nedsjunkningar, D0

och D300. I kombination med resultat från projekt "Asfalttöj-

ningskriterium" (töjningen ersatt med krökningsradien) har en

förstärkningseffektmodell kunnat framtagas (r2 = 0,71). Modellen

måste dock verifieras genom uppföljning i tiden av de förstärkta

objekten.

Beträffande "jämnheten i längsled" är förändringarna i tiden

marginella på den typ av vägar det här är fråga om. Av det skä-

let har längsjämnheten icke behandlats modellmässigt.

Avslutningsvis redovisas några blänkare om funktionellt till-

stånd kontra trafikant-/fordonskostnader.



1 BAKGRUND

År 1983 inleddes diskussioner mellan VV och VTI om att utveckla

tillståndsförändrings-(nedbrytnings-)modeller för svenska lands-

bygdsvägar. Sådana modeller kan sägas vara sammansatta av två

delar - en strukturell och en funktionell. Den första delen be-

rör Vägarnas bärighet och beskriver hur denna förändras med ti-

den under inverkan av trafik, klimat, dräneringsförhållanden m m

(det strukturella tillståndet) medan den andra delen beskriver

förändringar som (främst) berör trafikanten dvs spårbildning och

ojämnhet (det funktionella tillståndet).

Modellerna skall vara ett hjälpmedel vid val av åtgärd ochåt-

gärdstidpunkt men skall kanske framför allt vara de verktyg som

möjliggör en långsiktig planering av underhållsbehoven.

2 VAL AV STRÃCKOR (OBSERVATIONSSTRÃCKOR)

De ovan nämnda diskussionerna ledde till ett beslut om att upp-

följningssträckor - i fortsättningen kallade observationssträc-

kor - skulle läggas ut på det reguljärt byggda vägnätet. Skälet

till att det reguljära vägnätet valdes var att provvägar icke

kunde anses vara representativa för reguljära vägar. I andra

hand - men också på sitt sätt avgörande - var insikten om att

ett stort antal observationssträckor erfordrades till följd av

de variationer i "livslängd" som även nominellt och formellt

lika partier av en väg uppvisar i praktiken.

Med ovan beskrivna utgångspunkt fastslogs vidare att följande

riktlinjer skulle gälla vid urvalet:

- ÅDT inom intervallet 1000 a 8000

- Undergrundsjordarter: Icke tjälfarliga respektive tjälfarliga



- Överbyggnad: GBÖ respektive BBÖ

- Skärning/Bank

- Klimat: Områden med frys/tö-cykler respektive stabilt vinter-

klimat

Härutöver inriktades urvalet på icke åtgärdade objekt men där

tidpunkten för åtgärd var nära förestående (härigenom uppfylldes

också kravet att vägarna skulle vara utförda enligt någon årgång

 

av BYA, dvs i praktiken "byggda").

Utifrån ovan beskrivna principer gjordes ett urval på ca 160 st

sträckor. Dessa finns beskrivna i en PM, daterad 1987-09-14

(L Djärf).

Senare diskussioner om behovet av observationssträckor på "äld-

re" vägar dvs vägar vilka åtgärdats en eller flera gånger ledde

till utökning av antalet sträckor till ca 300 st. Dessa förlades

till ett urval av VV:s stationer för axellastmätningar och dif-

ferentierande trafikräkningar.

Observationssträckornas geografiska läge framgår av nedanstående

kartskiss:
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Observationssträckor. Geografiskt läge. (Wågberg, Hjalmarsson:
"Sammanställning PMS-projektet 1987". VTI 1988-01)

Emedan observationssträckor i strängt (efter svenska förhållan-

den) klimat (>1000°de) saknades kompletterades urvalet år 1990

med ett 50-tal sträckor i Jämtlands län.

3 UPPFÖLJNING (INKLUSIVE KVANTIFIERING AV TUNG TRAFIK,

N100)

Uppföljningen av observationsstrackorna sker genom regelmassiga

skadekarteringar, spårdjups- och jamnhetsmátningar. Nedsjunk-

ningsmätningar med fallviktsdeflektometer (FWD) har genomförts

under olika årstider samt i förekommande fall före/efter en på-

byggnad (förstärkande åtgärd).



Differentierande trafikräkningar har genomförts regelmässigt (i

fall med VV-stationer har sammanställningar erhållits från VV, i

vissa fall kompletterade med av VTI utförda mätningar. De sist-

nämnda har härvid genomförts i jämförande syfte relativt VV:s

mätningar).

De differentierande trafikräkningarna har - förutom för skatt-

ning av årsdygnstrafiken (ÅDT) - i kombination med av VTI genom-

förda axellastmätningar under andra halvan av 1970-talet och

första halvan av 80-talet på vägar med blandad tung trafik lagts

till grund för skattning av den tunga trafiken, uttryckt i antal

100 kN:s belastningar (Nloo). Som utgångspunkt har härvid den ur

axellastmätningarna utvärderade faktorn 0,28 Nloo per tung axel

använts (senare axellastmätningar av VV har givit faktorn 0,26

vilket tyder på att någon signifikant förändring av axellasterna

ej inträffat under senare delen av 80-talet). Faktorn har emel-

lertid korrigerats med hänsyn till att skadligheten är beroende

på typ av axel (framaxel etc) och hjularrangemang (breddäck,

parhjul).

Korrigeringen har gjorts på följande sätt:

(%9) x 25 + (1 0 H m (
I
)
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100

) x 25 + (%%) x 0,25

0
0
'

uäâår = 0,28 x

 

vilket innebär att ekvivalens från skadesynpunkt har förutsatts

mellan

70 kN:s framaxel,

80 kN:s axel med breddäck,

180 kN:s tandemaxel och en 100 kN:s axel med konventionellt par-

hjulsmontage. Siffran "25" står for antagen andel av respektive

axel-/hjultyp (trippelaxlar har tills vidare behandlats som

enkelaxlar).



Den korrigerade faktorn erhålls till 0,33 och har nedan använts

för att kvantifiera Nloo.

4 .- SKADEVÃRDERING

Värdering av olika typer av skador är i princip beroende av vems

ögon (väghållarens eller trafikantens) som utför värderingen.

Ett utmärkt exempel härpå är sprickor. Väghållaren ser allvar-

ligt på ett sådant tillstånd medan det för trafikanten (inklusi-

ve hennes fordon) i regel ej är till något men.

I samband med beskrivning av vägars nedbrytning måste man natur-

 

ligtvis ha väghållarens Ögon dvs värderingen ska baseras på en

strukturell (bärighetsmässig) syn. Trafikant- och fordonseffek-

ter som funktion av olika tillstånd får vägas in vid åtgärdspri-

oriteringen (totaloptimering).

4.1 Sprickor, spår och jåmnhet

Sprickor i en beläggning kan uppstå av ett flertal orsaker.

Vissa typer - de lastoberoende - är i princip omöjliga att för-

utsäga. Exempel härpå är skarvsprickor, tjälsprickor, tempera-

tursprickor och sättningssprickor. Å andra sidan vet man med

säkerhet att belastningsbetingade sprickor uppstår förr eller

senare. Emedan det bör finnas ett samband mellan lastoberoende

sprickor (skarvsprickor indikerar mindre god beläggningskvali-

tet, tjälsprickor indikerar nedsatt bärighet under tjällossning-

en, temperatursprickor bildar svaghetszoner) och uppkomsten av

belastningsbetingade sprickor synes de förstnämnda ej behöva

behandlas explicit utan kan sägas ingå indirekt i beskrivningen

av en vägs tillståndsförändring (nedbrytning).



