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Förord

Föreliggande rapport redovisar den litteraturstudie som utförts på uppdrag av

Vägverket inom projektet "Utveckling av dimensioneringsmetod för

förstärkning", som ingår i huvudprojektet "Bärighet hos vägkonstruktion -

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

Edy Mårtensson (huvudprojekt).

VTTI:s bibliotek har tagit fram litteratur och Maria Arm, Lennart Djärf och Leif G.

Wiman har deltagit i arbetet med studien.

Till samtliga som medverkat till denna rapport riktas ett stort tack.

Linköping i januari 1997

Håkan Jansson
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Begreppsförklaringar

Initialförkortningar

AASHTO = "American Association of State Highway and Transportation

Officials" (tidigare AASHO)

Al = "Asphalt Institute"

ALF = "Accelerated Loading Facility"

ARE = "Austin Research Engineers Inc."

ARRB = "Australian Road Research Board"

BCI= ___ "Base Curvature Index"

BYA = Byggnadstekniska föreskrifter och allmänna råd

CBR = "California Bearing Ratio"

CRREL = "(U.S. Army) Cold Regions Research and Engineering Laboratory"

DCP = "Dynamic Cone Penetrometer"

ESAL = "Equivalent Standard Axel Load"

FHWA = "Federal Highway Administration"

FWD = "Falling Weight Deflectometer"

HVS = "Heavy Vehicle Simulator"

LTPP = "Long Term Pavement Performance"

PCI = "Pavement Condition Index"

PMS = "Pavement Management System"

PSI = "Present Serviceability Index"

RU = " Resource International Inc."

SAMI = "Stress-Absorbing Membrane Interlayer"

SCI = "Surface Curvature Index"

SHRP = "Strategic Higway Research Program"

SN = "Structural Number"

TRRL = "Transport and Road Research Laboratory"

(numera TRL = " Transport Research Laboratory")

TSL = "Terminal Serviceability Index"

VTI = Väg-och transportforskningsinstitutet

ÅDT = Årsdygnstrafik

Beteckningar

Dx = deflektion på avståndet x från belastningscentrum

DO = deflektion i belastningscentrum

E = E-modul

E, = undergrundens E-modul

N = antal belastningar

t horisontal (drag)töjning i underkant beläggning

&, = vertikal (tryck)töjning i överkant undergrund

E bulkspänning, summa huvudspänningar

Gå = deviatorspänning, 0- 0,

, = största huvudspänning

0, = minsta huvudspänning

T= skjuvspänning
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Beräkningsmetod för vägars förstärkningsbehov - en litteraturstudie

av Håkan Jansson

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTT)

58195 Linköping

Sammanfattning

En vägs tekniska livslängd kan med normalt underhåll och förstärkningsåtgärder

bli mycket lång. Ett optimalt underhåll kräver att vägen har "rätt" bärighet.

Bärigheten påverkar vägens funktionella tillståndsutveckling, vilken i sin tur

påverkar trafikanternas ekonomi och säkerhet. Beräkning av vägens förstärknings-

behov kan till viss del göras i analogi med den dimensionering som görs vid

nybyggnad. Den största skillnaden vid förstärkning, jämfört med nybyggnad, är

möjligheten att undersöka den existerande vägen och dra nytta av hur den klarat

den trafik som passerat. Vägen kan värderas i syfte att skilja på delsträckor som

uppfört sig olika och är i behov av olika åtgärder. Förstärkningsbehovet kan sedan

beräknas för olika delsträckor så att en likartad och önskvärd tillståndsutveckling

erhålls. En litteraturstudie har utförts som en första etapp i ett projekt med målet

att ta fram förslag till metod/er att värdera befintlig väg och beräkna eventuellt

förstärkningsbehov.

I litteraturen beskrivna dimensioneringsmetoder för förstärkning kan indelas i

olika typer, beroende på vad de baseras på. I metoder som bygger på effektiv

tjocklek värderas varje material i överbyggnaden med ett relativt tal, som

multipliceras med lagertjockleken. En summering ger effektiv tjocklek av

befintlig överbyggnad, som kan jämföras med kraven på ny konstruktion. Andra

metoder bygger på deflektion, vägytans nedsjunkning, som mäts vid prov-

belastning av vägen. Om deflektionen överstiger ett visst kritiskt värde så är

förstärkningsbehovet en funktion av den erforderliga reduktionen av deflektionen.

En tredje typ av metoder bygger på en mekanistisk analys av vägen, där

spänningar och töjningar beräknas i kritiska punkter. Erforderlig förstärkning

bestäms så att påkänningar i vägen reduceras till acceptabel nivå. Svenska

exempel på dessa olika typer av metoder finns. Till dessa typer kan även läggas

statistiskt framtagna samband som bygger på historisk tillståndsutveckling av

vägar. Med en mekanistisk dimensioneringsmetod, som alltid innehåller inslag av

erfarenhet, har användaren störst möjlighet att ta hänsyn till aktuella förhållanden.

Alla dimensioneringsmetoder har dock förutsättningar och begränsningar som

användaren ska vara medveten om.

En mekanistiskt baserad dimensionering kräver att vägens strukturella styrka

(bärighet) är känd. Den strukturella värderingen kan omfatta tillståndsbedömning,

deflektionsmätning, materialprovning och trafikmätning. Tillståndsbedömningen

utförs till stor del genom manuell okulärbesiktning av vägytan och den närmaste

omgivningen. Av speciellt intresse är dräneringens tillstånd. Spår och ojämnheter

kan mätas med automatiserade utrustningar. För att mäta vägytans deflektion är

idag fallviktsdeflektometer den mest förekommande utrustningen. Deflektionen

beror av de i vägen ingående materialens styvheter, vilka kan beräknas ur

mätresultatet. Den rapporterade omfattningen och behovet av materialprovning är

skiftande. Provtagning av material i vägen kan utföras för att bestämma
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lagertjocklekar, typ av material och materialegenskaper. Trafiken kan mätas eller

uppskattas på olika sätt. Genom att mäta axellaster finns en möjlighet att dimen-

sionera för den verkliga axellastfördelningen. Normalt uppskattas trafiken på

annat sätt och uttrycks i antal standardaxlar.

Vägbyggnadsmaterial är komplicerade att beskriva realistiskt med modeller.

Vanligen görs beräkningar av påkänningar i vägen med antagandet att materialen

är linjär-elastiska, isotropa och att lagren har oändlig horisontal utbredning. Dessa

antaganden har vissa brister, men resultaten anses i många fall vara väl så bra som

de som beräknats med andra modeller. Enkla samband för approximativ beräkning

av vissa påkänningar har också tagits fram på flera håll (kan göras oberoende av

modell).

Vilken skada den av trafiken orsakade påkänningen i vägen ger upphov till anges

med någon form av kriterium. Vanligen används ett samband för att ange livs-

längden, uttryckt i antal standardaxlar, som funktion av påkänning i vägen. Man

gör en prognos av hur många belastningar vägen klarar fram till ett visst tillstånd,

en gräns för vad som kan accepteras i form av andel sprucken vägyta eller

spårdjup. En annan typ av kriterium beskriver den successiva tillståndsutveck-

lingen. De punkter i vägen som normalt anses kritiska är underkant beläggning

och överkant undergrund, desamma som vid nybyggnadsdimensionering.

Vid dimensionering av påbyggnad gör vissa skillnad på om beläggningen är

osprucken eller sprucken. I fallet med osprucken beläggning utsätts ett påbygg-

nadslager för tryckpåkänning, varför det är i underkant av befintlig beläggning

som påkänningen ska begränsas. Hänsyn måste då tas till att beläggningen redan

trafikerats. De flesta kriterier för beläggningen uttrycker livslängden som funktion

av enbart horisontell dragtöjning i underkant, eller som funktion av dragtöjning

och beläggningens styvhet. Det är ofta samma kriterium som används vid

nybyggnad och förstärkning. Om beläggningen är allvarligt sprucken och ingen

lastöverföring kan ske i en spricka, kan trafiken orsaka dragpåkänningar i ett

påbyggnadslager, till vilka temperaturpåkänningar adderas. Reflexionssprickor

kan då uppstå i påbyggnadslagret rakt ovanför befintliga sprickor.

Beträffande obundna material är de flesta kriterier som används avsedda för

undergrunden, och uttrycker trafiken som funktion av vertikal (elastisk) tryck-

töjning i överkant. Kriterierna är desamma som vid nybyggnad och är i många fall

av äldre datum. Övriga obundna lager antags bestå av material som klarar den

avsedda trafiklasten utan att deformeras. Ett antagande som kan stämma bättre vid

nybyggnad än vid förstärkning av en gammal väg, där material med låg kvalitet

kan förekomma högt upp i konstruktionen.

Effekten av olika förstärkningsåtgärder har redovisats på många håll. De flesta här

refererade rapporterna behandlar förstärkning genom påbyggnad med olika

material. Utvärdering av olika typer av förstärkningsåtgärder pågår också på VTI

inom andra projekt. Den nyinskaffade utrustningen för accelererad provning,

HVS*en, kommer att ha en viktig roll i den fortsatta utvärderingen av olika

förstärkningsåtgärder.
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Overlay design procedures - a literature review

by Håkan Jansson

Swedish National Road and Transport Research Institute (VTT)

$S-581 95 Linköping, Sweden

Summary

With maintenance and rehabilitation, the life of a road can be extended far beyond

the design life. In choosing the best strategy to maintain and rehabilitate a road,

the structural condition, or bearing capacity, is of the utmost importance. The

structural condition affects the future functional (and structural) condition, which

affects the road user's economy and safety. An overlay may be designed in

accordance with the design of new pavements, but there are important differences.

One is the possibility to evaluate the existing road and another to make use of its

historical performance. The evaluation may result in a separation of sections that

performed differently and are in need of different treatment. The sections can be

designed to perform equally in a desired way. In a project aimed at proposing a

new procedure, or procedures, for overlay design of flexible pavements, the first

stage was to study research and experience reported by others. This report is the

result of a literature review.

Procedures for overlay design described in the literature can be divided into

different categories. In component analysis procedures, the existing pavement is

evaluated to determine the structural equivalence. The pavement layers are

converted into an equivalent structural number, which can be compared with the

requirements on a new pavement. In deflection-based procedures, the existing

pavement is subjected to a known load and the response is measured. If a critical

deflection is exceeded, the pavement needs an overlay. Empirical relations are

used to determine the overlay thickness, which depends on the required reduction

in deflection. A third type of procedure is mechanistically based. This involves a

response model and a performance model. First, the response model is used in an

inverse way to backcalculate material properties for the existing pavement from

pavement response, i.e. deflection. The stresses and strains can then be calculated

and reduced to a desired level by varying the thickness of an overlay. In Sweden,

methods of these three types are being or have been used to various extents.

Statistical methods based on historical performance can be added to those

mentioned above. A mechanistic-empirical method is most fundamental and

flexible, capable of addressing different distress modes and handling changes in

traffic and new materials, for example. However, every method has advantages

and limitations that the user should observe.

The structural evaluation of the existing road is essential in a mechanistic-

empirical procedure for overlay design. The structural evaluation can include

distress survey, deflection measurement, material sampling and testing and traffic

measurement. In the field, a distress survey is generally performed visually. Apart

from the distress of the surface, special attention should be paid to the drainage

conditions. The equipment most commonly used today for deflection

measurement is the falling weight deflectometer, an equipment used in Sweden

for some time. The measured deflections depend on the stiffness of the materials

in the construction, which can be backcalculated from the results. The reported
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need for material testing varies. Material sampling can be carried out in order to

determine layer thickness, material type and material properties. Traffic can be

measured or estimated in various ways. The actual axle load distribution can only

be considered if axle loads are measured. However, the measurement is still

associated with certain difficulties. Traffic is usually expressed in equivalent

number of standard axles.

Pavement materials are complex and difficult to mathematically model in a

realistic way. Pavement response is often calculated with elastic layer theory. The

assumptions on which the calculations are based are not valid for an in-service

pavement. Nevertheless, it is considered that the pavement response is predicted

reasonably well and that a simple model is preferable to a more complex model,

for practical use. Regardless of the model used, simple algorithms can be

developed for approximate estimation of the response, e.g. tensile strain in the

asphalt. (All calculations are approximations, regardless of model).

The damage caused by the calculated stresses and strains are expressed by some

kind of criteria. Usually, this is a relation between stress or strain level and the

number of loads to a certain amount of damage. Another approach is to calculate

the gradual deterioration with time and traffic. Major distress modes are fatigue

and permanent deformation. The criteria used are often the same as for design of

new pavements. Fatigue cracking is controlled by limiting the tensile strain in the

asphalt and permanent deformation, i.e. rutting, by limiting the vertical stress or

strain at the top of the unbound layers.

In overlay design, a distinction often is made between whether the surface layer is

sound or cracked. If the layer is sound, stresses and strains have to be reduced in

the existing layer. The fact that the layer has already been subjected to a number of

loads has to be taken into consideration. If the surface layer is severely cracked,

tensile strains can appear in the overlay and propagation of cracks through the

overlay may take place. In that case, stresses and strains in the overlay must be

reduced to a desired level. The design related to prevent reflective cracking may

result in thicker overlays compared to design related to reducing the stresses and

strains in the existing layer.

Most of the criteria used to control permanent deformation are related to the

(cohesive) subgrade and are of an earlier date. It is assumed that base and subbase,

as well as asphalt layers, are of good quality and resist permanent deformation. In

an older road, however, materials of lower quality may appear in subbase and/or

base.

A great number of reports deal with the effect of different rehabilitation strategies.

Most of the reports reviewed here deal with different types of overlays. Different

rehabilitation activities are also being evaluated in other projects at the VTI and

the newly purchased HVS (Heavy Vehicle Simulator) will be an important asset in

the future.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

För de flesta byggnadskonstruktioner kan ett brott i en bärande del få dramatiska

konsekvenser. Brottet är också väl definierat. För en väg är begreppet mer oklart,

det sker normalt ingen plötslig och dramatisk kollaps, utan en väg försämras mer

eller mindre långsamt under inverkan av trafik och klimat. En väg har en livslängd

som med normalt underhåll och förstärkningsåtgärder vida kan överstiga de

tekniska livslängder som anges i VÄG 94. Där anges krav på hur konstruktionen

ska utformas vid nybyggnad, för att klara de krav som ställs på den färdiga vägen.