För att kunna beskriva en vägs (beläggnings) tillstånd och prog-

nosera tillståndsförändringen i tiden måste de enskilda skadety-

perna uttryckas numeriskt. Beträffande spårdjup och jämnhet är

detta icke något problem om delmodeller för spårdjups- och jämn-

hetsförändringen användes. Problemet uppstår om tillståndsför-

ändringen skall beskrivas med utgångspunkt från ett allomfattan-

de tillståndsindex, exempelvis sammansatt av de tre huvudskade-

typerna sprickor/krackelering, spår och jämnhet". Här ställs

man dels inför frågan om hur sprickor av olika omfattning och

svårighetsgrad skall värderas inbördes, dels hur de skall värde-

ras relativt exempelvis ett visst spårdjup.

Nedan redovisas ett förslag till skadepoäng för de primära last-

och trafikberoende skadetyperna "sprickor/krackelering och spår"

respektive den delvis lastberoende "jämnheten".



 

 

 

 

  

4.1.1 Krackelering

POÄNG<PY
n

100

=_ OMFATTNING, °/o (A)
20 100 (LANGDMETER) '

P = 5 x A %, A 520

P 87,5 + 0,625 x A %, A >20

Svårighetsgrad: 1. Faktor 0,5 (hårsprickor)
2. Faktor 1,0 (öppna sprickor)
3. Faktor 2,0 (beläggningsstycken börjar

lossna)

Kommentar: Inledningsvis, när krackeleringar börjar uppträda,

skall bedömningen vara sträng för att markera skadans allvarlig-

het. I initialskedet hade en ännu starkare progressivitet varit

önskvärd men detta skulle ställa orimligt höga krav på noggrann-

het vid skadekarteringen. När å andra sidan omfattningen blivit

relativt stor (>20 %) är det av mindre intresse om densamma är

50 eller 80 % (eller något annat), varfor skadepoangen kraftigt

avtrappas vid överskridande av 20 %-nivan



       

4.1.2 Sprickor, enstaka + flertal (hjulspår och spårkant)

POÄNG(P)
'P

,VAL
,Ck100 W «

- P
.QR$5\bx\

m////////,øøzøø
få

; OMfATTNING, °/o
20 50 100 (LANGDMETER)

Enstaka: P = 1 x A %

Flertal: P = 2 x A %, A 550

P = 100 + 0,6 (A - 50), A >50

Svårighetsgrad: . Faktor 0,5 (hårsprickor)l

2. Faktor 1,0 (öppna sprickor)
3. Faktor 2,0 (skadade sprickkanter, sekundär-

sprickor)

Kommentar: Skadepoängen avser enbart belastningsbetingade

 

sprickor av skäl som diskuterats ovan. Belastningssprickor till-

växer ocksåständigt och övergår i påföljande stadium i kracke-

lering, vilket motiverar en begransning till denna typ av

sprickor.



4.1.3 Sgårdjug

POÄNG(P)
ll

 

100

 

   

 

 

=SPÃRDJUR mm

 

0 10 20 30

P = eo, 154XSP_1

Kammantar: Värderingen av spårdjup (märk: hela tiden ur väghål-

larens synpunkt) har delats in i två zoner.

I den första zonen är värderingen "mild", i den andra sträng.
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Bakgrunden är denna:

Spårdjup
4

 

 

/

A /
, Normal spårutveckling på väg

// .cyoç utan ba'righetsproblem (ex-
(\ klusive dubbslitage) : hel-

\ 59 dragen linje.

'i .
\ 3:'7761

EFTERPACKN/NG

 

Dubbslitage: Har endast betydelse på högtrafikerade vägar, vilka

åtgärdas vid "små" spårdjup (=15 mm enligt VV kriterium), varför

den strukturella betydelsen är försumbar.

Plastiska deformationer (avser beläggningen): Mindre problem i

vårt land men inträffar - när det inträffar - på vägar med

tjocka beläggningar dvs i praktiken på högtrafikerade vägar,

vilka enligt ovan åtgärdas på ett tidigt stadium.

Mot denna bakgrund inses "filosofin" bakom spårpoäng -figuren.
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4.1.4 Jämnhet

POÄNG(P) A
n o, I

71
44:/ '

c/.9//
[\

w//
00,19) /

K
,çfb H, E

4 'SKK =IRI
Jia" 0 2 4 6 8

Kbmmentar: Den nedre zonen i figuren beskriver en jämnhetsför-

ändring som är "naturlig" och ej behöver vara en följd av vägens

strukturella tillstånd. Ojämnheten skall följaktligen värderas

milt i inledningsskedet. Tilltagande grad av ojämnhet antyder

bristande bärighet och skall i analogi därmed betraktas strängt.

Härtill skall hänsyn tas till vilken grad av jämnhet som rutin-

mässigt kan åstadkommas med dagens produktionsteknik.



12

5 HDDELLER

Vägens nedbrytning visar sig med tiden i form av förändringar av

vägytans jämnhet, spår (slitage, deformation), sprickor m m och

är en följd av olika processer i vägen. De faktorer som påverkar

processerna är dels "inre" - materialberoende - dels "yttre" -

trafiklast och miljö (vatten, luft, temperatur). Citat: Bo Si-

monsson, 1984.

Tillståndsförändringen är alltså en funktion av material, tra-

fiklast och miljö. Tillståndsförändringsmodellen skulle med and-

ra ord behöva en input av dessa parametrar men också av det ak-

tuella strukturella tillståndet.

För att göra användandet av modellen "brukarvänlig" bör relativt

enkla uttryck för parametrarna ovan användas som input. Den

största förenklingen åstadkommer man genom att låta överbyggna-

dens materialparametrar och undergrunden ersättas av ett enda

uttryck för det strukturella tillståndet. Inputen förenklas då

till två parametrar - ett uttryck för trafikbelastningen och ett

för det strukturella tillståndet.

Den nedsjunkningsprofil som erhålles vid fallviktsmätningarna på

ett givet underlag vid en given tidpunkt innehåller strikt sett

all relevant information om det strukturella tillståndet. Exem-

pelvis bör profilens djup och geometriska form under tjälloss-

ningstid vid identiskt lika underlag och finkornig undergrunds-

jordart men med djupt respektive högt liggande grundvattenyta

återspegla detta. Med denna filosofi skulle de oberoende variab-

lerna i en tillståndsförändrings(nedbrytnings)modell kunna be-

gränsas till:
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a) Ett uttryck som beskriver nedsjunkningsprofilen på ett sätt

som är relevant för vägens beteende (exempelvis krökningsra-

dien) eller en ur nedsjunkningsprofilen beräknad påkänning

(exempelvis dragtöjningen i underkänt beläggning) och använda

endera av dessa som ett uttryck för det strukturella till-

ståndet.

Anm. Man kan tänka sig att som input i en modell även använda

lagertjocklekar och lagerstyvheter (E-moduler), under-

grundsmoduler etc. En form av sådan ansats har gjorts av

Baladi et al (PIARC, Marrakech 1991). Emellertid förhål-

ler det sig ju på det sättet atten beräknad påkänning -

exempelvis dragtöjningen i beläggningen - är en direkt

funktion av ovan nämnda storheter. Detta innebär att

dessa parametrar samvarierar dvs förklarar varandra.

Därtill bör beaktas att en modell med lagertjocklekar

och -styvheter ej blir praktiskt hanterlig mot bakgrund

av de variationer som förekommer längs de flesta vägar.

b) Den tunga trafiken.

Härutöver måste en modell (åtminstone) innehålla en variabel som

beaktar tvärfördelningen (normalsektionen) och en variabel - vid

spårbildning - som beaktar dubbslitaget (ÅDT).

Anm. Ovanstående diskussion skall icke tolkas så att parametrar

som bank/skärning, överbyggnadstyp, undergrundsjordarter, klimat

m m "trollats bort".

Avslutningsvis i detta stycke visas ett par figurer (l, 2) vilka

visar dels typiska nedsjunkningsbassänger på vägar med karakte-

ristiskt olika nedbrytningshastighet, dels årstidsvariation.
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Kommentarer till figurerna: Vägarna R33 (Ankarsrum) och RSS

(Sköldinge-Flen), figur 1, är grusbitumenöverbyggnader. "Under-

grunden" på R33 är bergbankar/grova moräner respektive huvudsak-

ligen grova moräner på RSS. Väg R33 åtgärdades år 1990 varvid

sprickbildning i mycket liten omfattning förekom. Vägen öppnades

år 1979. Väg R55 ingår ej i observationssträckorna (svårt att

hitta homogena partier enligt uppställda kriterier) men mättes

med FWD år 1984. Skälet härtill var att senaste åtgärd på vägen

daterade sig till 1969 och att densamma ej var mogen för åtgärd

förrän år 1984, dvs efter 15 år. (Slitlagret var därvid i stor

omfattning genomslitet - helt naturligt - men det är å andra

sidan den orsaken som - oftare - borde vara orsak till åtgärd -

så länge dubben finns kvar - än vad som i dag är fallet där åt-

gärd ofta betingas av strukturella orsaker.)

Vägarna R33 och RSS är ett par exempel på mycket bäriga vägar.

Vägarna R50 (förbifart Askersund) och vissa partier av R68 (Lin-

desberg) är exempel på motsatsen. Här består undergrundsjordar-

terna av finkorniga sediment. Väg R50 - med hög grundvattennivå

och stor trafikbelastning - åsamkades omfattande sprickbildning

och krackelering efter 1,5 år. Partier av väg R68 - för vilka

sjunktratten i diagrammet är representativ - uppvisade vid den

första skadekarteringen våren 1984 omfattande krackelering, i

vissa fall kombinerad med påtagliga deformationer. Se även bild

1 nedan.
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].91
Nedsjunkning, mm

Figur 1. Typiska nedsjunkningsbassänger uppmätta med fall-
viktsdeflektometer på vägar med karakteristiskt
Olika nedbrytningshastighet.

Väg E4 (mittersta kurvan i diagrammet) representerar ett motor-

vägsavsnitt mellan Staby och Norsholm. Undergrunden är här fin-

lera och överbyggnaden av typ BBÖ. Norrgående riktning var vid

skadekartering våren 1984 i stort sett sprickfri medan ett parti

i södergående riktning uppvisade ymnig sprickförekomst. På ett

annat parti förekom sprickor i mer sparsam omfattning. Sprick-

bilden var helt olik den vid GBO - huvuds:kligen korta sprickor

i "alla" riktningar, inte minst tvärgående i spåren. Partiet med

riklig förekomst av sprickor har ett förstärkningslager av berg-
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kross 0-80 (total överbyggnadstjocklek 80 cm). På partiet med

mindre sprickbildning är överbyggnaden av typen lätt bergbank"

(total överbyggnadstjocklek 125 cm).

Senaste åtgärd före karteringen år 1984 (någon egentlig föränd-

ring kunde ej påvisas till år 1985; uppehållande effekt av en år

1984 utförd försegling?) utfördes år 1978. Även om den ackumule-

rade trafikbelastningen under dessa 6 år är ansenlig synes

sprickbildningen kunna vara en följd även av andra orsaker. Ett

par sådana är:

1. Termiska förhållanden.

I ett öppet förstärkningslager år luftvolymen stor. Vid tem-

peratursänkningar nedkyles beläggningen följdaktligen från

båda håll, såväl från över- som undersidan, vilket leder till

snabbare temperaturförändringar än i en GBÖ-beläggning. Detta

leder till större termiska påkänningar (termisk utmattning)

än i en GBÖ.

2. Tjälförhållanden.

Den fukt som kan tas upp i ett öppet lager är icke tillräck-

lig för att tjäla detsamma. Beläggningen vilar följaktligen

på ett otjälat underlag under vinterperioden. I kombination

med mildperioder (temperaturen i beläggningen ligger på plus-

sidan) kan sprickinitierande töjningar uppstå i beläggningen.

Förklaringen till att sprickor i stort sett endast förekom i

södergående riktning kan bero på skillnader i beläggningskvali-

tet (ett motorvägsbygge kan beskrivas som två vagar). Den tunga

trafiken kan också ha varit tyngre i sydlig riktning. Emellertid

ar en stor andel av den tunga trafiken på väg E4 långdistant och

bör således även ha passerat Värnamo (F-lán). Skadekartering år

1984 på ett år 1979 nybyggt parti visade här något högre sprick-

frekvens i norrgående riktning.

 



17

I figur 2 redovisas nedsjunkningsbassänger uppmätta på enobser-

vationssträcka på väg R68 (Lindesberg) under olika årstider.

Mätningarna antyder att årstidsvariationerna är förhållandevis

små på denna typ av väg, oaktat de nedsjunkningar som uppmätts

på denna sträcka tillhör kategorin "de största" som uppmätts på

byggda, asfaltbetongbelagda vägar i södra halvan av landet".

 

300 000 ' 900 mm
85.04 x)
84.08
04.10
84.05
85.11
84.04 

 

 

 

   

     

x)_ / TJÄLE: 001,4 m

  

 

 

i, NEDSJUNKNING, mm

Figur 2. Nedsjunkningsbassänger under olika årstider på väg
med konventionell grusbitumenöverbyggnad och (nomi-
nellt) 40 mmzs asfaltbeläggning (väg R68).
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Bild 1. Del av väg R68 vid första skadekartering år 1984.
Jämför ävenfigur 1.

5.1 Sprickmodell

Av vad som ovan framgått, främst av figur 1, synes mätning av

vägars respons vid belastning vara ett intressant verktyg vid

utvecklandet av tillståndsmodeller. Detta bör i första hand

gälla sprickmodeller emedan nedsjunkningsbassängens geometriska

form är en direkt indikation på påkänningarna i beläggningen.

En modell baserad på mätta eller beräknade storheter vilka är

baserade på materialens mekaniska egenskaper kombinerad med upp-

följning av den faktiska tillståndsforändringen (vilket här

innebär att modellen kalibreras mot verkligheten) benämnes "me-

kanistisk-empirisk". Tidigare har namnts att stora variationer i

praktiken förekommer längs en väg. Mot denna bakgrund är det

uppenbart att mekanistiskt baserade modeller har avsevärt bättre
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utsikter till framgång än rent empiriska eller semiempiriska

(exempel på det senare är AASHO-modellen där Överbyggnaden och

undergrunden åsättes "bärighetstal" dvs man måste i praktiken

känna material och tjocklekar i överbyggnaden respektive jordar-

terna i undergrunden).

Utifrån den tidigare diskuterade utgångspunkten att en nedsjunk-

ningsmätning representerar det strukturella tillståndet och att

en förändring av detta tillstånd (bärighetsskador) åstadkommes

av den tunga trafiken har man två förklarande (oberoende) vari-

abler, vilka kan karakteriseras som "primära". Dessa variabler

har följdaktligen bildat utgångspunkt för en första ansats till

sprickmodell.

Vid värdering av det strukturella tillståndet kan endera direkt

uppmätta storheter - här nedsjunkningar - eller en ur nedsjunk-

ningarna beräknad kritisk storhet ansättas. Här har det senare

alternativet valts, varvid som kritisk storhet dragpåkänningen -

uttryckt som töjning - i underkant beläggning valts. Anledningen

härtill är att denna påkänning, förutom att den bäst beskriver

risken för sprickbildning, är "lättare" att beräkna än en påkän-

ning i obundna lager/undergrund och också används regelmässigt

vid nybyggnadsdimensionering.