I ett historiskt perspektiv har trafikens omfattning och skadlighet ökat, vilket

medfört att kraven på material till olika delar av vägkonstruktionen skärpts.

Vidare är många vägar av äldre ursprung inte byggda enligt några anvisningar,

utan har förbättrats successivt, ofta utan någon ordentlig värdering av befintlig väg

och dess förstärkningsbehov. Detta kan innebära att bärigheten inte hängt med

trafikutvecklingen. Bättre slitlager, med bättre nötningsegenskaper, på de hög-

trafikerade vägarna medför också att längre åtgärdsintervall gör det "strukturella"

slitaget mer synligt. Med strukturellt slitage avses bärighetsskador, dvs. sprickor

och permanenta deformationer orsakade av den tunga trafiken. Det strukturella

tillståndet är av intresse eftersom det påverkar det framtida funktionella tillståndet,

vilket påverkar ekonomi och säkerhet för trafikanterna.

I BYA 84 finns ett avsnitt om förstärkning av grusvägar. Råd och stöd för

projektering av förbättringsåtgärder för bärighet och beläggning har tagits fram i

"Förbättring bärighet/beläggning, projektering av enskilt objekt" (1992). I övrigt

saknas dock en anvisning, eller rekommenderad metod, för hur en befintlig vägs

bärighet ska värderas, och hur ett eventuellt förstärkningsbehov ska bestämmas.

Med dimensioneringsmetod för förstärkning avses en metod att beräkna

förstärkningsbehovet, ökat krav på överbyggnaden, uttryckt i materialkvalitet och

lagertjocklek.

1.2 Mål

Ett förslag till metod/er att värdera befintlig väg och beräkna eventuellt

förstärkningsbehov tas fram. Måttet på en bra dimensioneringsmetod är i vilken

grad en förstärkning åstadkommer en funktionell vägyta under den valda

dimensioneringsperioden. Grundläggande krav på en metod är:

1. Värdering av befintlig väg: Att skilja på delsträckor av befintlig väg som

uppfört sig olika och är i behov av olika åtgärder.

2. Beräkning av förstärkningsbehov: Att bestämma förstärkningsbehov för olika

delsträckor så att en likartad och önskvärd tillståndsutveckling erhålls.

Tidplanen är för närvarande att resultat ska föreligga vid utgången av år 2000.

1.3 Metod

För att summera nuvarande kunskapsläge har en litteraturstudie utförts. Det är

resultatet av denna som redovisas i denna rapport. Avsikten är att ge ett underlag

till diskussion om den vidare utformningen av en dimensioneringsmetod (eller

metoder) för förstärkning.
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Sökning av litteratur har gjorts i databaserna Roadline och IRRD. En relativt bred

sökning har gjorts, vilket resulterat i ett mycket stort antal referenser, vars intresse

för vidare studie har bedömts baserat på titel och/eller referat. Rapportering äldre

än 1985 har inte tagits med annat än i enstaka undantagsfall. Detta för att begränsa

omfattningen, och för att en liknande litteraturstudie har gjorts tidigare [Jansson &

Djärf, 1984]. Bidrag till de stora internationella konferenserna på området,

"Bearing Capacity of Roads and Airfields" (1986, 1990 och 1994) och "Structural

Design of Asphalt Pavements" (1987 och 1992), har också studerats. Den litteratur

som lästs har, med enstaka undantag, kortfattat refererats. Dessa referat har dock

av utrymmesskäl utelämnats. Ett försök till genomgång av vad som kan tillämpas

inom respektive avsnitt nedan har istället gjorts.

I kapitel 2 redovisas några principiellt olika typer av dimensioneringsmetoder.

Kapitel 3 behandlar värdering av befintlig väg, medan kapitel 4 behandlar

beräkning av förstärkningsbehov. Denna uppdelningen i fristående aktiviteter kan

i vissa fall vara naturlig, medan dessa båda aktiviteter i andra fall är mer eller

mindre integrerade. Förutom värderingen av befintlig väg måste olika typer av

förstärkningsåtgärder kunna värderas. I kapitel 5 redovisas ett urval av den mängd

litteratur som behandlar förstärkningsåtgärder. En sammanfattning görs i kapitel 6,

där också dragna slutsatser anges. Referenslistan, kapitel 7, innehåller bara

litteratur till vilken hänvisningar görs i texten.

För att inte sammanblanda kommentarer gjorda av respektive författare till den

refererade litteraturen och denne författares kommentarer, anges de senare med

kursiv stil och markeras med initialerna / HJ. Kommentarer av Lennart Djärf

markeras på samma sätt / LD. En viss sparsamhet i egna kommentarer har

eftersträvats, då rapporten som nämnts är avsedd som underlag till diskussion om

metodutformning.

1.4 Avgränsning

Det är vägens förmåga att på ett tillfredsställande sätt klara belastningen från

trafiken, bärighet, som behandlas i projektet och denna rapport. Vid val av

eventuell förstärkningsåtgärd ska givetvis hänsyn tas till skador uppkomna av

andra orsaker. Det kan vara sättningar och ojämna tjälrörelser (nedsatt framkom-

lighet i tjällossningen är dock att hänföra till bärighet). En dimensionering kan

också leda till resultatet att det inte finns något omedelbart behov av att förstärka

vägen, utan att det kan räcka med ett nytt slitlager, vilket är ett nog så viktigt

resultat.

De vägar som behandlas har flexibla överbyggnader, innehåller bitumenbundna

material (grusbitumenöverbyggnad och bergbitumenöverbyggnad).

Metoderna att värdera befintlig väg och beräkna förstärkningsbehov är främst

avsedda för enskilda vägobjekt. Då beräkning av förstärkningsbehov ingår i en del

underhållssystem, kan det även finnas metoder avsedda för vägnätsanalys av

intresse.

1.5 Jämförelse med nybyggnadsdimensionering

Dimensionering av förstärkning bör i tillämpliga delar ske i överensstämmelse

med den dimensionering som görs vid nybyggnad. Tidigare anvisningar för

dimensionering av nybyggnad, BYA, kan sägas till största delen bygga på

erfarenheter från tidigare byggande. Utvecklingen av VÄG 94 innebar en
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revidering och att en mekanistisk grund för dimensioneringen lades. Med en

mekanistisk metod menas att påkänningar i form av spänningar och töjningar i

olika material studeras, och att de avpassas till vad materialen tål. Vid VTT har en

mekanistisk-empirisk dimensioneringsmetod utvecklats [Djärf et al., 1996]. En

dimensioneringmetod kommer alltid att bygga på en viss del erfarenhet (empiri),

eftersom det som händer i praktiken ute på vägen är "facit". Att beräkna

spänningar och töjningar i vägen och med hjälp av dessa härleda eller prognosera

vägens tillståndsutveckling (nedbrytning) är dock väsentligt för en metod som ska

vara generellt tillämpbar.

Exempel på likhet mellan nybyggnads- och förstärkningsdimensionering är att

trafiken kan uttryckas på samma sätt. Klimatet är också oberoende av om det är en

ny väg som ska byggas eller förstärkning som ska utföras. Detsamma gäller

vägbyggnadsmaterialens hållfasthet. Vidare bör den beräkning som leder fram till

förstärkningsbehov göras med samma teoretiska grund som vid nybyggnads-

dimensionering.

Den stora skillnaden vid förstärkning, jämfört med nybyggnad, är att det finns

möjlighet att undersöka den existerande vägen och dra nytta av hur den klarat den

trafik som passerat. En annan skillnad mot nybyggnad är att antalet alternativa

lösningar är fler. En förstärkning kan utföras genom påbyggnad, dränering,

utskiftning, inblandning och stabilisering. En kombination av åtgärder är vanlig

och olika material kan väljas, ex. återanvändning av borttagna material från

aktuell väg eller andra (material som kanske inte är aktuella vid nybyggnad).

Hänsyn till fysiska förutsättningar kan medföra begränsningar i plan och profil.

Att befintliga material redan har belastats måste också beaktas. Fortsatt ned-

brytning är beroende både av passerad trafik och den framtida trafik som kommer

att belasta den förstärkta vägen.
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2 Dimensioneringsmetoder

2.1 Olika typer av metoder

När en förstärkningsåtgärd ska bestämmas på en väg är det en rad värderingar och

hänsyn som ska tas. En väsentlig del ligger i att värdera den strukturella styrkan av

befintlig väg (se kapitel 3), vilket ligger till grund för beräkningen av förstärk-

ningsbehov (se kapitel 4). Den strukturella värderingen innebär att någon form av

bärighetsundersökning görs. Enligt Finn & Monismith (1984) kan dimensio-

neringsmetoder för förstärkning indelas i tre typer, beroende på vad de baseras på:

e Effektiv tjocklek

Varje material i överbyggnaden värderas med ett relativt tal, som multipliceras

med lagertjockleken. En summering ger effektiv tjocklek av befintlig

överbyggnad ("Structural Number"), som kan jämföras med kraven på ny

konstruktion. Förstärkningsbehovet är lika med differensen, det som saknas.

e Deflektion

Vid provbelastning av vägen mäts vägens deflektion, vägytans nedsjunkning.

Om deflektionen överstiger ett visst kritiskt värde, så är förstärkningsbehovet

en funktion av den erforderliga reduktionen av deflektionen. Kritiska värden på

deflektionen kan erhållas genom erfarenheter av tidigare utförda deflektions-

mätningar och tillståndsuppföljningar. Inverkan av olika förstärkningar på

deflektionen kan också erhållas genom erfarenheter av tidigare mätningar.

e Mekanistisk analys

Spänningar och töjningar beräknas i vissa kritiska punkter i vägen. Dessa

reduceras vid behov till tillåtna värden, genom att en förstärkning tillförs.

Beräkningarna bygger oftast på mätta deflektioner, vilka utnyttjas till att

bestämma styvheten för ett antal lager i vägen, vars tjocklekar måste vara

kända. Detta görs iterativt med någon typ av beräkningsprogram. Samma

program kan sedan användas för att beräkna påkänningar i vägen. Tillåtna

påkänningar på olika material kan bestämmas erfarenhetsmässigt genom

uppföljning och laboratorieprovning. Princip framgår av figur 1.

Till dessa typer kan läggas statistiskt framtagna samband som bygger på historisk

tillståndsutveckling av vägar/vägnät (se kapitel 2.2).

Svenska exempel på de olika typerna av metoder finns. FE-metoden (FE står för

FörstärkningsEffekt), beskriven i "Förbättring bärighet/beläggning, projektering

av enskilt objekt" (1992), är ett exempel på effektiv tjockleksanalys, medan

fallviktsmetoden så som den är beskriven i samma dokument är ett exempel på

mekanistisk analys. Kapitlet om förstärkning av grusvägar i BYA 84 är ett

exempel på en metod baserad på deflektion. Förstärkningsbehovet bestäms av bl.a.

bärighetsklass, vilken bestäms med hjälp av mätta deflektioner, se figur 2.

Skillnaden mellan deflektionsanalys och mekanistisk analys är att i första fallet

används mätt deflektion direkt, medan deflektionen i det andra fallet används för

att beräkna materialegenskaper (E-moduler) och påkänningar i vägen.

Graden av subjektivitet som ingår i de olika typerna av metoder är varierande. En

metod som bygger på effektiv tjocklek innehåller en högre grad av subjektivitet än

en deflektionsmetod, som i sin tur är mer subjektiv än en mekanistisk metod.
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F Le: .

Inverse Response Model

Layer Load Pavement __ Material

Thicknesses * t Response - Properties

proposedupgrade:

Response Model

Layer Material Pavement
Thicknesses + Properties + Load =>
. . Response
(inc.overlay) (inc.overlay)

Performance Model

Proawrrtliils + Pavement -> Pavement
PC Response __ Performance

(inc.overlay)

Figur 1 Princip för en mekanistiskförstärkningsdimensionering, Potter et al.

(1994, 1). (De två understa modellerna är desamma som vid nybygg-

nadsdimensionering).
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4.0 -

3.0 -

2,0 -

1,0 4

 

  v ; ___ DOlmm]

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 third quartiie

Figur 2 Diagram för bärighetsklassificering, enligt Eldrot (1982), (i BYA 84

har antalet klasser reducerats till tre ).

För- och nackdelar som Finn och Monismith anger för de olika typerna av

metoder framgår av tabell 1. Där kan utläsas att en mekanistiskt baserad dimen-

sioneringsmetod är den som är mest anpassningsbar. Möjligt finns att ta hänsyn

till olika förändringar som sker beträffande trafiken och användande av nya

material. Som nackdel nämns begränsad erfarenhet av den här typen av metoder

(USA 1984). Det kan därför vara intressant att se vilka dimensioneringsmetoder

som används av vägmyndigheterna i USA och Kanada 1993. Forsyth (1993) har

undersökt detta. De flesta stater angav att flera olika metoder används. Exempelvis
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kan en mekanistisk analys kompletteras med en effektiv tjockleks- eller deflek-

tionsanalys. Fördelningen på olika typer av metoder blev enligt följande:

e effektiv tjockleksanalys, 26 stater,

1986 AASHTO (effektiv tjockleksanalys, m.h.a. lagermoduler beräknade från

mätta deflektioner), 10 stater

e deflektionsanalys, 28 stater

e mekanistisk analys, 6 stater

Förutom dessa metoder angavs även:

e ingenjörsmässig bedömning, 26 stater

e standardtjocklekar, 11 stater

Olika förstärkningsbehov på ett vägobjekt kan erhållas med såväl olika typer av

metoder som olika metoder av samma typ.

Tabell 1 För- och nackdelar med olika typer av metoderförförstärkning.s-

dimensionering, fritt efter Finn & Monismith (1984).
 

 Metod baserad på: Fördelar Nackdelar

Effektiv tjocklek Värderar varje lager som finns i Fordrar provtagning (ofta

överbyggnaden. begränsad p.g.a. kostnader).

Anknyter till dimensionering av Orienterad mot den skadetyp

nybyggnad, som ofta är väl som nybyggnadsdim. utvecklats

underbyggd. för, ex. tjäle (kan också vara en

e-a

Detflektion Relativt stor yttäckning. Begränsad till material och

Mätningsresultat representativa konstruktioner som metoden

för verkliga förhållanden. bygger på.

Relativt snabb och billig. Oftast orienterad mot en

Relativt hög grad av tillförlit- skadetyp, ex utmattnings-

e.-sprickor. ______ _ __ _ _ _ __

Mekanistisk analys Olika skadetyper kan behandlas (De flesta av nackdelarna som

separat. angavs 1984 har med tiden blivit

Möjlighet att ta hänsyn till: mer eller mindre inaktuella:

e effekt av ändrad last och Obekant för de flesta

ringtryck projektörer.

e nya material Fordrar nya utrustningar.

e  klimatets inverkan Begränsad erfarenhet.

e åldringseffekter Dator kan krävas.)

e effekt av ändrad dränering

På närmare håll finns det länder med lång erfarenhet av mekanistiska

dimensioneringsmetoder, ex. Danmark och Holland.

I Norge accepteras enligt Slyngstad (1994) tre metoder för dimensionering. En

empirisk metod (effektiv tjocklek, i princip som AASHTO's ursprungliga metod),

en semi-empirisk metod och en mekanistisk metod. Den semi-empiriska metoden

introducerades 1992 och är avsedd för lågtrafikerade vägar (ÅÄDT 5000!).

Metoden tar i första hand hänsyn till spårbildning.
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I Finland har Liimatta et al. (1992) redovisat principen för mekanistisk dimensio-

nering av påbyggnad, med utgångspunkt i fallviktsmätning.

I Belgien används enligt Heleven et al. (1987) karakteristisk deflektion för att

kontrollera om vägen behöver förstärkas, medan förstärkningsbehovet bestäms

som skillnaden mellan ekvivalent tjocklek som fordras för nybyggnad och

ekvivalent tjocklek av befintlig väg.

Mullholland (1989) konstaterar att Australiska kommuner förlitar sig vid

förstärkningsdimensionering av lågtrafikerade gator på standardtjocklekar eller

metoder avsedda för högtrafikerade vägar. Ett projekt syftar till att ta fram en

metod som bygger på deflektionsmätning och tillåtna deflektioner. Genom-

förandet sker med hjälp av ca 20 sträckor av varierande karaktär som testas före

och efter förstärkning och följs upp. En liknande deflektionsbaserad metod kan

kanske vara aktuell på lågtrafikerade gator och vägar / HJ.

Som avslutning på detta avsnitt kan en artikel av Forsyth et al. (1988) nämnas.

Författarna tar här bokstavligt talat "tjuren vid hornen" och förstärker vägen direkt

vid nybyggnad. Deflektionen mäts på färdig väg. Om centrumdeflektionen (DO) är

större än uppställda krav, beräknas erforderligt pålägg med en linjär-elastisk

metod. Asfaltverk, maskiner, manskap etc. finns redan på plats så varför inte /

LD.

2.2 Metoder som bygger på tillståndsutveckling

På i första hand vägnätsnivå, där kravet inte är så stort att räkna rätt på det

enskilda vägobjektet, finns metoder att beräkna förstärkningsbehov som utgår från

tillståndsutvecklingen. Nedan redovisas kortfattat några sådana metoder.

Evesen & Wulvik (1994) utgår från spår, jämnhet, skador och axellast-

restriktioner. Förstärkningsbehov, och kostnader för förstärkning, baseras på en

jämförelse mellan förväntad och önskad funktionell beläggningslivslängd.

Funktionell beläggningslivslängd definieras som antal år från det att spår och

jämnhet har ett representativt värde för en nylagd beläggning tills det att kraven i

underhållsstandarden överskrids. Modeller för spår och jämnhet redovisas.

Livslängd och förstärkningsbehov kan beräknas från fem förutsättningar om

framtida utveckling med hänsyn till:

1 Jämnhet, mätning på existerande beläggning.

2 Spår, mätning på existerande beläggning.

3 Jämnhet, mätning på föregående beläggning.

4 Spår, mätning på föregående beläggning.

5 Livslängd på föregående beläggning.

Hajek et al. (1986 & 1987) beskriver en modell för tillståndsutvecklingen av

asfaltpålägg på flexibel vägkonstruktion, i första hand avsedd för ekonomisk

analys i ett underhållssystem. Analysen bygger på observationer under två

beläggningscykler på 20 vägar, och observationer under en och en halv

beläggningscykel på ytterligare 30 vägar. Ingen skillnad har gjorts mellan

återvunnen och ny asfalt. Förstärkningstjockleken kan bestämmas för en önskad

livslängd:
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THOV = [AFT55/(1,32*BEF55"*#*ESAL ] , ; 4PATEX)]?!3

där AFT55 = Livslängd (år) på påläggettill ett PCR ("Pavement Condition

Rating") på 55

BEFS5 = Livslängd (år) på ursprunglig väg (föregående beläggning) till ett

PCR på 55

THOV = Tjocklek på pålägget (mm)

ESAL = Ekvivalent antal standardaxlar

PATCH = Lagningar på ursprunglig väg, 0 om inga eller få annars 1

Modellen ovan valdes på statistiska grunder och att formen var logisk. Med

PATCH=1 stämmer modellen ganska bra med OPAC-modellen', utan lagning

övervärderar OPAC livslängden något. Jämfört med OPAC behövs för modellen

ovan betydligt mindre data, vilka är tillgängliga. Det sägs att livslängden på

ursprunglig väg (BEF5S) är en mycket mångsidig, lokal-specifik och tillgänglig

parameter för prognosering av tillståndsutvecklingen, som inte ska bortses från

även vid en mekanistisk dimensionering. En modell för förändringen i PCR 5 år

efter pålägget har även tagits fram, med hjälp av ett större dataunderlag (de

ytterligare 30 vägarna).

APCRS = 36,3 1 *THOV"*=EsSaL""
*py"?!

där DM = "Distress Manifestations index"

Mamlouk et al. (1990) beskriver en dimensionering för Arizona som bygger på en

kombination av mekanistisk analys och historiska data över hur vägarna uppfört

sig. I Arizona bedöms att anledningen till förstärkning av flexibla konstruktioner

är; 80% p.g.a. dålig jämnhet, 15% p.g.a. sprickor och 5% p.g.a. spår. Vid

dimenensioneringen är därför jämnheten av vägytan kritisk, förutom underkant

beläggning och överkant undergrund. Vid framtagandet av modellen för

förändring i jämnhet p.g.a. pålägg exkluderades alla jämna vägar ( ©1,6 m/km), för

att inte begränsa effekten.

AR = -61,76+0,940*R; (Interstates)

AR = -78,82+0,900*R,+0, 104*K* R, (U.S. routes)

AR = -97,12+0,938*R,+0,153*K* R, (state routes)

där AR = jämnhet före pålägg - jämnhet efter pålägg (in./mile)

R;, = jämnhet före pålägg (in./mile)

K = 1 om friktionsslitlager ingår ("ACFC"'), annars 0

Observera att tjockleken av pålägget inte ingår i sambanden. Graden av förändring

i jämnhet efter förstärkning studerades med "regional factor", ESAL, SN och

påläggets tjocklek som förklarande variabler. Ingen av variablerna var dock

korrelerade med jämnhetsförändringen, varför medelvärden för jämnhets-

förändringen för resp. vägkategori användes (0,11, 0,08 och 0,09 m/km per år, i

samma ordning som ovan). Livslängd kan beräknas enligt:

 

' OPAC står för "Ontario Pavement Analysis of Costs". Nedbrytningsmodellen har testats på

nordiska provvägsdata i STINA-projektet [STINA, Slutrapport, Teknisk del, NU A 1977:3], och

analysprogrammet modifierades [Jansson, VTI meddelande nr 176, 1979].
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N = (RL Rb+AR)/C

där N = livslängd i år med hänsyn till jämnhet, se figur 3

R; = tillåten ojämnhet (in./mile)

R;, = jämnhet före pålägg (in./mile)

AR = jämnhetsförändring p.g.a. pålägg, enligt ovan (in./mile)

C = jämnhetsförändring per år efter pålägg

Ekvationen kan inte användas för att bestämma förstärkningsbehov, alla pålägg

ger samma livslängd, men kan användas för att kontrollera om önskad livslängd

kan erhållas med hänsyn till jämnheten. Zaniewski et al. (1990), drar slutsatsen att

minimal förstärkningstjocklek ska accepteras eftersom ökad tjocklek inte påverkar

livslängden med avseende på jämnhet. Den ojämnhet som byggs in i

konstruktionen leder till en reducerad livslängd.
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Figur 3 Principiell modell förjämnhet, Mamlouk et al. (1990).

Också i en metod framtagen för Indiana, [Lindly & White, 1987], görs dimensio-

nering både med avseende på funktionell och strukturell standard. För funktionellt

behov används en ekvation som tagits fram genom regressionsanalys av data från

30 statistiskt utvalda sträckor i Indiana, tidigare förstärkta:

olay = 0,7592+0,00145*tottrk"+0,00379*age"+0,000 I 62 * pci

där olay = tjocklek på förstärkning (inch)

tottrk = (lastbilar/dygn)*365*age/365000

age = dimensioneringstid (år)

pci = önskat "Pavement Condition Index" (PCT) vid slutet av

dimensioneringstiden (vanligen 35)

cbr = uppskattat CBR ("California Bearing Ratio") för undergrunden

För strukturell dimensionering används 1986 AASHTO Guide. Eftersom det

funktionella kravet alltid ger ett pålägg, och befintliga vägar i Indiana har tjockare

beläggningslager än vad som erfordras ur strukturell synpunkt, anges fräsning och

återvinning som en i många fall lämplig åtgärd.

Behovet av bärighetsdata i vägunderhållssystem har diskuterats i Finland,

[Männistö et al., 1994]. Är bärighetsinformation nödvändig för att prognosera

tillståndsutvecklingen? En studie ger att bärighet är en signifikant faktor. Som

mått på bärighet har SCI ("Surface Curvature Index"), BCI ("Base Curvature
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Index") och vårbärighet (ytmodul, funktion av DO, korrigerad till vår) använts.

Modeller för spår, jämnhet och defekter har tagits fram för asfaltvägar och

oljegrusvägar. Tapio (1986) föreslår att förstärkningsbehovet i den långsiktiga

planeringen bestäms som skillnaden mellan mätt bärighet (vårbärighet) och

bärighet enligt specifikation.

Baserat på uppföljning av 15 förstärkta vägar i Brasilien har Coelho & Queiroz

(1987) tagit fram följande modeller:

e Jämnhet direkt efter pålägg, som funktion av jämnhet före och påbyggnads-

tjocklek.

* Jämnhetsutveckling, som funktion av år (0 vid åtgärd), antal standardlaster,

korrigerat SN, Benkelman-deflektion efter åtgärd och initiell jämnhet (enligt

ovan).

e Tid till första spricka (år), som funktion av andel sprucken yta före åtgärd,

påbyggnadstjocklek, Benkelman-deflektion efter åtgärd och årligt antal

standardlaster.

e Sprickutveckling (%), som funktion av påbyggnadstjocklek, år (större än enligt

ovan), Benkelman-deflektion efter åtgärd och antal standardlaster.

e Benkelman-deflektion efter åtgärd, som funktion av deflektion före och

påbyggnadstjocklek ( ingår i modellerna ovan).

Inga spårmodeller togs fram då bara små spårdjup uppmätts.

Baserat på data från svenska asfaltbelagda vägar har Djärf (1996) tagit fram

modeller för spår-, jämnhets- och sprickutveckling. Bl.a. har effekten av olika

åtgärder med avseende på spår och jämnhet har studerats.

2.3 Erfarenheter av befintliga metoder

Stor erfarenhet finns av en del av de dimensioneringsmetoder som är omnämnda /

beskrivna i litteraturen. Andra metoder har inte tillämpats i någon större skala och

erfarenheten av dessa är därför liten. Jämförelser mellan olika metoder kan då ha

gjorts. Nedan redovisas de utvärderingar som funnits i den refererade litteraturen.

Lytton & Smith (1985) har redovisat ett flertal dimensioneringsmetoder:

e Austin Research Engineers Inc. (ARE)* mekanistisk metod

e Resource International Inc. (RIT)* **.

e Shell'* .

e University of Illinois" S*.

e Asphalt Institute (AT)* deflektionsmetod

e California" _.

e Louisiana" St.

e Pennsylvania 299.

e Texas 27.

e Utah .

e Virginia

e Texas Transportation Institute (TTT) 't.

e Kentucky" effektiv tjockleksmetod

e Waterways Experiment Station (WES) t.

* anger att metoden kortfattat refererats i Jansson & Djärt (1984)
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I tabellform redovisas metoderna bl.a. med avseende på mätningar som görs,

mätutrustning, när på året mätning ska ske och var på vägen, behov av material-

prover och laboratorieprovning, korrigeringar som görs av mätresultat eller därur

beräknade parametrar, hur olika delsträckor åtskiljs och dimensioneringskriterier

som används.

Smith et al. (1986, 1 & 2) har jämfört ett antal dimensioneringsmetoder

(AASHTO, California, Louisiana, AL, Shell, ARE, RII, Univ. of Tilinois) genom

att beräkna förstärkningsbehov på 8 provvägar. Skillnaden i resultat synes större

mellan olika typer av metoder än mellan metoder av samma typ. Av de

mekanistiska metoderna gav RII i medelvärde de tunnaste påläggen, och Univ. of

Illinois de tjockaste. ARE och Shell gav liknande resultat, som generellt låg

emellan de båda andra metoderna. En känslighetsanalys gav att förstärknings-

tjockleken var mest beroende av följande parametrar (i ordning av betydelse):

Shell: Undergrundsmodul, bärlagertjocklek, trafik, lufttemperatur

ARE: Trafik

RII: Modul och tjocklek på befintlig väg, deflektion, trafik

Univ. of Illinois: moduler, lagertjocklekar, trafik

Slutsatser som dras är bl.a. att:

e Dimensionering med mer tekniskt korrekta metoder ger mer konsekventa och

tillförlitliga livslängdsprognoser.

e Tillgängliga mekanistiska metoder är bättre analysinstrument än mer subjektiva

metoder.

e Kostnaden för en mer korrekt dimensionering är högre, men liten i jämförelse

med ett misslyckande (över- eller underdimensionering).