Dragtöjningen har beräknats med hjalp av ett regressionssamband

av formen (H Jansson, VTI, Intern kommunikation):

8 = f (di, hl) där

8 = dragtöjning i underkant beläggning

di = nedsjunkningen i belastningscentrum och på avstånden 300,

600 respektive 900 mm därifrån samt

hl = beläggningens nominella tjocklek
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Under tjälad period bedöms töjningarna i beläggningen vara för-

sumbara ur utmattningssynpunkt på vägar med konventionell grus-

bitumenöverbyggnad. Av denna anledning medtages endast 8 ä 9

månader av året (beroende på det geografiska läget av respektive

observationssträckor) vid skattningen av ackumulerat Nloo.

Den modellansats som gjorts har formen:

P = kl x Näåo x ek3 där

P = skadepoäng för belastningsbetingad sprickbildning, beräknad

enligt kapitel 4

Nloo uttryckt i N'loo (tusental)

8 = dragtöjning, ustrain

Här uppstod omedelbart en komplikation. På många observations-

sträckor konstaterades sprickbildning i större eller mindre om-

fattning vid den första skadekarteringen år 1984. Detta var ej

uppseendeväckande emedan ett av urvalskriterierna var att åtgärd

skulle vara nära förestående. Emellertid visade senare karte-

ringar att några påvisbara förändringar ej inträffat i många

fall. Ett slags varaktighetstillstånd hade uppstått efter det

att sprickbildning inträffat på svagare partier på sträckorna.

Det var följdaktligen befogat att ställa frågan: "När i tiden

hade sprickorna initierats? . Av sprickornas karaktär kunde ock-

så konstateras att de i en del fall hade "en viss ålder" på

nacken. (Inom SHRP-LTPP kommer man att ställas inför samma prob-

lem. Emellertid har man där till dags dato huvudsakligen ägnat

tankemöda åt hur observationer (= sträckor) där sprickbildning

ej intraffat skall behandlas)!

Mot ovan beskrivna bakgrund beslutades att endast observations-

sträckor där kunskap föreligger om när sprickor initierats

skulle medtagas i en första ansats. Ett ytterligare motiv för

detta - och kanske det tyngst vägande - är att en mekanistiskt
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baserad sprickmodell bör bygga på nedsjunkningsmätningar före

sprickstadiet. Det är uppenbart att en sprucken beläggning ger

en annan respons än en osprucken. Vidare är responsförändringen

för en given beläggningstjocklek olika från väg till väg och

även olika längs ett parti på en och samma väg, emedan inverkan

är beroende av beläggningens relativa betydelse för de nedsjunk-

ningar som uppmätes dvs av vägens totala styrka (bärighet). Här-

av följer att sprickstadiet har större inverkan på responsen på

svaga än på starka vägar. På en mycket stark väg med exempelvis

80 mmzs beläggningstjocklek (eller mindre) har sprickstadiet -

som dock inträffar förr eller senare - knappast någon inverkan

på nedsjunkningen. (På sådana vägar är återanvändning en lämplig

åtgärd, alternativt en justering eventuellt kompletterad med en

ytbehandling alternativt en spårytbehandling; spricktillståndet

till trots.)

Den första ansatsen - baserad på kännedom om tidpunkten för

sprickstadiet - gav följande ekvation:

= e_85'8 x Nfggl x 811,7 med r2 = 0,71

där

e = basen för naturliga logaritmen

N100 = ackumulerat N100

r2 = ett mått på modellens styrka (r2 = 0,71 kan uttryckas med

orden: "71 % av spridningen kan förklaras med variablerna

Nloo OCh En)

Modellen har uppritats i figur 3.

Sambandet kan anses vara relativt bra. När mer data insamlats

från observationssträckorna avses andra parametrar som

bank/skärning (även höjd/djup), undergrundsjordarter, köldmängd

etc studeras.



4 P = f(N100,6) = em? N29' 511,7
rz = 0,71

15° , 6 = 300 275

I 250

' 225

 

                

0-\/\ r 1 ,:T:.4 6

105 10 N100
Figur 3. Samband mellan skadepoáng (P), ackumulerad trafikbe-

lastning (Nloo\ och dragtöjning i underkant belägg-
ning (e, ustrain). Sprickstadiet känt.
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Skadepoängen enligt figur 3 beräknades per riktning. Omfattning-

en uttrycktes som andel av riktningen som exempelvis var kracke-

1erad (med svårighetsgraderna 1, 2 eller 3). Detta visade sig

icke vara ändamålsenligt, varför skadepoängen i stället beräkna-

des och summerades för varje spår. Summan dividerades därefter

med två (2) varigenom omfattningen ej kunde bli större än 100 %

(båda spåren spruckna medför (100+100)/2 = 100 %).

Förutom denna förändring i poängberäkningen inkluderades i nästa

omgång vägar (sträckor) där sprickbildning förekom - i vissa

fall i mycket stor omfattning, se bild 1 - vid den första karte-

ringen år 1984. Konstanterna i ekvationen förändrades härvid

till:

P = 1,1 x 10'7 x Ngöâ3 x 82'85 med r2 = 0,41

Obs. Ackumulerat N100 har här uttryckts i tusental (Nico)

Modellen har uppritats i figur 4.

Man kan konstatera att relationen mellan exponenterna för "N" och

 

8" är ungefär densamma som vid den första ansatsen (kvoterna

0,17 respektive 0,15) men att sambandets styrka påtagligt försva-

gats. Det sistnämnda är ej ägnat att förvåna. I underlaget ingår

bl a den tidigare diskuterade vägen R68 med en beläggning av

(nominellt) 100 kg MAB. På vissa partier var beläggningen dock ej

tjockare än ca 20 mm och kunde närmast jämföras med en "Y1G"!

Författaren är av den meningen att beläggningen på dessa partier

skadats i stor omfattning redan under öppningsåret (hösten 1980)

eller i varje fall under den första tjallossningen våren 1981.
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Mot här redovisad erfarenhet inställer sig frågan om det me-

ningsfulla i att i en sprickmodell

a) medtaga observationer där sprickstadiet ej är känt respektive

b) medtaga obsevationer från uppenbart icke representativa

sträckor.
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Figur 4.

 

P :1,1x10'7 x N0'43 x 2235

g=UÅ1

Samband mellan skadepoáng (P), ackumulerad trafikbe-
lastning Nloo (N100 uttryckt i tusental) och drag-
töjning i underkant beläggning (e,ustrain). Sprick-
stadiet delvis känt/delvis okänt.
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I de ovan redovisade ansatserna har det strukturella tillståndet

representerats av den beräknade dragtöjningen i underkant be-

läggning. En studie av dräneringssituationen (bank/skärning in-

klusive höjd/djup) antyder åtminstone ett svagt samband med ska-

depoängen "P". Samtidigt synes detta speglas av de beräknade

påkänningarna. Huruvida denna återspegling är tillräcklig eller

om dräneringssituationen skall medtagas som ytterligare en för-

klarande variabel i en sprickmodell lämnas tills vidare öppet.

Samma slutsats gäller även för klimateffekten".

Överbyggnadstypen BBÖ, som utföres på finkorniga jordarter och i

högre trafikklasser, förekommer endast på ett av uppföljningsob-

jekten. Objektet har byggåret 1975, varför konstruktionen ej är

helt jämförbar med senare tekniska utföranden (exempelvis ingen

indrankning). Dock har - som tidigare nämnts - den i de Bygg-

nadstekniska Anvisningarna (BYA) numera införda konstruktiva

utformningen Lätt Bergbank" visat sig vara till sin fördel i

jämförelse med förstärkningslager av bergkross, 0-80.

5.2 Spårmodell(-er)

Regelmässiga spårdjupsmätningar har genomförts på observations-

sträckorna sedan år 1984. Mätningarna har gjorts med två utrust-

ningar, dels med Laser-RST (som till del ändrat mätprincip under

åren, varfor endast mätningar från och med år 1987 medtagits i

denna studie), dels med en mekanisk mätare ("Profilograf" med

mätbredden 4 m).

På observationsstrackorna har två stycken slitlagertyper före-

kommit - konventionell asfaltbetong respektive ytbehandling.
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Anm. På två stycken vägar har spårytbehandling, i det ena fallet

intermittent, utförts. I det sistnämnda fallet blev resultatet

bra, i det andra fallet mindre bra, varför denna typ av åtgärd

icke beröres fortsättningsvis i denna framställning.

I figur 5 visas spårutvecklingskurvor för några vägar med dels

slitlager av konventionell asfaltbetong, dels ytbehandling. Man

kan ur figuren draga några enkla slutsatser:

- att prognosera spårbildning enbart utifrån ackumulerad års-

dygnstrafik (ÅDT) ger tämligen osäkra utfall. Dock synes av-

bördad trafik vara en signifikant förklarande variabel.

- slitlager av konventionell asfaltbetong respektive ytbehand-

ling bör behandlas separat.

- spridningen vid ytbehandling synes vara större än vid asfalt-

betong. Detta gäller såväl absolut spårbildning (till följd av

påtagliga skillnader i initialdeformation) som spårtillväxt

(linjernas lutning).

Anm. Väg E18 kan förmodas ha åtgårdats senare än vad inhämtade

uppgifter anger.

Spårbilden enligt figur 5 ar baserad på medelspårdjupet för

samtliga observationssträckor på respektive väg vidvarje en-

skilt mattillfälle. Av figuren framgår därför icke att sprid-

ningen i spårdjup mellan olika strackor på en och samma väg kan

 

vara upp till en faktor 2 a 2,5.

I figur 6 (Laser-RST) och figur 7 (Profilograf) har spårdjupet

för enskilda sträckor uppritats som funktion av ÅDT på vägar med

slitlager av asfaltbetong. Ur figurerna framgår att variationen
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i spårdjup vid givet ÅDT är ansenlig. Ett skarpt öga kan också

skönja en tendens till större spårdjup vid mätning med profilo-

graf. Detta skulle kunna förklaras med den större mätbredden

(4,0 m i jämförelse med 3,3 m) och att tvärprofilen mäts konti-

nuerligt till skillnad mot RST-bilens givaravstånd på 0,3 m.

årdiup, mm

E18
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Figur 5. Spårutveckling på några vaga: _i slitlager av dels
konventionell asfaltbetong (heldragen linje) respek-
tive ytbehandling (streckad linje). Medelvärdet för
samtliga observationsstrackor på respektive väg.
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Anm_ Underlaget till figurerna 6 och 7 är endast i mindre om-

fattning sammanfallande.

Emedan det förefaller rimligt att antaga att det är trafiken på

vägarna som åstadkommer spårbildningen har den första ansatsen

till spårmodell getts formen:

kz

S = k1(ZÅDT) , EÅDT i tusental

Denna ansats innebär att spårmodellen tvångsstyrs genom origo

dvs spårdjupet antas vara noll vid tiden t=O (dvs ÅDT=O). Det är

väl känt att en initiell efterpackning i storleksordningen 2a

3 mm vid asfaltbetong respektive 4 a 5 mm (med påtaglig sprid-

ning) vid ytbehandling erhålles. Emellertid har intentionen här

varit att beskriva hela spårbildningsförloppet och ej bara till-

växthastigheten efter initialfasen (beträffande ansats med in-

tercept", se nedan), varför denna ansats gjorts.

Denna första ansats gav for Laser-RST sambanden

- 0,035 x (ZÅDT)°I63, r2 = 0,58 (asfaltvágar)

- 2,36 X (ZÅDT)O'16, r2 = 0,22 (ytbehandlingar).U
)

(I
)

I
I

resp

Notera den vida storre konstanten "kl" vid ytbehandling an vid

slitlager av asfaltbetong. Detta ar just ett uttryck for att

initialdeformationen i det förra fallet ligger i ett annat hárad

ån initialdeformationen for asfaltbetong.

Vidare ar sambandet vid ytbehandling svagt. Detta ar åtminstone

till en del en följd av - som tidigare påpekats - att variatio-

nen i initialdeformationen kan vara påtaglig.

Figurerna 6 och 7 påvisade stor variation i spårdjup vid given

avbordad trafik. Foljdaktligen bor moda fokuseras mot att finna
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fler förklaringsvariabler. Här har fyra (4 st) sådana testats

genom s k stegvis regression och endera accepterats eller för-

kastats. De fyra variablerna med motiv är:

1) Vägbredden "B" (normalsektionen). Trafikens tvärfördelning är

avhängig vägens bredd (gäller såväl lätt som tung trafik) och

påverkar följdaktligen spårbildningen.

2) Lastbilsandelen "LB". Stor andel tung trafik bör ha betydelse

för deformationsbetingad spårbildning.

3) Nedsjunkningen "D0". Storheten representerar här vägens

styrka (bärigheten) vilken bör ha betydelse för deformations-

betingad spårbildning.

4) Hastigheten "V". Det är väl känt att ökad hastighet ökar sli-

taget orsakat av dubbade däck. (Å andra sidan minskar risken

för i varje fall plastiska deformationer i beläggningarna och

"nedtryckning" av sten i ytbehandlingar orsakat av tunga for-

don. Emellertid är den tunga trafikens hastighetskarakteris-

tika påfallande ensartad på här aktuell typ av vägar, varför

variabeln "V" har kan anses vara representativ för slitaget

av dubbade däck.)

Denna ansats gav något olika resultat, dels beroende på mätme-

tod, dels beroende på slitlagertyp. För att framställa det hela

"overskådligare" har ekvationerna med signifikanta variabler

förtecknats i tabellform, tabell 1 nedan.

Anm. "LB" har uttryckts som kvoten mellan ÅDT och Nloo/dygn.

Kvoten minskar foljdaktligen med okande andel tung trafik, var-

for exponenten blir negativ om spårbildningen ökar med okad

lastbilsandel.
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Tabell 1. Spårmodeller vid mätning med Laser-RST respektive
Profilograf på slitlager av asfaltbetong (AB) och
ytbehandling (Yl). Multiplikativa modeller.

 

,Måümetod Slitlager variabler
ÅDT D0 B LB v

 

 

AB x X x x

Ekv. s = O,26*ÅDTO'7O*Dg'39*B-O'69*LB-0'35, r2 = 0,67

Laser-RST

Yl x x x

Ekv. s = 6,2*ADTO'24*08'45*B'0'44, r2 = 0,48

AB x x x x

Ekv. s = 3,6*10'6*ÅDTO'34*D00'82LBO'21*V2'65, :2 = 0,64

Profilograf

Yl x X X

Ekv. s = 4,9*10-7*ADTO'15*DOO'47*V'3'38, r2 = 0,36

 

Spårmodellernas godhet ligger på två olika nivåer beroende på

beläggningstyp. Asfaltbetongens starkare samband kan i varje

fall delvis förklaras med en mindre variation i initialdeforma-

tion. En möjlighet att beakta "stora" skillnader i initialdefor-

mation längs en väg (och mellan vägar) är att studera spårtill-

växten (lutningen) efter initialskedet. Detta förutsätter emel-

lertid att en spårprognos måste baseras på en spårdjupsmätning

utförd exempelvis år 1 efter en åtgard.
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Profilografmätningarna har givit något motstridiga resultat. Vid

slitlager av asfaltbetong är lastbilsandelen - liksom i fallet

RST - signifikant. Exponenten är har dock positiv, vilket skulle

innebära att spårbildningen blir mindre desto högre andel tung

trafik! Emellertid är utfallet av variabeln "V" dvs hastigheten

- som icke är signifikant för RST på någondera beläggningstypen

- ännu mer ägnat att förvåna. I fallet asfaltbetong ökar spår-

bildningen mycket kraftigt med hastigheten (exponent 2,65) medan

på ytbehandling det motsatta är fallet och därtill ännu mer mar-

kerat (exponent -3,38!). En exponent på 2,65 innebär att en has-

tighetsökning från 70 till 90 km/h fördubblar spårbildningen;

allt annat lika.