Även Yapp et al. (1987) har för Alaska studerat ett antal dimensioneringsmetoder;

deflektionsbaserade (California, TRRL, Arizona), mekanistiska (Shell, ARE, New

Mexico) och förenklade mekanistiska där påkänningarna uppskattas med hjälp av

algoritmer (Fernando et al. - Pennsylvania, Newcomb - Washington). Den metod

för förstärkningsdimensionering som använts i Alaska är Asphalt Institute (AT).

Några av metoderna jämfördes på sträckor där utmattning var den huvudsakliga

skadeorsaken. Ett asfalttöjningskriterium användes (tjocka överbyggnader i

Alaska med hänsyn till tjäle, varför undergrundstöjningen blir liten). Det

konstaterades att AT's metod resulterade i litet förstärkningsbehov, ofta inget i

motsats till övriga metoder. Fernando et al.'s algoritmer fungerade ganska bra

jämfört med den mekanistiska metoden. Vid mycket skador på vägen kan dock

missledande resultat erhållas (fler sträckor med restlivslängden nära noll skulle

behöva analyseras innan definitiv slutsats dras). Det resulterade i rekommenda-

tionen att en mekanistisk metod baserad på programmet ELSDEF ersätter AL. För

enklare dimensionering kan dock Fernando et al.'s algoritmer användas.

Zhou et al. (1989) har jämfört 1986 AASHTO-förstärkningsmetod, baserad på

nedsjunkningsmätningar, med Öregon's metod, baserad enbart på nedsjunkningen

rakt under last (DO). AASHTO-metoden bygger på att "Structural Number" (SN)

för förstärkning är lika med skillnaden i erforderligt SN för framtida trafik, och

effektivt SN för befintlig väg. Påbyggnadsbehovet bestämdes med AASHTO-

metoden, efter att effektivt SN för befintlig konstruktion bestämts med hjälp av tre

beräkningsprogram (BISDEF, ELSDEF och MODCOMP2). Resultatet blev att

Oregon's metod gav betydligt större påbyggnadstjocklekar. En del av skillnaden
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kan möjligen förklaras med att metod beaktar eventuell restlivslängd,

vilket Oregon 's inte gör / LD.

1993 års AASHTO-ekvation för förstärkning utvärderades av Daleiden et al.

(1994) genom att beräknad förstärkning jämfördes med utförd förstärkning på

SHRP-LTPP-sträckor. Problem vid utvärderingen var bristen på data, bl.a.

saknades uppgifter om sträckor före förstärkning, liksom hur förstärkningen

dimensionerats och dimensioneringstid. För förstärkning med asfaltbetong på

asfaltbetong (9 sträckor) erhölls inga entydiga resultat.

Även Hadley (1994) har inom SHRP-projektet utvärderat AASHTO-metoden.

Påkänningar har beräknats i konstruktioner som dimensionerats med AASHTO-

metoden. Det konstateras att den mekanistiska analysen inte helt stöder

AASHTO's lagerkoefficientkoncept. Bl.a. anges att AASHTO-metoden inte nöd-

vändigtvis ger överbyggnader med samma livslängd med hänsyn till utmattning.

En överväldigande majoritet av de dimensioneringsmetoder som beskrivs i

litteraturen (1985-1995) är mekanistiskt baserade, vilket med tanke på vad som

sagts ovan bara kan tydas som att det finns ett gap mellan teori och praktik (den

refererade litteraturen är i de flesta fallen skriven av personer med anknytning till

universitet och högskolor). Witezak & Shook (1992) har sammanställt svaren på

en enkät där betydelsen av 30 års "Structural Design of Asphalt pavements"-

konferenser, 1962-1992, undersökts. Konferenserna kan anses ge en bra bild av

det aktuella kunskapsläget inom området. Av svaren på enkäten kan bl.a. utläsas:

e Förbättringen av kunskapsläget inom områdena värdering av väg ("pavement

evaluation'') och förstärkning ("rehabilitation, overlay") har bedömts som

måttlig.

e Inte inom något område har den ökade kunskapen som framkommit vid

konferenserna fått mer än en måttlig inverkan på verksamheten, något sämre

för förstärkning.

e Skäl som angetts som hämmande för att ta till sig den nya kunskapen är i första

hand bristande verifiering. I andra, tredje och fjärde hand anges att signifikant

förbättrad kunskap fortfarande behövs, komplex dimensioneringsprocedur och

behov av komplex/dyr materialprovning. Komplexitet anges som mer

hämmande av amerikanska organisationer än av organisationer från andra

länder.

Monismith (1992) gör en intressant historieskrivning över utvecklingen inom

området mekanistisk dimensionering de senaste 30 åren, 1962-1992. Han konsta-

terar att en elastisk beräkningsmodell är vanligast, som vid nybyggnad, men

rekommenderar att finita element beräkningar inte bara begränsas till forskning.

Helst ska även hänsyn tas till dynamiska förlopp. Observera att detta rimmar illa

med vad amerikanska organisationer, enligt ovan, tycker om komplexa metoder /

HJ.

Enligt Richter & Irwin (1988) gav dimensionering med PAVMAN, en

mekanistisk metod baserad på en linjär-elastisk modell, bra överensstämmelse

med tjocklekar beräknade med Asphalt Insitute's deflektionsbaserade metod, och

med utförd förstärkning som baserades på erfarenhet. Man säger att en

mekanistiskt baserad dimensionering kanske inte är värd besväret om man bestämt

att en väg ska förstärkas vid en viss tidpunkt, att bara beräkna erforderlig tjocklek.
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Däremot är potentialen större att bestämma tidpunkt och mest ekonomiska åtgärd

på vägnätsnivå, inom ett underhållssystem!

Ritchie (1987) beskriver ett expertsystem kallat OVERDRIVE (OVERlay Design

heuRIstic adVisEr). Systemet har utvecklats vid University of California, Irvie.

Dimensioneringen bygger på effektiv tjockleksanalys. Kunskapsbasen, som

innehåller mer än 100 regler, bygger på en experts kunskap plus diverse

referenser. För beräkning av tjocklek för ny överbyggnad anropas ett

konventionellt program från expertsystemet. Systemet är en del av ett mer

övergripande system, PARADIGM (PAvement Rehabilatation Analysis and

DesIGn Mentor), där även systemet SCEPTRE (Surface Condition Expert for

PavemenT Rehabilitation) ingår. En väg uppdelad på 5 sektioner har

dimensionerats med systemet, [Ritchie & Mahoney, 1988], och resultatet har

jämförts med resultat av dimensionering med andra metoder, bl.a. EVERPAVE

som är en mekanistisk metod (Univ. of Washington). Den begränsade erfarenhet

som finns av systemet sägs vara uppmuntrande.

Lytton & Smith (1985) rekommenderar att en datoriserad dimensioneringsmetod

ska göras tillgänglig för den "'fältingenjör" som värderar vägar och projekterar

förstärkningar.

Avslutningsvis i detta avsnitt ett citat av Koole (1987) angående Shell's metod,

men som gäller alla metoder. "Metoden ersätter inte ingenjören, den är bara

användbar i händerna på en skicklig och erfaren som inser dess begränsningar och

möjligheter".
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3 Värdering av befintlig väg

3.1 Vad ingår i en värdering

En grundlig värdering av ett vägobjekt fordrar analys av en mängd faktorer. Smith

& Darter (1986) anger följande frågor som ska söka besvaras:

Är vägen funktionellt acceptabel?

Är vägen strukturellt acceptabel med hänsyn till framtida trafik?

Är dräneringen acceptabel?

Är nedbrytningshastigheten onormal?

Har tidigare utfört underhåll varit onormalt?

Vilket är tillståndet på vägrenarna?

Varierar tillståndet längs vägen eller mellan olika körfält?

Är materialen i vägen hållfasta/slitstarka?

9. Behöver speciell hänsyn tas till klimatet?

10. Vilka geometriska begränsningar finns?

11.Vilka trafikkontrollmöjligheter finns?

P
-»
P
h

d
s
3
9
-

Först samlas tillgänglig information om vägen, sådan som finns i dokument och

databanker. Därefter görs nödvändiga fältundersökningar. En dimensionering

anses vara en integrerad del av värderingen av ett vägobjekt.

En fråga som inte har direkt med förstärkning att göra är att vid behov kombinera

förstärkningsåtgärd med trafiksäkerhetshöjande åtgärd, ex. smärre profil-

justeringar.

Jordaan et al. (1986, 1) säger att en förstärkning kan ses som en modifiering av

vägens tillståndsutveckling. Den tidigare tillståndsutvecklingen ska därför

utvärderas för att en bra och ekonomiskt fördelaktig åtgärd ska kunna väljas. Det

är viktigt att bestämma om vägen fungerat normalt eller onormalt. Målet med

värderingen är att dela in vägen i homogena delsträckor som behöver olika

åtgärder, och att bestämma orsak och skademekanism på varje delsträcka. Då ett

problem rapporterats företas en initiell undersökning som består av att tillgängliga

data utnyttjas och en detaljerad okulär besiktning görs. Därefter utförs vid behov

icke-förstörande rutinmätningar. Som tillgängliga data anges trafik, konstruktion,

PMS-data och tidigare testresultat. Som rutinmätningar anges jämnhet, spårdjup,

friktion, deflektion och DCP. Om allvarliga problem då konstateras utförs mer

detaljerade undersökningar. Dessa kan omfatta deflektion (nedsjunkningsbassäng

och krökningsradie), deflektioner i vägen (m.h.a. MDD), DCP, materialprovning

och HVS (bara i speciella fall).

Detaljundersökningarna omfattar det mesta som kan göras i fält, med undantag

av trafik- och axellastmätningar (trafik nämns under tillgängliga data). I speciella

fall används HVS ("Heavy Vehicle Simulator"), vilket kan tyckas onödigt på en

väg där trafiken redan åstadkommit allvarlig nedbrytning. Installation i vägen av

deflektionsgivare, MDD ("Multi-Depth Deflectometers "), används också normalt

iforskningssvyfte snarare än i projekteringssyfte / HJ.

I [Jordaan et al., 1986, 2] beskrivs hur icke-förstörande mätningar och detaljerad

okulär besiktning används för att värdera vägens kondition (initiell undersökning

enligt ovan). För en effektiv värdering måste insamlade data sättas i relation till

kriterier som möjliggör en jämförelse. Tre konditionsklasser, som kan bero på

vägkategori, konstruktionstyp och dränering, anges:
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* Bra ("sound") - vägen borde klara den dimensionerande trafiken med avseende

på aktuell parameter.

e Varning ("warning") - vägen borde klara miniminivån på den dimensionerande

trafiken, men inte maximinivån.

e Dålig ("severe") - vägen förväntas hamna under kritiskt tillstånd för minimi-

nivån på den dimensionerande trafiken.

Konditionsklasser anges för jämnhet, spår, friktion, deflektion, DCP-värde och

skador registrerade vid okulär besiktning. Den andel av vägen som tillåts ha en

sämre standard än rekommenderad vid dimensioneringsperiodens slut beror av

vägkategorin. All information sammanställs grafiskt. Det kan tyckas märkligt att

ingen hänsyn tas till när besiktning eller mätning av spår och jämnhet utförts. Ex.

är 9 mm spår (eller viss procent sprickor) bra oavsett hur gammal vägen är!? /

HJ.

Även Fuchs (1988) föreslår en grafisk presentation av olika mätresultat. Det ger

överblick och synliggör samband mellan olika mätresultat. Han anger att hänsyn

ska tas till:

1. Byggnads- och trafikdata

2. Strukturellt tillstånd

Visuellt tillstånd, skador

Borrprover från beläggningen i tvärprofiler

Bärighet, deflektionsmätning

3. Funktionellt tillstånd

Jämnhet

Tvärprofil, spår

Friktion

Smith et al. (1986, 1) säger att eftersom tillståndet på vägen före förstärkning

påverkar tillståndsutvecklingen för den förstärkta vägen, eller behovet av

förstärkning, måste omfattning och typ av reparationer som utförs före eventuellt

pålägg övervägas. Eftersom ett pålägg tillför styrka på toppen av konstruktionen

måste problem längre ned i konstruktionen repareras på annat sätt, eller pålägget

dimensioneras för att kompensera för dessa brister. Ett problem som alltid ska

rättas till är dålig dränering. De flesta dimensioneringsmetoder förutsätter att

vägen är väl dränerad. Fyra typer av reparationer av beläggningen är tänkbara före

pålägg; lappning, spricktätning, avjämning och arbeten att förhindra reflexions-

sprickor. Effekten av att reparera skadade partier kan undersökas / verifieras

genom deflektionsmätning före och efter.

Enligt Pierce et al. (1993) innebär tillgången till data från ett underhållssystem

(Washingtons PMS infördes i början av 1980-talet) att mer kunskap om varje

enskild vägs tillståndsförändring finns tillgänglig vid projektering av åtgärd.

Avvikelser mellan förväntad och verklig tillståndsförändring blir också påtaglig.

Finn och Monismith (1984) anger att vid val av åtgärd ska hänsyn tas till följande

(minimum):

1. Nuvarande tillstånd

2. Trafik, passerad och framtida, volym och vikt

3. Strukturell styrka

4. Miljö, nederbörd och temperatur
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Dränering

Terräng, topografi

Begränsningar, broar, trummor, kanter

Livslängd för planerad åtgärd

9. Material i befintlig konstruktion och för planerad åtgärd

10.Ålder på befintlig konstruktion

1 1.Åtgärdshistorik

P
2
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Av ovanstående faktorer är det vanligen de tre första, nuvarande tillstånd, trafik,

och strukturell styrka på befintlig väg, som används direkt i dimensioneringen.

Andra faktorer kan beaktas indirekt.

Den strukturella värderingen kan enligt Molenaar (1994) ha som mål att

bestämma:

e Strukturell kondition eller bärighet

e Förmågan att klara framtida trafik (restlivslängd)

e Optimal underhållsstrategi för att ge vägen önskad förlängd livslängd

(dimensionera förstärkningsbehov)

Viktiga aspekter vid värderingen är att bestämma:

e Töjningar och spänningar i vägen

e Hållfastheten hos olika material

e Variationer i töjningar och spänningar

Den strukturella värderingen kan omfatta:

e Visuell skadebesiktning

e Deflektionsmätning

e Materialprovning

e Trafik- och axellastmätning

e Klimatpåverkan etc.

Även om dimensionering av förstärkningsbehov kan ses som en integrerad del av

värderingen, så har här dimensioneringen redovisats i kapitel 4.

3.2 Metoder för strukturell värdering

Jordan et al. (1986) pekar på möjligheten att genom snabb mätning av jämnhet

och spår lokalisera strukturellt svaga sträckor. De anger samband mellan

förändring i jämnhet över 2 år, spår och sprickor, framtaget genom mätningar och

observationer i Storbritannien. Jordan (1990) visar också på samband mellan

restlivslängd och jämnhetsförändring. Sammanfattningsvis sägs att jämnhets-

mätningar har potentialen att prognosera framtida nedbrytning, men att bättre

modeller behövs och att deflektionsmätning behövs för att dimensionera

förstärkningsbehov.

Irwin (1994) pekar på några områden där fortsatt forskning behövs för att vi ska

kunna besvara frågor som hur länge en väg håller, och utvärderingen bli mer en

vetenskap än konstform:

e Bättre behandling av variationer i materialegenskaper längs (tvärs) vägen.

e Bjttre modeller för säsongvariation.

e Bättre laboratoriemetoder som tar hänsyn till anisotropi.
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e Bättre materialmodeller som gör laboratorieresultat mer användbara för

fältförhållanden.

e Bättre bakåträkningsmetoder som ger konsekventa resultat och som tar hänsyn

till spänningsberoende materialegenskaper.

e Bättre tillståndsmodeller och kriterier för plastisk skjuvdeformation i under-

grunden.

Några övriga synpunkter återges nedan:

e Modulen för den väderpåverkade övre delen av undergrunden tenderar att vara

konsekvent lägre än för den djupare undergrunden.

e Materialmodeller som baseras på semi-logaritmisk form istället för logaritmisk

form är att föredra då de är stabila då spänningen övergår från tryck till drag

(E=k;*exp(0*k;), istället för E= k; * o **).

e En jämförelse mellan olika bakåträkningsprogram gav skillnader i moduler

som i prognoserad livslängd för beläggningen betydde skillnader på upp till 19

%, prognoserad tid till signifikanta spår skilde upp till 36 %.

e Påpekar att isotropiskt konsoliderade prover för triaxialprovning är fel eftersom

material i vägen är anisotropiskt konsoliderade, problemet är att exakt veta

förhållandet (K.= 0/0;,) för packade grusmaterial. Konsolideringsgraden (K;)

påverkar modulen.

e Eftersom överbyggnadens funktion i princip är att skydda undergrunden så

måste vi veta vad som orsakar skador i undergrunden. För det första är det

tveksamt om plastisk deformation kan förutsägas med hjälp av en elastisk

parameter, vertikal trycktöjning. För det andra är det tveksamt om ett kriterium

är tillräckligt, att samma töjningsnivå ger samma tillståndsutveckling

oberoende av material och vattenförhållanden. Här pågår ett samarbetsprojekt

för att ta fram bättre undergrundskriterier (med dansk och finsk medverkan).

3.2.1 Tillståndsbedömning

Det finns många exempel på hur visuell skadebesiktning kan utföras, ett är enligt

"Bära eller brista" (1991). Förutom den belagda vägytan bör omgivningen,

vägkanter och slänter, liksom dräneringen bedömas. Deformationer i form av spår

och ojämnheter kan mätas, ex. med Laser-RST.

3.2.2 Deflektionsmätning

I en mekanistisk (mekanistik-empirisk) dimensioneringsmetod, går värderingen ut

på att beskriva vägen i termer som gör det möjligt att beräkna påkänningar i olika

lager. Underlag för detta erhålls genom deflektionsmätning. Vägen utsätts för

någon form av provbelastning och vägens deflektion, eller nedsjunkning / fjädring,

mäts på ett antal avstånd från belastningscentrum.

3.2.2.1 Mätutrustningar

Deflektionsmätning kan utföras med olika typer av belastningar. Fallvikt (eller

fallviktsdeflektometer), se figur 4, är idag den utrustningen som är mest använd

och spridd över världen. Principen är att en vikt släpps från en valfri höjd och

kraften överförs via en belastningsplatta till vägen. Med andra typer av

utrustningar som används sker belastningen genom ett långsamt rullande hjul, ex.

Benkelman balk, som finns i automatiserad form under olika namn, ex.

Deflektograf. Vibrerande belastning kan också användas, ex. Dynaflect.
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Figur 4 Fallvikt, Eldrot (1982).
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Figur 5 Exempel på deflektioner mätta medfallvikt på några gator (lågtrafike-

rade) och vägar, från motorväg till grusväg. Mätningar gjorda under

sommar och höst med belastningen ca 50 kN.

Nazarian & Briggs (1990) har gjort en känslighetsanalys baserad på linjär-

elastiska beräkningar, vilken leder till rekommendationen att vid mätning på

sekundära vägar ska deflektionsgivarna på fallvikten placeras på avstånden 0, 200,

275, 350, 450, 750 och 1200 mm från belastningscentrum.
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3.2.2.2 Analys av detflektionsdata

Lytton & Smith (1985) anger att deflektioner kan användas för att värdera eller

beräkna storheter som indelas i fem kategorier:

Kvalitativ värdering

Representativ deflektion

Representativ parameter för nedsjunkningsbassängen

Representativ strukturell parameter

LagermodulerA
d
ö

f
ö

F
X

ps
s

Exempel på kvalitativ värdering förekommer i Utah och Kansas, [Stewart & Baus,

1985]. Där bestäms om överbyggnad respektive undergrund är stark eller svag,

med hjälp av Dynaflectmätning och representativa parametrar för nedsjunknings-

bassängen (DO, SCI och BCIT). Med representativ strukturell parameter avser

författarna exempelvis effektiv tjocklek av överbyggnaden.

Representativa parametrar

Den mätta nedsjunkningsbassängen kan beskrivas med ett antal parametrar vilka

kan användas för värdering av vägen. De vanligaste är (observera att deflektioner

på andra avstånd från belastningscentrum än de nedan angivna kan användas):

Centrumdeflektion DO

Surface Curvature Index SCI = D0-D300

Base Curvature Index BCIT = D600-D900

Krökningsradie R = 3007/[2=D0*(DO0/D300-1)]

Area Area = 150+(300*D300+300*D600+150*D900)/D0

Deen et al. (1985) utnyttjar de tre deflektioner som mäts närmast belastnings-

centrum. Genom att extrapolera en rät linje genom deflektionerna mätta med

givare två och tre till centrum, erhålls en projicerad centrumdeflektion, vilken

tillsammans med den mätta centrumdeflektionen används som mått på nedsjunk-

ningsbassängen.

Parametrarna ovan kan användas i en deflektionsbaserad dimensioneringsmetod.

De flesta deflektionsmetoder är dock av äldre ursprung och bygger enbart på

centrumdeflektionen. Kingham & Jester (1983) har i figur 6 angett den sannolika

tillståndsutvecklingen (bra/osäker/dålig) som funktion av deflektion, mätt med

Benkelman balk, och antal standardlaster. Figuren bygger på erfarenheter från

olika håll i världen. I nederkant av den osäkra "gråzonen" ligger AT's dimen-

sioneringskriterium.

I metoder som bygger på effektiv tjocklek kan också värderingen göras med hjälp

av deflektioner. I ROADHOG (utvecklad kring 1986 AASHTO Guide), [Hall &

Watkins, 1995], är effektivt SN för befintlig väg en funktion av skillnad mellan

centrumdeflektion och deflektion på ett avstånd lika med överbyggnadstjockleken.

Undergrundsmodulen är en funktion av deflektion 900 mm från belast-

ningscentrum (regressionsekvationer framtagna av Elliott och Thompson från

ILLI-PAVE-beräkningar används, se nedan). I 1993 AASHTO är effektivt SN en

funktion av överbyggnadstjocklek, undergrundsmodul och centrumdeflektion.

Undergrundsmodulen uppskattas med en metod föreslagen av Ullidtz (Mr =

(0,24*P)/(D.x*x), Poisson' s tal är 0,5).
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Figur 6 Sammanställning av erfarenheter av deflektioner mätta med

Benkelman balk, Kingham & Jester (1983).

Elliott et al. (1990) har tagit fram ett samband mellan undergrundsmodul och

deflektion som bygger på ILLI-PAVE-beräkningar:

E, = 25,035-5,245*D900+0,286*D900*

där E, = undergrundens resilientmodul vid viss spänning (i brytpunkt), i ksi

D900 = deflektion 900 mm (3 fot) från belastningscentrum, i mils

Djärf (1993) har bestämt följande samband mellan deflektion och undergrunds-

modul:

E, = 1.5

där E, = undergrundens E-modul, i MPa

D900 = deflektion 900 mm från belastningscentrum, i um

Horak (1986) anger ett liknande samband för att bestämma undergrundsmodul

(belastning: 40 kN, parhjul, kontakttryck 520 kPa):

log E, = 9,727-0,989*10g D2000 (alla flexibla konstruktioner)

där E, = undergrundsmodul, i Pa

D2000 = deflektion 2 m från belastningscentrum,i um

Senare presenterar Horak (1988) en rationell metod för utvärdering av nedsjunk-

ningsbassänger mätta med fallvikt. I den används samband för att beräkna

undergrundsmodul, ekvivalent överbyggnadstjocklek, påkänning på terrass och i

underkant beläggning. Undergrundsmodulen beräknas här ur tre nedsjunkningar

(väljs ur nedsjunkningarna D500, D610, D915 resp D2000), varefter medelvärdet

används. Därefter erhålls ekvivalent överbyggnadstjocklek som funktion av SCI

och undergrundsmodul. Slutligen skattas asfalt- och undergrundstöjning med

ledning av ekvivalent överbyggnadstjocklek och undergrundsmodul.

Yapp et al. (1987) konstaterar att förstärkningstjockleken inte är korrelerad till

centrumdeflektionen, varför dragtöjningen i beläggningen är ett bättre mått för val

av kritisk sektion. Dragtöjningen kan beräknas approximativt ur mätta

ytdeflektioner. Även enligt Molenaar (1994) m.fl. kan påkänningen i beläggningen

uppskattas direkt från de mätta deflektionerna, se avsnitt 4.1.3.
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Lagermoduler

Den vanligaste formen av utvärdering är att bestämma lagermoduler. Vägen

beskrivs med ett antal lager av bestämd tjocklek, för vilka E-moduler beräknas

genom ett iterativt förfarande ("backcalculation" eller bakåträkning). Ett stort

antal beräkningsprogram finns för detta, se tabell 2 (och kapitel 4). Med beräknade

materialegenskaper, vilka eventuellt korrigeras med hänsyn till temperatur. årstid

och spänning, kan sedan spänningar och töjningar i vägen under dimensionerande

last beräknas. Ett ytterligare steg kan vara att uppskatta restlivslängden, vilket

kräver kännedom om vad materialen tål och passerad trafik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2

_

Program för beräkning av lagermoduler (förflexibla och styva

konstruktioner) utvärderade i SHRP-projektet, (Layer moduli

backcalculation procedure: Software selection, 1993].

FORWARO FORWARD BACK- NON- LAYER
PROGRAM OEVELOPED CALCULATION CALCULATNTON CALCULATITON LINEAR LAYER INTERFACE
NAME BY METHOD SUBAOUTINE METHOO ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS
BISO EF USACE-WES MULTI-LAVYER BISAA fTERATTVE NO YES VARNABLE

ELASTG THEORY (PROPFWETARY)

BOUZDEF ZHOUV, et.al. MET - METHOO MET fTERATTVE 4-) NO FKED
OREQON STATE OF EQUTVALENT (AROVGH)

UNNV. THICKNESS
CHEVDEF USACE-WES MULTIH-LAVYER CHEVRON fTERATTVE NO YES FIXED

ELASTIO THEORY (AROUVGH)

COMDEF USGACE-WES MULTI-LAYER DATA BASE NO NO FIXED
ELASTIC THEORY (PROPFUETARY) (AROUVGH)

DBCONPAS TW et.a., FINITE ELEMENT FEAGONG M DATA BASE YES? YES? YEST?
U. OF

ELMOOY P. ULLJOTZ, [METHOD OF EQuUIV. MET YES (SUBOGIRADE YES FIXED
ELOON OYNATEST TMICKNESS ONLY) (AROUVGH)

ELSOEF TEXAS A&M U, MULTI-AYER ELSYM6 fTERATTVE NO YES FXED
UGACE-WES9 ELASTIC THEORY (AROUVGH)

EMO PCS/LAW MULTI+-LAYER CHEVRON fTERATIVE YES (SUSBOIRADE NO FIXED
ELASTIC THEORY o ONLY) (AROVGH)

EVERCALGC J. MAMHONEY, MULTI-LAYER CHEVRON fTERATiVE YES 43-) FKED
otal, ELASTIO THEORY (AOUVGH)

FPEDO1 W. MULTI-LAVYER BASINFT? fTrERATVE YES YE8 FKED?
ELASTIC THEORY (VARNMABLE]| (ROUVGH)

RLL!-BACK A IONNIDES CLOSED-FORM CLOSED-FORM [CLOSED-FORM NO NO NO
SOLUTNON SOLUTNON SOLUTION

I19SSEM4 P. ULLJOTZ, MULTI-LAVER ELSYM6 fTERATiVE YES (FINfTE CY- NO FIXED
R STUBSTAD ELASTIC THEORY, LINDER CONCEPT) (AOUVGH)

MODCOOMP3 L IRWTN, MULTI-LAYER CHEVRON fTERATTVE YEB 43.) FIXED
GZEBENY! ELASTIC THEORY (AROUVGH)

MODULUS TEXAS TRANG. MULTH-LAVER WESLEA DATA BASE YES? YES FKED?
INSTITUTE ELASTIC THEORY, (VARNABLE)

PADAL 6.F. BROWN, MULTI-LAYER UNKNOWN fTERATTVE YES [SUBOIRADE |UNKNOWN! FIXKED?
ota ELASTIO THEORY? ONLY)

RPEDO1 W. UDO MULTI-LAYER GASONA? fTERATIVE YES 43) FKEDT
ELASTO THEORY (VARNABLE]) (AROUVGH)

VWESO EF USACE-VYES, MULTI-AYER WESLEA NO YES VARNABLE
ELASTIO THEORY

          

Mycket har skrivits om iterationsberäkningar för att bestämma lagermoduler, och

speciella konferenser har hållits. Detta beror på att erfarenheterna av denna typ av

beräkningar är mycket skiftande. Svårigheterna hänger samman med att:

e Deformationen i olika lager i vägen bidrar i olika grad till deflektionen på

vägytan. Största bidraget kommer från undergrunden, medan tunna och styva
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lager deformeras lite, vilket betyder att det är svårare att bestämma moduler för

dessa lager.