Anm, Karakteristisk hastighet har angivits med 85-percentilen

för den lätta trafiken. Percentilen varierar förhållandevis lite

för det här aktuella materialet - mellan 85 och 123 vid asfalt-

betong respektive 82 och 105 km/h vid ytbehandling - varför den

erhållna signifikansen över huvud taget är något förvånande.

(Den tunga trafikens hastighetskarakteristika är, som tidigare

nämnts, likartad på här aktuella vägar.)

En allmän bedömning av de förklaringsgrader (r2) som uppnåtts är

att de for asfaltbetongens del svårligen kan ökas utan stor möda

respektive för ytbehandlingens del kan förbättras om spårmätning

göres år 1.

Emellertid kan man konstatera att Laser-RST har givit logiska

modeller. På båda slitlagertyperna okar spårdjupet med ÅDT och

DO respektive minskar med okande vagbredd (B). Härtill ökar

spårdjupet med ökande andel tung trafik (LB), dock endast på

asfaltbetong.
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För att belysa hur väl spårmodellerna är anpassade till observa-

tionssträckorna på respektive väg kan de s k residualerna beräk-

 

nas och plottas. (Residualerna är skillnaden mellan uppmätta och

enligt modellen beräknade spårdjup). I figurerna 8 och 9 visas

ett par sådana exempel. Av figur 8 - avseende motorvägen E4 vid

Linköping - framgår att medelresidualen är "något större än

noll". Detta innebär att i genomsnitt är uppmätt spårdjup något

större än de med modellen beräknade. Emellertid framgår också

att de enskilda residualerna är påtagligt stora. Detta innebär

att en förbättrad anpassning till modellen i detta fall måste

sökas i skillnader mellan de enskilda sträckorna på väg E4. Det

innebär också att man börjar hamna i ett område av förklarande

variabler som inte är fältmässigt (dvs praktiskt rimligt).

Emellertid föreligger ett "batteri" möjliga inbördes skillnader

mellan sträckorna som skulle kunna bidra till en förbättrad mo-

dellanpassning:

- den tunga trafikens tyngd i de två riktningarna

- beläggningens kvalitet i de två riktningarna (ett motorvägs-

bygge kan betraktas som två vagbyggen).

- variationer i beläggningens kvalitet i respektive riktning

(sträckorna utspridda över ca 5 km); plastiska deformationer,

efterpackning, separationer . . . . ..

- intermittent forsegling år 1984 (mindre troligt)

- dito urfrasning år 1985 (dock i mycket liten omfattning på

observationssträckorna)
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- överbyggnadstyp (lätt bergbank respektive förstärkningslager

av bergkross)

- annan bärighetsparameter än DO

eller annat

Som framgår av arten på uppräknade, möjliga bidragande förkla-

ringar till spårbildningen hade följande ytterligare krävts för

att förbättra spårprognosmodellen:

a) mätning av axellaster

b) upptagande av ett antal borrkarnor för provning och analys

samt i det allmänna fallet:

c) kännedom om genomförda åtgärder samt

d) kännedom om varierande överbyggnad.

I figur 9 redovisas residualer för en mindre trafikerad väg där

senaste åtgärd är ca 15 år gammal. Här kan de uppmätta spårdju-

pen som helhet sägas vara större än de beräknade. En trolig del-

förklaring är har beläggningens ålder (som dessutom är tunn).

Visserligen föreligger ett naturligt samband mellan ålder och

avbordad trafik men icke forty bor lågtrafikerade beläggningar

äldre än 12 á 15 år sannolikt tilldelas en ålderströtthetsfaktor

 

(som därtill accelererar dvs är av "ranta-på-ranta"-karaktär).

I figur 10 visas ett exempel från en våg där medelresidualen i

stort sett ar 0 (med variationsvidden :3 mm).
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RST, Asfalt

Residualer för Herrbeta 2 - E4zan

Multiplikativ modell

RESIDUALER
25"
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SKATTAT VÄRDE FÖR SPÅRDIUPET

Figur 8. Residualer (skillnad mellan uppmatt ech beräknat
spårdjup) för väg E4, delen Staby-Norsholm, E-län.
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RST, Asfalt
Residualer för Skärblacka - Väg 1142

Multiplikativ modell
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Residualer (skillnad mellan uppmatt och beräknat
spårdjup) for vag 1142, Skarblacka, E-lán.

Figur 9.
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RST, Asfalt
Residualer för Hjo - Länsväg 195

Multiplikativ modell
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SKATTAT VÃRDE FÖR SPÅRDIUPET

Residualer (skillnad mellan uppmätt och beräknat

spårdjup) for väg 195, Hjo, F-län.
Figur 10.
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Beträffande modellavvikelser mellan vägar, exemplifierat med

 

figurerna 8 och 9, kan några ytterligare parametrar nämnas:

- Våtslitaget vid dubbade däck är enligt många undersökningar

betydligt större än motsvarande torrslitage. I en modell

skulle detta kunna beaktas genom köldmängden för lokalen.

Emellertid uppstår därvid den komplikationen att i områden med

stora köldmängder (våta vägbanor förekommer sällan) kan - en-

ligt vissa undersökningar - slitaget bli större till följd av

ofta förekommande låga temperaturer (sprött bindemedel). Om så

är fallet kan köldmängden som förklarande variabel mer eller

mindre "ta ut sig själv".

- Stenkvalitet (bergarten). Kan beaktas med en korrigeringsfak-

tor.

- Stenstorlek. Mera komplicerat emedan stenstorleken påverkar

såval slitage- som stabilitetsegenskaper.

- "Bruket" (bindemedelstyp, -halt, fillertyp och -halt). Påver-

kar såväl slitage- som deformationsegenskaper.

- "Täckt/Öppen" terräng (endast "Oppen" i exemplen enligt figur

8 och 9). Påverkar våt/torrförhållanden.

Avslutningsvis redovisas i detta stycke resultatet av den linja-

ra ansats till spårmodell som gjorts för mätningarna med Laser-

-RST vid slitlager av asfaltbetong, tabell 2.

De signifikanta förklarande variablerna blir desamma som vid

"krokansatsen" (multiplikativ modell) och sambandets styrka (r2)

ar av samma godhet (0,68 att jamföras med 0,67 vid

krokansatsen).
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Tabell 2. Spårmodell vid mätning med Laser-RST på slitlager av
asfaltbetong (AB). Linjär modell.

 

Slitlager variabler
ÅDT DO B LB v

 

X X X X

AB

8 = 9,2+0,0013*ÅDT+9,03*D0-0,64*B-O,91*LB, r2 = 0,68

 

Anm. Vid prognosering av spårdjup kan förutsättas att man för-

utom ÅDT har kännedom om vägbredden och möjligen någon uppfatt-

ning om den tunga trafiken uttryckt i Nloo. Här redovisas därför

även "mellanstegen" för den multipla spårmodellen:

S = 0,08 x (2 ÅDT)°I66 x B'0v43 resp

S = 0,15 x (2 ÅDT)°r75 x B'0r86 x LB-Or29

(beteckningar enligt tidigare).

5.3 Förstårkningsmodell

5.3.1 Allmänt

Vid upprepad belastning av en belagd vag initieras sprickor i

beläggningen. Dessa kan uppstå på ett mycket tidigt stadium,

utvidga sig och fortplantas i snabbt tempo. Sprickstadiet åtfol-

jes av deformationer. I sådana fall är termen "utmattning" tvek-

sam emedan det snarare handlar om överbelastning dvs konstruk-

tionen ar underdimensionerad.
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Vid en i förhållande till förutsättningarna (undergrundsjordar-

ter, tung trafik etc) bättre anpassad konstruktion fördröjs

sprickinitieringen. Efter sprickstadiet uppstår, främst vid fin-

korniga undergrundsjordarter, deformationer (egentlig utmatt-

ning).