Beräknade lagermoduler är känsliga för lagertjocklekar, vilket speciellt gäller

för tunna lager.

En unik lösning saknas i många fall. En given konstruktion med givna

lagermoduler ger en given deflektionsbassäng. Samma deflektionsbassäng kan

dock erhållas för flera kombinationer av lagermoduler.

Olika beräkningsprogram kan bygga på olika modeller och principer. Under-

grundens mäktighet kan variera beroende på om ett styvt skikt läggs in och på

vilken nivå. Detta påverkar storleken på beräknade moduler, inte bara i under-

grunden.

Olika beräkningsprogram accepterar olika överensstämmelse mellan mätt och

beräknad deflektion.

Materialens spänningsberoende kan bestämmas genom att belastning med flera

laster utförs, se kapitel 3.2.2.3. Hänsyn till spänningsberoendet i undergrunden (i

vertikal riktning) kan tas genom att som ex. Brown et al. (1986) använda de yttre

deflektionerna för att beräkna styvheten i olika lager av undergrunden. Det sägs att

för att kunna beräkna uppmätta nedsjunkningsbassänger tillfredsställande, måste

hänsyn till spänningsberoendet i undergrunden tas. Brunton et al. (1992)

rapporterar om sju års erfarenhet av programmet PADAL för passningsberäkning

av lagermoduler. Bl.a. anges att:

Undergrundens spänningsberoende simuleras med en serie lager med ökande

styvhet med djupet. Materialmodellen baseras på triaxialprovning:

E, = A*(p;/q;)"

E, = resilientmodul

po = effektiv medelnormalspänning p.g.a. egenvikt av ovanliggande lager

q, = deviatorspänning p.g.a. trafiklast

A, B = materialkonstanter

Utveckling av programmet har inriktats mot att behandla spänningsberoende

för grusmaterial, och en metod att ta hänsyn till spänningsberoende i

materialens horisontella riktning.

Grusbärlagers spänningsberoende har större betydelse på vägar med tunn

beläggning än på vägar med tjock beläggning.

En 50 % reduktion av

styvheten för ett bundet

lager kan tolkas som att 100 mitiation

lagret inte längre fyller in k ielastic

Crack

   stitlnesssin ursprungliga funktion Cid

("failed"), se figur 7. Om "Le_7
det efter ätgärd ligger t

kvar i vägen reduceras 20

modulen till den för grus- Time or no. ot axle loads
lager.

Failure ?

  

Figur 7 Bundet lagers reduktion i styvhet med

antal trafikbelastningar, Brown et al.

(1987).
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Molenaar & Beuving (1986) plottar ytmodulen, beräknad från deflektioner mätt

med fallvikt, som funktion av givaravståndet (radien). En lägre modul ger en

indikation på mjukare lager. Modulen för lagret kan inte bestämmas direkt

eftersom ytmodulen hänger samman med ekvivalent lagertjocklek och inte den

verkliga. Lagertjocklekar på obundna lager kan bestämmas med hjälp av DCP,

vars resultat uppritade ger samma bild som ytmodulplotten. Skillnaden är att

DCP-plotten ger de verkliga lagertjocklekarna. Lagermoduler kan sedan

bestämmas iterativt, då tjocklekarna är kända.

Jung (1993) bestämmer modul för undergrunden med hjälp av ytmodul och

"effektiv modul för undergrundsdeflektionen". Båda varierar med avståndet från

belastningscentrum. Modul för de granulära materialen beräknas som funktion av

undergrundsmodulen (E; = 0,2*h>""*E)). Beläggningsmodulen beräknas sedan så

att deflektionen rakt under last stämmer. Sättet att bestämma undergrunds-

modulen är något svårbegriplig. Motivet sägs vara att linjär elasticitetsteori inte

kan beskriva hur en flexibel konstruktion uppför sig, huvudsakligen p.g.a.

diskontinuiteter i beläggningen (sprickor). Linjär elasticitetsteori används ändå!

Metoden blir inte mindre märklig då töjning i beläggning och undergrund

beräknas men inte används! Istället begränsas vid dimensionering deflektion rakt

under last (DO). / HJ.

Linjär-elastiska beräkningar överskattar undergrundsmodulen rakt under lasten,

vilket leder till en underskattning av modulen på överliggande lager.

Introduktionen av ett styvt lager på 3-6 m djup kan resultera i mer realistiska

moduler, men rekommenderas inte av Bonaquist & Witezak (1992) som ett

substitut för att ta hänsyn till de icke-linjära egenskaperna hos materialen. De har

utvecklat en metod att bestämma de spänningsberoende koefficienterna i

materialmodellerna för bärlager och undergrund från ytdeflektion. Minst tre

deflektioner behövs för att bestämma spänningsberoendet i varje lager. För

undergrunden är det viktigt att deflektionerna beror på undergrunden och inte

innehåller bidrag från överbyggnaden. Ett datorprogram har utvecklats för

ändamålet men metoden måste vidareutvecklas och verifieras. Metoden, som inte

är en helt spänningsberoende lösning, utnyttjar integration av Boussinesq's

lösning för punktlast för att uppskatta spänningar och beräkna deflektioner

baserade på spänningsberoende moduler. En konsekvens av Boussinesq's lösning

är att spänningarna är oberoende av materialets modul. Ullidtz har visat liten

avvikelse mellan spänningar beräknade med icke-linjära finita element-analyser

och Boussinesq's lösning. Även om spänningarna inte påverkades av spännings-

beroende moduler, så skilde beräknade töjningar och deflektioner avsevärt jämfört

med det linjär-elastiska fallet. Lastberoende spänningar i valfri position beräknas

genom numerisk integration av Boussinesq's lösning. Spänningar från egenvikt av

material adderas. Modulen beräknas (som funktion av bulkspänning och skjuv-

spänning), och med känd lastspänning, modul och Poisson's tal kan töjningen

beräknas med hjälp av Hooke's lag. Vertikal deflektion är integralen av vertikal

töjning. Vägen delas in i en serie små kolumner, där töjningen beräknas för

mittpunkten och kompressionen är töjningen multiplicerad med tjockleken.

Icke-linjär-elastisk bakåträkning baserad på finita element är förmodligen det enda

sättet att helt ta hänsyn till materialens spänningsberoende, men är för komplext

enligt Rohde et al. (1992). Att utföra linjär-elastisk bakåträkning med ett styvt

skikt inlagt är istället en metod som rekommenderas (tvärt emot Bonaquist &
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Witezak ovan / HJ). Djupet till ett styvt skikt, som representerar berg eller under-

grundens ökande styvhet med djupet, bestäms med hjälp av deflektionsbassängens

utseende. Metoden, som ingår i MODULUS4-programmet, bygger på hypotesen

att avståndet till den punkt på vägytan där ingen deflektion kan mätas (r) är starkt

korrelerad till djupet i vägen där ingen deflektion uppträder (ett styvt lager).

Samband mellan djupet till styvt skikt och inversen till avståndet (I/r) har

bestämts genom regressionsanalys av teoretiska beräkningsresultat. Ju mer

undergrundens styvhet ökar med djupet, desto grundare styvt skikt för att

representera detta. Fallviktsmätningar på provsträckor gav ett styvt lager på nivåer

mellan 3 (sand) och 6 m (lera). Helst ska beräknad undergrundsmodul representera

den svagaste delen av undergrunden, den översta delen. Den deflektionsgivare

närmast lasten som enbart mäter deflektion i undergrunden ska då användas. En

uppfattning om denna kan fås genom att plotta ytmodulen för olika givare mot

avståndet. Givare upp till en utanför den där lägsta ytmodul erhålls föreslås

användas i deflektionsanalysen. Verkar rimligt men erfarenheterna av MODULUS

är inte enbart positiva / HJ.

Beträffande läget av ett styvt skikt kan nämnas att vid fallviktsmätningar på tre

instrumenterade svenska vägar så erhölls ett mycket litet bidrag till ytdeflektionen

från ett djup större än 3 m, [Jansson & Wiman, 1994].

Potter et al. (1994, 1) använder linjär elasticitetsteori för att beräkna moduler för

materialen i den befintliga konstruktionen (General Mechanistic Procedure).

Obundna material antags ändå spänningsberoende. Spänningar i befintlig och

förstärkt väg beräknas och modulerna korrigeras. Spänningsberoendet simuleras

också genom att ett lager delas i flera dellager med varierande modul, ex.

rekommenderas att finkornig undergrund representeras av fyra lager med tjock-

lekarna 250, 350, 500 mm och oändlig tjocklek. Moduler korrigeras till

dimensionerande värde genom att beräknade moduler multipliceras med följande

faktorer:

e Asfalt: Edim. temperatur och hastighet / Emättemperatur och mäthastighet

e Granulära material: [(0*"/3) / (0"*"/3)]*

0 = summa huvudspänningar (0/3 = medelhuvudspänning)

k varierar från 0,3 (först.lager av låg kvalitet) till 0,5 (bärlager av hög kvalitet)

e Undergrund, finkornig: [(300 - 64") / (300 - o"*')]"

G4 = deviatorspänning (kPa)

P är en funktion av CBR (P=8 för CBR=2, och P=0 för CBR=15)

Maestas & Mamlouk (1992) har studerat 29 vägar, flexibla konstruktioner i behov

av förstärkning i Arizona. Fallviktsmätning har utförts och moduler för olika lager

har beräknats med programmen; ELSDEF (ELSYMS5 subrutin), MODCOMP2

(CHEVRON subrutin); MODULUS4 (WES5 subrutin) och ISSEM4 (ELSYM5

subrutin). Resultatet av modulberäkningarna, medelmoduler för olika lager,

framgår av figur 8. Endast för undergrunden är modulerna signifikant olika (nivån

0,05). Modulerna har sedan använts för att dimensionera förstärkning av vägarna

enligt 1986 "AASHTO Guide for Design of Pavement Structures". Beräknade

förstärkningsbehov är inte signifikant olika, men om man ser till skillnader för

enskilda sträckor så är konsekvenserna betydande. Skillnader på upp till 12 cm

förekommer. Jämförelsen av beräknade förstärkningsbehov visar på konsekven-
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serna av beräknade moduler, men också på AASHTO-metodens känslighet för

lagerstyvheter / HJ.

1200
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Figur 8 Jämförelse av E-moduler beräknade med olika program, Maestas &

Mamlouk (1992). Lagren är numrerade uppifrån. 1 ksi = 6,89 MPa.

Även Zhou et al. (1989) har dimensionerat förstärkning av vägar enligt 1986

"AASHTO Guide for Design of Pavement Structures". De tre beräkningsprogram

BISDEF, ELSDEF och MODCOMP2 användes för modulbestämning. Författarna

säger att vid användning av bakåträkningsprogram bör en del materialmoduler

bestämmas i laboratorium och läggas in som fixa värden i programmen, för att

sedan beräkna övriga lagermoduler. (De säger även att ingenjörsmässig bedöm-

ning måste användas vid bestämning av lagerkoefficienter, för beräkning av

konstruktionens SN).

Trots ovannämnda svårigheter menar Ullidtz & Stubstad (1990) att lagermoduler

behövs för att kunna beräkna påkänningar i vägen, och att beräknad modul för

beläggningen kan användas som en indikation på tillståndet. Tester utförda av

FHWA med "Accelerated Loading Facility" (ALF) visar att beläggningsmodulen

minskar nästan linjärt med antalet belastningar (med undantag av början då

modulen ökar). Då sprickor blir synliga har modulen sjunkit till 20-30 % av sitt

ursprungliga värde. Vid accelererad provning kommer effekten av att bitumen

oxiderar och blir hårdare med tiden inte med, vilket motverkar ovan nämnda

minskning i beläggningsmodul. Jämför även med figur 7, där beläggningens

livslängd anses förbrukad vid 50 % reducerad styvhet. För att vid konstaterad

variation i modul kunna skilja variation i nedbrytning från variation i

beläggningstjocklek måste den senare vara känd / HJ.

Även Goddard (1990) menar att beräknad modul för beläggningen kan användas

som en indikation på tillståndet. I tabell 3 anges samband mellan modul för

bitumenbundna lager, bestämd med hjälp av fallviktsmätning, och lagrets kvalitet

bedömd genom okulär besiktning.

VTI meddelande 815 39



Tabell 3 Modul som mått på beläggningens tillstånd, enligt Goddard (1990).

 

Modul (MPa) Tillstånd på bituminösa lager

 
korr. till 20 "C =250 mm >250 mm

= 2000 Dålig sammanhållning i samtliga

___________Taget __ _ _ __ _ _ _ _ _a aaa.
2000-4000 Dålig sammanhållning i något

__________ _laget __ _ _ _ _ _ ___ _a a a a a a eaeeee.
>4000 Bra sammanhållning Tendens till dålig sammanhållning i

eee________ _ _ något lager__ _ _ _ _ __ _ __ _ __,
>7000 Bra sammanhållning 

Statisk analys av deflektioner har hittills använts, men en dynamisk analys är mer
riktig enligt Molenaar (1994). Författaren är dock tveksam till nyttan för praktiskt
bruk, då analysen redan nu i många fall anses som komplicerad och han med flera
betraktar bakåträkning av lagermoduler som en konst som kräver erfarenhet.

Andra har försökt utveckla expertsystem för detta. Snaith & Evorides (1994) har
utvecklat en prototyp till ett expertsystem, inriktat på att "injicera" bakåträknings-
proceduren av moduler från fallviktsmätning med erfarenheter. Systemet består av
tre delar:

1. Ett finita element program för analys av testade vägar.
2. En kunskapsbas som används för att välja lagermoduler som uppfyller två

kriterier; dels överensstämmelse mellan mätta och beräknade värden, dels är
rimliga (gör bedömningar som normalt utförs av en vägingenjör).

3. En databas som innehåller mätdata och tidigare lösningar.

Slutsatser som dras är att val av lagermoduler kan förbättras genom att referera till
tidigare analyser av olika vägar. Det är viktigt att upprätta ett stort antal regler för
att approximera kunskapen hos en expert, och att systemet ska kunna utveckla
egna regler från erfarenhet. Författarna säger också att nuvarande generations
programspråk och expertsystemskal inte är tillräckligt flexibla att hantera så
komplexa problem som det här är frågan om.

3.2.2.3 Mätning med flera laster

Deflektionsmätning utförs vanligen med en last. Vid fallviktsmätning används
normalt en last som motsvarar den maximalt lagliga lasten. Genom att variera
fallhöjden kan dock lasten varieras i mätpunkterna. Nedan anges referenser där
fallviktsmätning med flera laster nämns som krav eller rekommendendation.

I Arizona är, enligt Mamlouk et al. (1990), en last (40 kN) tillräcklig för att
dimensionera med hänsyn till utmattning, men för att dimensionera med hänsyn
till permanenta deformationer i undergrunden krävs att belastningar görs med flera
laster, 27 - minst 68 kN.

Zhou et al. (1992) beskriver en metod för Oregon som bygger på mätning med
flera laster för att bestämma lagermodulernas spänningsberoende.

I den metod för Washington state som Mahoney et al. (1989) beskriver bestäms
koefficienter för spänningsberoende hos obundna material om belastning gjorts
med två eller fler laster.
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Om modulen för ett lager är spänningsberoende är också ekvivalenttjockleken det.

Detta utnyttjar Molenaar & Beuving (1986) för att iterativt bestämma spännings-

beroendet då mätning utförts med varierande last.

Rada & Witezak (1994) anger att vid dimensionering av asfaltpålägg på spräckt

betong utförs mätning med två, eller helst tre, laster.

3.2.2.4 Mätpunkters placering på vägen

Sidoläge

Deflektionsmätning utförs normalt i det yttre hjulspåret. Vissa förespråkar

mätning både i och mellan spår.

Enligt de Bondt (1992) mäts deflektion i och mellan spår. Deflektioner korrigeras

med avseende på belastningstid, temperatur och årstid. Styvhet för materialen

beräknas genom bakåträkning, med hjälp av linjär elasticitetsteori. Styvheter från

spår används för att beskriva befintlig väg, medan vägens ursprunglig livslängd

bestäms av styvheter mellan spår. Också enligt Molenaar (1994) är det relativa

jämförelser som är viktiga då restlivslängden ska bestämmas. Vid undersökningar

av svenska vägar har i några fall konstaterats sprickor orsakade av

trafikbelastningen även mellan spåren, varför antagandet ovan kan leda till

felaktiga slutsatser! /HJ.

Tabell 4 Rekommenderat sidoläge för deflektionsmätning.

 

 

 

Sidoläge Referens

Yttre hjulspår Branco et al. (1984), Kingham et al. (1983)

I och mellan hjulspår Brown et al. (1986), de Bondt (1992),

Molenaar (1994)

Punktavstånd

Kestler et al. (1994) behandlar optimalt punktavstånd mellan fallviktsmätpunkter.

Genom att jämföra skillnader mellan par av mätta deflektioner vid ökat mät-

punktsavstånd, kan en avståndsvägningsfunktion i statistisk form användas och

graden av korrelation mellan två godtyckliga mätpunkter beskrivas. Då avståndet

ökar minskar korrelationen mellan data för att vid visst avstånd vara oberoende.

Metoden sägs vara allmänt använd inom geologi och gruvområdet. Om varje väg

är unik (vad gäller konstruktion, variationer i material och vattenförhållanden) så

är optimalt mätpunktsavstånd också olika för varje väg, och skulle i princip

behöva bestämmas för det enskilda vägobjektet / HJ.

Tabell 5 Rekommenderat punktavstånd vid deflektionsmätning.

 

 
Mätpunktsavstånd Referens

Max 100 m Branco et al. (1984)

Min 12 punkter per km, slumpmässigt valda punkter Kingham et al. (1983)

100 m, i båda riktningar (rutinmätning på vägnätsnivå) Schmidt (1989)

10 punkter per mile i varje riktning Sebaaly et al. (1994) 

Tirado-Corvetti et al. (1988) redovisar en dimensioneringsmetod vilken är helt

fokuserad på tvärsprickor! Följdaktligen karteras förekomsten av tvärsprickor och

avståndet mellan dessa. Fallviktsmätningar utförs minst 1,8 m från närmaste
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spricka, och lagermoduler beräknas. Mätningar görs också intill sprickor för

bestämning av lastöverföringskoefficienter.

3.2.2.5 Måättidpunkt

Kritisk tid och rekommenderad mättidpunkt

Antingen kan rekommenderas att deflektionsmätningen ska utföras under den

kritiska perioden (eller annan period som är dimensionerande), eller kan en juste-

ring av deflektioner eller moduler göras till motsvarande period.

Tabell 6 Rekommenderad tidför deflektionsmätning.

 

 
Rekommenderad tid för deflektionsmätning Referens

När undergrunden är som svagast Boulet (1984)

Mest kritisk period (mätning eller justering) Kingham et al. (1983)

Varje årstid Zhou et al. (1992)

Helst under kritisk period Slyngstad (1994) 

Enligt Deen et al. (1985) ska deflektioner korrigeras till den svagaste perioden

under våren, även om mätningar under hösten sägs ge den bästa indikationen på

tillståndsutvecklingen.

I Florida är vintern med kall beläggning och otjälade underliggande lager kritisk,

enligt Guan et al. (1990). Problemet är hastig avkylning i kombination med hårt

bindemedel, då påkänningar från den tunga trafiken adderas till temperatur-

spänningar.

Kosky (1986) korrigerar, i en metod framtagen av vägmyndigheten i Victoria

(Australien), deflektionerna till medeltemperaturen för platsen. "Weighted Mean

Annual Pavement Temperatur" (Shell 1978) används.

Mueller (1991) anger att dimensionerande period är tjällossningen. Korrigerings-

faktor används.

Veeraragavan & Justo (1990) korrigerar mätt deflektion med Benkelman balk till

att motsvara period med högsta fuktinnehåll i undergrunden. Korrigeringen görs

som funktion av jordart (andel finmaterial och plasticitetsindex) och

överbyggnadslagrens tjocklek för olika klimat (nederbördsmängd).

Arstidsvariation

Richter & Irwin (1988) anger att deflektionsmätning utförs vid två tillfällen.

Resultatet från den ena mätningen används vid beräkningarna, medan resultat från

den andra mätningen används för att bestämma säsongvariationen.

Pereira (1994) har genom studier av nya och överlagda vägar i Portugal (27 resp.

49 vägar med varierande ålder och trafik) tagit fram samband mellan deflektion i

kritisk period, vår, och ett antal variabler. Enligt modellerna varierar förhållandet

mellan vår- och höstdeflektion med en faktor 1,29-1,98 för nya vägar beroende på

nederbörd. För överlagda vägar är motsvarande faktor 0,91-2,20 beroende på

dräneringens kondition. Detta sägs överensstämma med andra undersökningar och

pekar på betydelsen av att förbättra och underhålla dräneringen.

Matter et al. (1993) anser att hänsyn till säsongvariationen ska tas genom att

beräknade lagermoduler justeras till en referensårstid. De har inte kunnat ta fram

något direkt samband mellan fukt i undergrunden och klimatdata, även om det
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fanns en trend mellan fukt i undergrunden och nederbörden (summan av

medelvärdet för 7 resp. 30 dagar).

Janoo & Berg (1990) har genom fallviktsmätningar på konstruktioner i provgrav

på CRREL konstaterat en försvagning av lerundergrunden med en faktor 2 till 2,2

i tjällossningen, baserat på mätt deflektion 700 mm från belastningscentrum.

Säsongvariationen i moduler för bärlager och undergrundsmaterial har tagits fram

av Pierce et al. (1993) för Washington state. Resultatet bygger på beräknade

moduler från fyra års fallviktsmätningar under olika årstider. Större modul-

variation erhölls för bärlagret än för undergrunden. I en annan rapport från

Washington state anger Mahoney et al. (1989) att modulerna för obundna material

korrigeras med hänsyn till årstid. Korrigeringsfaktorer har bestämts för de olika

klimaten i staten enligt ovan. Författarna säger dock att korrigeringar ska göras

med viss försiktighet.

I tre instrumenterade svenska vägar konstaterades liten årstidsvariation i

deflektion i bär- och förstärkningslager av bra kvalitet, [Wiman & Jansson, 1990].

Beläggningstemperatur och temperaturkorrigering

Bitumenbundna material har en styvhet som är temperaturberoende. Med stigande

temperatur i beläggningen minskar styvheten, vilket medför större deflektioner vid

ex. fallviktsmätning. För att kunna korrigera mätta deflektioner eller därur

beräknade parametrar till en referenstemperatur, måste temperaturen i belägg-

ningen vid mättillfället bestämmas.

Stubstad et al. (1994) beskriver en metod att beräkna temperaturen i asfalten.

Optimalt djup att bestämma temperaturen på i beläggningen sägs vara en tredjedel

av tjockleken. Temperaturen varierar mer i övre delen av beläggningen och

påverkar därför modulen mer än temperaturen i botten. Sambandet har tagits fram

med hjälp av data från Danmark och USA/Kanada (SHRP LTPP), och sägs därför

vara universellt. Metoden kallas BELLS (efter författarna) och sambandet är:

Tj; = 8,77+0,649*IR+[log(d)- 1,5]*[-0,503*IR+0,786*(5-day)+4,79*sin(hr- 1 8)]

+[sin(hr- 14)]*([2,20+0,044*IR]

där T;j;= temperaturen på djupet en tredjedel av beläggningstjockleken, "C

IR = yttemperatur mätt med fallvikt, *C

d = djup på vilket temperaturen ska bestämmas, dvs. bel.tjocklek/3, mm

5-day = medellufttemperatur de 5 föregående dagarna, summa 5 högsta och

5 lägsta/10, "C

hr = tid på dygnet (tiden minus konstanten divideras med 24 (timmar/dygn),

multiplicera med 27 och ta sinusfunktionen av detta värde)

Möjligen med undantag av beläggningstjockleken kan data erhållas utan ingrepp i

vägen. Det framtagna sambandet kan komma att förfinas och revideras eftersom

mer data blir tillgängligt. Bl.a. kan lufttemperaturen de närmaste dagarna komma

att viktas mer, och kanske kommer lufttemperaturen vid mätningen att användas

liksom uppgifter om eventuell molnighet.

Mahoney et al. (1989) anger att modulen för beläggningen korrigeras till standard-

laboratorieförhållanden. Temperaturen i beläggningen bestäms med Southgate's

metod, se figur 9. Vid dimensioneringen bestäms beläggningstemperaturen med

Witcak's metod:
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MMPT = MMAT*(1+1/(z2+4))-34/(z+4)+6

där MMPT = medelmånadstemp. i beläggningen (*F)

MMAT = medelmånadstemp. i luften (*F)

z = djup under ytan (inches)

Paxemert Sutace Temperature Plus 5-day Mean Av Temperatise
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Figur 9 Uppskattning av temperatur i beläggningen, Southgate 's metod,

[Mahoney et al., 1989]

I Danmark, [Schmidt, 1989], begränsas den temperaturkorrigerade E-modulen för

beläggningen till ett maxvärde, som inte är högre än modulen för ny beläggning.

Både teoretiskt och enligt fältmätningar påverkar temperaturen deflektionen på ett

exponentiellt sätt, enligt Ehrola et al. (1990). Olika korrigeringar av deflektionen

föreslås. En teoretiskt grundad korrigering används för nya asfaltvägar, medan en

grundad på fältmätningar används för gamla vägar. Skillnaden i korrektion är liten

vid tjocka beläggningar, 200-250 mm, medan korrektionen för tunna belägg-

ningar, 50 mm, är betydligt mindre för gamla beläggningar än för nya.

Enligt Deen et al. (1985) ska deflektioner korrigeras med hänsyn till temperatur

med separata faktorer för varje givare.

Bergstedt (1990) säger att deflektioner ska korrigeras med hänsyn till temperatur

om beläggningstjockleken är större än 50 mm och temperaturen avviker mer än en

grad från referenstemperaturen. Deflektioner ut till ca 0,5 m från belastningen

behöver korrigeras. Beläggningens temperaturkänslighet bestäms genom fält-

mätning under en 24-timmars period, eller genom laboratorieprovning av

borrkärnor. Värden från litteraturen kan även används. Korrigeringsfaktorer tas

fram genom att beräknad beläggningsmodul korrigeras, varefter korrigerade

deflektioner beräknas.

Djärf (1996) har tagit fram en modell för temperaturkorrigering av beläggnings-

töjningen baserad på fallviktsmätningar under ett dygn. Vid korrigeringen tas
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hänsyn till beläggningens tjocklek och centrumdeflektionen, större deflektion

leder till större korrigering.

Nedbrytning mellan mätning och åtgärd

Ett problem som sällan berörs är eventuell fortsatt nedbrytning under tiden mellan

deflektionsmätning och förstärkningsåtgärd. Vägens fortsatta nedbrytning under

denna tid kan få konsekvenser, speciellt om nedbrytningen gått långt.

Potter et al. (1994, 1) tar hänsyn till detta vid sprucken beläggning genom att anta

en lägre modul för beläggningen vid tidpunkten för åtgärd än vid mättillfället.