Vid mycket starka konstruktioner (eller låg trafikbelastning) är

sprickbildningen en kombination av utmattning och åldringseffek-

ter (uttorkning och försprödning av bindemedlet). Vägen kan

fortsatt trafikeras utan att besvärande deformationer uppstår.

Av vad ovan framgått är det av vikt att beakta ej bara belägg-

ningens strukturella tillstånd utan även "vägen dit" vid val av

åtgärd.

De tre typfallen kan från förstärkningssynpunkt i princip be-

skrivas på följande sätt.

Fall l, underdimensionering:

"Kraftigt" förstärkande åtgard oavsett undergrundsjordart (ca

150 kg AG eller MAB).

Fall 2, utmattning:

"Moderat" förstärkande åtgärd (justering + 60 á 80 kg AG eller

MAB vid mellanjordarter och friktionsmaterial respektive juste-

ring + 80 a 100 kg AG eller MAB vid finkorniga undergrundsjord-

arter).
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Anm. AG väljes om vägen avses att ytbehandlas. Förstärkning av

belagda vägar med AG har i enskilda fall gett upphov till

stripping i AG-lagret. Skälet härtill skulle vara att

vatten innestängts mellan två "täta" lager. Emellertid är

situationen i dag den att beläggningen är sprucken/kracke-

lerad i stor omfattning när en förstärkande åtgärd sättes

in. Därmed synes frågan om ett undre tätt lager vara oint-

ressant. (Reella förstärkande åtgärder synes dessutom en-

dast vara aktuella på vägar med mindre än ca 10 cm belägg-

ningstjocklek. Vägar med större beläggningstjocklekar än

10 cm tillhör i praktiken "de högtrafikerade" och har

sällan bärighetsproblem. Dessa vägar åtgärdas i regel (om

det är fråga om påbyggnad) med en justering + 80 á 100 kg

AB (exempelvis HAB, HABS, HABD) vilket - i förekommande

fall - har en tillräcklig forstärkande effekt).

Fall 3, utmattning i kombination med åldringseffekter:

Sprickor initieras "förr eller senare" i en beläggning även om

påkänningarna är små. En sådan väg har en mycket god totalbärig-

het. Lämpliga åtgärder i sådana fall är av typen tunna och bil-

liga" och behöver ej nödvändigtvis sättas in snabbt. Ett gäng-

bart alternativ är återvinning, vilket dock sällan synes vara

ekonomiskt (kostnadseffektivt) vid landsbygdsvägar. Emellertid

kan situationen förändras med kallteknikens utveckling.
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5.3.2 Förstärkningseffekt av olika påbyggnad

Inom ramen för projekt "Överbyggnadsåtgärder" har påbyggnaden

vid ett par objekt varierats i samråd med väghållaren respektive

ej varierats men tidigarelagts vid ett annat. I dessa fall har

påbyggnad med MAB utförts. Ytterligare ett par objekt har under-

gått en förstärkande åtgärd. Därvid har ett visst samråd föreva-

rit vid val av påbyggnadstjocklek på det ena objektet. I dessa

fall har AG (inkl ytbehandling) använts.

För att kunna beskriva och kvantifiera effekten av olika påbygg-

nad har nedsjunkningsmätningar genomförts före och efter åtgärd.

Kvantifiering av effekten kan göras på olika sätt. Exempel härpå

är minskning i Do, minskning i beräknad dragtöjning i underkänt

beläggning, ökning i beräknad krökningsradie på vägytan eller

annat. Beträffande de två sistnämnda parametrarna föreligger

naturligtvis ett starkt samband. Emellertid kan vissa synpunkter

på dragtöjningen anföras i detta sammanhang:

- Stora variationer förekommer i faktisk beläggningstjocklek

längs en väg. Detta gäller ej bara äldre, tidigare åtgärdade

vägar utan återfinnes emellanåt också på ännu ej åtgärdade

vägar (ritningsunderlag är ej heller helt tillförlitligt). I

fallet åtgärdade vägar förklaras en del av variationen av

tillståndet längs vägen vid åtgärdstidpunkten. Information om

faktisk beläggningstjocklek kan naturligtvis erhållas ur borr-

kärnor men dessa bör i så fall läggas så tätt att metoden ej

är fältmassig.

- Även vid kvantifiering av förstarkningseffekt genom före/ef-

ter-mätningar ställs man inför samma problem som ovan berörts.

Detta beror främst på att den faktiska påbyggnadstjockleken (i

realiteten justeringens tjocklek) varierar till följd av va-

riationer i spårdjup längs vägen. Härtill kommer att flickning

understundom förekommer på mycket skadade partier.



45

- Vid förstärkning av vägar med tunna beläggningar ställs man

inför den skenbara anomalin att töjningen ökar med tjockleken

(upp till ca 70 mm). Alternativet att beräkna töjningen i

underkänt pålägg medför följdaktligen samma problem"

Härtill finns en aspekt av "etisk" karaktär. Det bär till en

viss del emot att tala om reducering av dragtöjningen i svårt

krackelerade beläggningar. Den aspekten kan naturligtvis avhjäl-

pas med termen "fiktiv töjning". Emellertid inträffar det förr

eller senare att någon person ute i periferin läser något tryckt

alster i detta ärende och därvid till sig själv ställer frågan

"Hur kan man beräkna ...".

Emellertid, de ovan uppräknade komplikationerna kan enkelt över-

bryggas genom att en ekvation, giltig för ett lämpligt intervall

på beläggningstjockleken, användes. Förbättrade sådana är under

framtagande.

Mot ovan beskriven bakgrund har här ett mått på krökningen - i

fortsättningen kallad "krökningsradie" - använts. Krökningsra-

dien beräknas med hjälp av nedsjunkningen i belastningscentrum

och nedsjunkningen i en punkt på ett lämpligt avstånd från be-

lastningscentrum. Det matematiska uttrycket har formen:

rå

= 2 DO x (DO/Dr-l) dar

 

R

R = krökningsradie, m
- avståndet från belastningscentrum till nedsjunkning nr 2

(här 0,3 m), m

DO, Dr = nedsjunkningen i belstningscentrum (DO) respektive på
avståndet r därifrån (Dr), m

h; I
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Krökningsradiebegreppet har illustrerats i figur ll.

Beräkningsmodellen är framtagen av Autret, 1972 genom regres-

sionsanalys av ett mycket stort antal nedsjunkningsbassänger

uppmätta på olika underlag.

Ur nedsjunkningsmätningarna har krökningsradierna före/efter

påbyggnad beräknats. Under antagandet att krökningsradien efter

påbyggnad, RE, är en funktion av dels krökningsradien före åt-

gärd, RF, dels av påläggets kvantitet, här uttryckt i kg/mz,

erhålles följande modell:

RE = 0,31*Ah°r47*RF°'91 med r2 = 0,71 (1)

Sambandets styrka ar acceptabelt och modellen logisk.

Modellens användbarhet vid påbyggnadsdimensionering förutsätter

att resultatet enligt ovan, dvs RE, kan värderas i antal över-

farter. Med ledning av underlag från projektet "Fältbaserat as-

falttöjningskriterium" har följande tentativa (= preliminära)

samband mellan trafikbelastningen, uttryckt i antal 100 kN:s

belastningar, och krökningsradien framtagits:

N'100 = 4,95*10-4*RE2,67 <2)

N'100 = antal 100 kN:s belastningar (tusental)

RE = krökningsradie efter påbyggnad, m

Om RE i ekvation (2) ersattes med ekvation (l) erhålles slutli-

gen:

N'loo = 4,95*10'4*(O,31*Ah0'47*RF0'91)2'67 (3)

Funktionen har uppritats grafiskt i figur 12.
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   V > V b V > pv

:Ås AEOAEOAZXY.

Figur 11. Illustration av krokningsradlerêgreppet. RF = krok-
ningsradie före påbyggnad. RE = krokningsradie efter
påbyggnad. Ah = påbyggnad.
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Figur 12. Påbyggnadsbehov (kg/m2) som funktion av uppmätt krök-
ningsradie före åtgärd (RF) och dimensionerande tra-
fiklaSt KNlOO) .
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6 NÅGOT m TRAFIKBN'I'- OCH romsxosmnsn

De studier av sambandet mellan en vägs funktionella tillstånd

och trafikant-/fordonseffekter som genomförts är nästan uteslu-

tande baserade på vägens jämnhet i längsled. I figurerna 13 och

14 visas sambandet mellan å ena sidan bränsleförbrukning respek-

tive däckslitage och å andra sidan vägens jämnhet, uttryckt i

IRI. Modellerna är framtagna av Ulf Hammarström, VTI, inom det

samnordiska projektet "VETO". Beträffande emissioner, figur 15,

varierar nivån som funktion av hastigheten på olika sätt beroen-

de på vilken emissionsprodukt som studeras. Med avseende på den

s k växthuseffekten är koldioxid (C02) avgörande, varför hastig-

hetsbegränsningar emellanåt har aktualiserats av det skälet.

I figur 16 redovisas en amerikansk studie av fordonskost-

nads-/jämnhetssamband. Resultatet av denna sammanfaller i stort

sett med VETO-modellerna.

Sammanfattningsvis säger ovan redovisade trafikant-/fordons-

effekter" att dessa är marginella inom de IRI-områden som i

praktiken är aktuella i Sverige på de vägar "där trafiken går".

I VTI Meddelande 682, författare Anna Anund, redovisas samband

mellan reshastighet och jämnhet/spår. En svag effekt påvisas som

dock KAN vara en följd av "bruset" (påverkan av dolda faktorer).

Ekvationen för inverkan på hastigheten är:

v = 95,87 - 0,162 X spårdjup - 2,20 X IRI + 1,85 X

X hbg90 + 12,39 X hbgllO - 10,86 X vágbredd +

+ 4,65 X motorvag

dar hbg 90 respektive hbgllO ar Skyltad hastighet.
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Figur 13. Samband bránsleforbrukning - IRI - hastighet.
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Relativ däckkostnad
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Figur 14. Samband däckkostnad - IRI - hastighet.
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Relativa avgasemissioner
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Figur 15. Samband emissioner - hastighet.
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Figur 16.

1987).

Samband fordonskostnader - PSI (Balta och Markow,

I Sverige används huvudsakligen två beläggningstyper - massabe-

läggning och ytbehandling. Jämförande studier av bränsleförbruk-

ningen på dessa beläggningstyper tyder på en något större för-

brukning på ytbehandlingar, ca 2 % (Evert Ohlsson, VTI). Resul-

taten är dock ej entydiga.

7 DISKUSSION

I det föregående har utveckling av tillståndsmodeller redovi-

sats. Modellerna är dels funktionella, spårbildning, dels struk-

turella,

ningseffektmodell framtagits.

spår- och sprickbildning. Därutöver har en förstärk-

<L5
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Spårmodeller

Spårmodellerna avser två beläggningstyper, massabeläggning och

ytbehandling. Beträffande massabeläggning bedöms styrkan på det

erhållna sambandet (r2 = 0,67 vid icke-linjär respektive 0,68

vid linjär ansats, RST;mätningar) vara av användbar godhet.

Emellertid är variationen inom objekt (variationen mellan obser-

vationssträckor på gigs väg) i en del fall påtagligt stor. Detta

innebär att en variabel som förklarar skillnader i spårbildning

"längs en väg" måste tillgripas. Här har uppmätt nedsjunkning

ansatts och visat sig signifikant.

För att eventuellt kunna förbättra massabeläggningsmodellen

skall, när ett större underlag införskaffats, andra variabler

(hårt/mjukt bindemedel, geografiskt läge, konstruktionens ålder

etc) studeras.

Modellen för ytbehandlingar visar större spridning än massabe-

läggningsmodellen (r2 = 0,48, RST-mätningar). En viktig förkla-

ring härtill är att initialdeformationen varierar påtagligt.

Detta gäller i lika utsträckning "inom objekt" som. mellan ob-

jekt . För att eliminera denna faktor måste tillväxthastigheten

efter initialfasen ansättas i en prognosmodell. Detta kräver då

att prognosen baseras på en spårdjupsmätning utförd några måna-

der efter eller året efter en ytbehandlingsåtgárd.

För en förbättring av modellen i övrigt avses här, med ett

större underlag, parametrar som stenstorlek, bergart, Yl/Y2 m m

studeras. Beträffande spårytbehandling är underlaget litet. I

kombination med att åtgärdstypen kan ge "varierande resultat"

synes en delmodell vara att föredra i stället för en generell

ytbehandlingsmodell .
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Sprickmodeller

Syftet med en sprickmodell är att prognosera dels sprickinitie-

ringsstadiet, dels spricktillväxten (utbredningen). Emedan

sprickinitieringsstadiet i föreliggande fall är känt i vissa

fall, okänt i andra har två modeller ansatts. I fallet "känd

spricktidpunkt" har ett gott samband erhållits (rz = 0,71) medan

i fallet "okänd sprickinitiering" sambandet är klart svagare (r2

= 0,41). Förklaringen härtill är att - förutom okänd tidpunkt -

sprickutbredningen inte nödvändigtvis är ett kontinuerligt för-

lopp. Sprickor initieras inledningsvis på de partier längs en

väg där påkänningarna är störst. Därefter kan processen stanna

upp och ett "status-quo-tillstånd" inträder, vars varaktighet

varierar från fall till fall.

Förklaringsvariablerna i sprickmodellerna har hittills begrän-

sats till belastningen - uttryckt som ackumulerad Nloo - och

påkänningen - uttryckt som dragtöjning i beläggningen. I nästa

steg avses andra parametrar som undergrundsjordart, dränerings-

förhållanden, klimatzon m m att studeras.

Förstårkningseffektmodell

Ett antal objekt, vilka förstärkts endera med konstant eller

varierande påbyggnadstjocklek, har utvärderats genom före-

-/efterstudier. Förstärkningseffekten har kvantifierats med en

krökningsradie beräknad ur nedsjunkningsmätningar före/efter

påbyggnad och det samband mellan belastning (Nloo) och dragtöj-

ning (vilken kan ersättas med krökningsradien) som framtagits

inom projekt "Asfalttöjningskriterium". Sambandets styrka är bra

(r2 = 0,71). Det återstår härvid att verifiera sambandet genom

uppföljning i tiden av det faktiska utfallet av påbyggnaderna.
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Det bedöms som om här tillämpad framkomstväg ligger rätt. Vägar

med god grundstyrka (lång tid till sprickbildning) behöver - som

tidigare diskuterats i denna skrift, 3 43,44- ej förstärkas i

egentlig mening. Detta resultat erhålles också med denna objek-

tiva metod. Metodiken som sådan (ett ur sjunktratten beräknat

mått) erkännes också på andra håll: "För stora delar av vägnätet

torde metoder av algoritmtyp vara lämpligare, exempelvis geomet-

risk beräkning av krökningsradien direkt från deflektionerna".

(Citat Olle Tholén ur "Användning av fallviktsdata vid förstärk-

ningsdimensionering", februari 1993.)

Anm. Emedan förändringarna i tiden av ojämnheten i längsled

(IRI) på här aktuell typ av vägar synes vara marginell har

någon modellansats för denna "funktionsparameter" icke

gjorts.