3.2.3 Andra mätningar

Det finns också andra typer av utrustningar som inte mäter deflektion, men som

också kan används i fält för att bestämma materialegenskaper, ex DCP ("Dynamic

Cone Penetrometer'"') och vågutbredning.

Lepert et al. (1994) säger att dynamisk undersökning, vågutbredning, är ett

lovande komplement till deflektionsmätning när det gäller vägar med styva,

halvstyva eller tjocka bitumenbundna lager. Utrustningen som utvecklats, Colibri-

systemet, är lätt och billigare än deflektionsmätutrustning. Beträffande

utvärderingen är det mest frågan om att finna inhomogeniteter längs en väg,

skador som redan uppstått av någon orsak.

Ese et al. (1994) beskriver en procedur vid 1--

förstärkning av vägar med grusbärlager i Norge

(Sogn och Fjordane fylke), som bygger på DCP-

och deflektionsmätning:

   

HAMMER

1. Vägar med hastig försämring av jämnhet och (NB. HAMMER MÄSS = & kg.)

spår upptäcks i underhållssystemet.

2. DCP-mätning utförs mitt under tjällossningen &

och deflektionsmätning utförs vid slutet av TY0 PARTS SCREW TOGETHER

tjällossningen. ; ( )/

3. Om DCP-värdena är för höga medan

deflektionsmätningen ger tillräckligt hög

tillåten axellast, så förbättras dräneringen. - MEASURING TAPE

  

Effekten kontrolleras nästa tjällossning och 4 ds tv

om DCP-värdena är godkända så läggs ett

nytt slitlager utan ytterligare förstärkning. Om

DCP-värdena fortfarande är för höga TEMPERED CONE

förstärks vägen innan slitlager läggs. L MA;l

Ett kritiskt DCP-värde på ca 2,6 mm/slag har

satts ur stabilitetssynpunkt för välgraderat grus. i ), ,

Samband mellan DCP-värde och CBR har tagits Figur 10 "Dynamic COTe

fram för bärlager. En automatisk DCP-utrust- Penetrometer

ning har konstruerats. (manuell).

Derradji et al. (1994) beskriver en modifierad "minipressuremeter" som kan
användas för att bestämma E-modul i fält för material i undergrund upp till
bärlager (med modul © 1000 MPa). En preliminär testprocedur är att först göra
DCP-mätning för att bestämma lagertjocklekar och sedan sätta ned mätsonden i
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det hål som DCP'n lämnat. Mätmetoden kom ursprungligen till för att ersätta

plattbelastning.

Lagertjocklek

För att beräkna tillförlitliga E-moduler krävs enligt Berg et al. (1986) att

lagertjocklekar är bestämda med en noggrannhet på +/- 10 mm för beläggningen

och +/- 100 mm för obundet bärlager. Tidigare har därför provgropar grävts för

var S:e fallviktspunkt. En jämförelse har gjorts mellan att använda mätta

tjocklekar i varje punkt och att använda medeltjocklekar. I det senare fallet, med

medelvärden, har tunnare förstärkningsbehov erhållits. Slutsatsen är att bättre

kunskap om verkliga lagertjocklekar i varje enskild fallviktspunkt behövs.

Georadar och Ultraljud har prövats för att bestämma lagertjocklekar.

Om radar för att bestämma lagertjocklekar rapporterar bl.a. Livneh & Siddiqui

(1992) och Maser et al. (1992). De förra säger det vara möjligt att åtminstone

bestämma beläggningstjockleken, men att metoden fortfarande har vissa

begränsningar. De senare är mer optimistiska och rapporterar mätningar med bra

resultat utförda på SHRP-LTPP-sträckor. Kalibrering mot en borrkärna förbättrar

säkerheten i bestämningen av asfalttjockleken (från + 7,6 till + 2,8 mm på aktuella

sträckor).

3.2.4 Materialprovning

Behovet av och omfattningen av materialprovning är mycket varierande. Molenaar

(1994) har åsikten att det i allmänhet läggs för stor vikt vid deflektionsmätning

och för lite vid materialprovning. Materials hållfasthetsegenskaper kan bestämmas

på laboratoriet, liksom moduler. De laboratoriebestämda modulerna används i

flera fall för att kontrollera de som bestämts i fält. Det är också viktigt att ta

borrkärnor för att bestämma om sprickor har initierats i ytan eller i underkant av

beläggningen. Författaren anser att sprickor som kommer underifrån har större

ytutbredning än sprickor som uppstår i ytan på grund av hög skjuvpåkänning i

kontakten däck-vägyta (påkänningen i underkant av beläggningen är jämnare

utbredd över en större yta).

Zhou et al. (1992) anger att begränsade laboriatoriundersökningar ska göras för att

verifiera beräknade moduler.

Ksaibaiti et al. (1994) har jämfört undergrundsmoduler bestämda med hjälp av

fallviktsmätning, AASHTO-ekvation (också baserad på deflektionsmätning) och

laboratorieprovning på ostörda prov (kohesionsjord). Författarnas slutsats är att

den modul som ska användas vid dimensionering bör väljas med ledning av

laboratorieförsök på ostörda prov (?/HJ).

Ruth et al. (1992) anger att de parametrar för beläggningsmassan som behövs kan

erhållas genom dragprovning av ett prov med diametern 100 mm, 63 mm tjockt.

De kan också erhållas snabbare genom lågtemperatur-viskositetstest av utvunnet

bindemedel (vintern anses vara kritisk period).

Vid den mekanistiska dimensioneringsmetod som Yapp et al. (1987) beskriver,

rekommenderas att borrkärnor testas vid tunna beläggningar (©50 mm).

I FE-metoden, [Förbättring bärighet/beläggning, projektering av enskilt objekt,

1992], bestäms materialkoefficienter, FE-tal. Detta förutsätter att materialprover

tas och kornkurva bestäms. I andra dimensioneringsmetoder som bygger på
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samma princip, ex. senare års AASHTO-metod, kan analysen göras med hjälp av

beräknade lagermoduler.

Oavsett om indata till dimensioneringsmetoden fordrar provtagning eller ej, så ger

provtagningen en kontroll av lagertjocklekar och dess variation (om det inte kan

bestämmas på annat sätt). Dessutom erhålls viktig information om vilken typ av

förstärkningsåtgärd som kan bli aktuell.

I detta sammanhang kan nämnas att enligt Jansen et al. (1991) grävdes i Danmark

4000 provgropar i samband med införande av vägverkets underhållssystem på det

statliga vägnätet 1988. Det mättes med fallvikt i 15000 punkter och i samtliga

provtagningspunkter beräknades E-moduler och förstärkningsbehov.

Tabell 7 Frekvens av provtagning i vägen.

 

 Provtagningsfrekvens Referens Analys

Var 5:e FWD-pkt Berg et al. (1986) Lagertjocklek

Var 300:e m Schmidt (1989)

1-2 pkter per km Boulet (1984)

Representativa pkter för delsträcka Branco et al. (1984) -"-, lab.provning

5 pkter per mile 1 Yapp et al. (1987) 

1) Om uppgifter saknas

3.2.5 Trafik- och axellastmätning

Uppgifter om den trafik som går på vägen är viktiga, men ofta bristfälliga. Detta

konstaterar bl.a. Yapp et al. (1987). Möjlighet finns att skaffa uppgifter om den

tunga trafiken genom vägning eller räkning på aktuell väg. Principen för

införskaffandet av data är dock inte speciell i detta fall och behandlas mer i annan

än den här refererade litteraturen.

3.3 Delsträckor med samma förstärkningsbehov

Värderingen av vägen som är i behov av förstärkning syftar till att skilja på

delsträckor som uppfört sig olika och är i behov av olika åtgärder. Med de

undersökningar som nämnts ovan finns underlag för att göra denna indelning.

Tyngdpunkten på vad delsträckeindelningen baseras på kan variera.

Kingham & Jester (1983) anger att indelningen görs ingenjörsmässigt och att

punkter som har högre deflektion än medelvärdet plus två gånger standard-

avvikelsen eventuellt behandlas separat.

Kosky (1986) anger att för en homogen delsträcka ska inte kvoten mellan

standardavvikelsen och medelvärdet av deflektionen överstiga 0,25. Som

representativ deflektion för delsträckan används medelvärdet av DO plus

standardavvikelsen multiplicerad med en faktor 1,3 - 2,0 beroende på vägtyp. För

D0-D200 används medelvärdet (i brist på erfarenheter).

Sebaaly et al. (1994) anger att delsträckeindelning görs baserat på mätta

deflektioner eller beräknade moduler (enligt rekommendationer i "AASHTO

Design Guide").

Finn & Monismith (1984) rekommenderar att delsträckor bestäms med hjälp av

deflektionsmätning och besiktning.

Delsträckeindelningen kan också göras efter det att förstärkningsbehovet

beräknats längs vägen.

VTT meddelande 815 47



Pynn (1986) gör delsträckeindelning med hjälp av statistiska test av förstärknings-

behovet (beräknat med deflektionsmetod) i det svagaste körfältet.

Elliott et al. (1990) beräknar förstärkningsbehov (med ROADHOG) i varje

mätpunkt. Delsträckeindelning görs med hjälp av "kumulativ differensmetod".

Richter & Irwin (1988) anger följande procedur för att bestämma förstärknings-

behov:

1. Tjocklek av pålägg bestäms för varje mätpunkt.

2. Andel där ingen förstärkning behövs bestäms.

3. Om andelen punkter med förstärkningsbehov är litet övervägs punktåtgärder.

4. Om andelen punkter utan förstärkningsbehov är litet:

a) se på vilka punkter där förstärkningsbehov finns som kan behöva punkt-

åtgärder utöver ett "jämnt" pålägg.

b) negligera alla punkter utan förstärkningsbehov.

c) bestäm 85%-percentilen (eller annan nivå) av förstärkningstjockleken för de

punkter som inte ska punktåtgärdas.
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4 Beräkning av förstärkningsbehov

4.1 Beräkning av påkänningar i vägen

I en mekanistisk analys beskrivs vägen bestå av ett antal lager med mekaniska

egenskaper och med hjälp av en beräkningsmodell uppskattas påkänningar

(spänningar och töjningar) orsakade av last. Den vanligaste modellen som används

för beräkningarna bygger på elasticitetsteori. På senare tid har även finita element

metoden använts i ökad omfattning. Andra mer komplexa metoder finns också, ex.

diskreta element metoden. Dessa är i dagsläget av mer intresse för forskning och

utveckling än för praktisk dimensionering. Olika typer av modeller beskrivs

ingående av Ullidtz (1995).

Enligt Ullidtz et al. (1987) visar de flesta vägbyggnadsmaterial viskösa, visko-

elastiska och/eller plastiska egenskaper, i tillägg till de elastiska. Materialen är

ofta inhomogena, anisotropa och uppvisar icke-linjära samband mellan spänning

och töjning. Många material är också partikulära, består av diskreta partiklar.

Diskontinuiteter som kanter och sprickor förekommer ofta och förhållandena vid

skiktgränserna är ofta okända. Författarna menar dock att elastisk analys, en

kombination av Odemark's metod och Boussinesq's ekvationer, är väl så bra som

andra mer komplexa metoder när det gäller att beräkna påkänningar i vägen. Icke-

linearitet måste beaktas då deflektionsdata ska analyseras.

Samma beräkningsmodeller används vid dimensionering av nybyggnad och

förstärkning, liksom vid värderingen av den befintliga vägen. Exempel på olika

beräkningsprogram som används visas i tabell 8 (se även tabell 2).

Tabell 8 Beräkningsprogram som används.

 

 

Referens Program för beräkning av: Program för

Påkänningar E-moduler dimensionering

Boulet (1984) ALICE

Chou (1994) WESLEA

Mamlouk et al. (1990) CHEVDEF BKCHEVM

Richter & Irwin (1988) NELAPAV MODCOMP2 PAVMAN

Zhou et al. (1992) ELSYM5 BOUSDEF

Hicks et al. ((1988) BISAR, ELSYM5 BOUSDEF,

ELMOD,

ELSDEF

Mahoney et al. (1989) CHEVRON EVERCALC EVERPAVE

Potter et al. (1994) CIRCLY EFROMD2

Sebaaly et al. (1994) MODULUS

Marchionna et al. (1986) NOLAP PASTREV

Brunton et al. (1992) PADAL
 

4.1.1 Elasticitetsteori

1 de flesta fall antas bl.a. att belastningen är statisk och att materialen är

homogena, isotropa och linjär-elastiska. Att materialen är isotropa betyder att de

har samma egenskaper i horisontal och vertikal riktning och att de är linjär-

elastiska betyder att de har samma styvhet (E-modul) oberoende av belastning.

Samtliga dessa antaganden stämmer dåligt med verkligheten. Beräkningar
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grundade på elasticitetsteori har trots detta använts och bedömts ge användbara

resultat.

Innan datorer möjliggjorde beräkning av påkänningar i flerskiktade system

användes ekvationer framtagna för speciella fall eller förenklingar. Boussinesq tog

fram ekvationer för beräkning av påkänningar från en punktlast i en homogen,

isotrop, linjär-elastisk halvrymd, medan Burmister drygt ett halvsekel senare tog

fram en lösning för ett två-lager system. Odemark kom med en metod som går ut

på att spänningar i ett lager beror på ovanliggande lagers styvhet. Det övre lagret

kan ersättas av ett lager med samma E-modul som det underliggande och med en

ekvivalent tjocklek som resulterar i samma styvhet för lagret. På så sätt kan ett

flerskiktat system ersättas av en ekvivalent elastisk halvrymd som Boussinesq's

ekvationer kan tillämpas på. Med datorutvecklingen har ett stort antal program

kommit som kan beräkna påkänningar från en eller flera laster i valfria punkter i

ett flerskiktat system. Lösningar baserade på Boussinesq-Odemark används dock

fortfarande på flera håll.

4.1.2 Finita element metoden

Metoden som är mycket flexibel kan hantera många materialmodeller, ex.

elastiska, plastiska, viskösa och visko-elastiska. Möjligheter finns även att hantera

diskontinuiteter som sprickor och lasten kan vara såväl statisk som dynamisk.

Vanligast är att metoden används för att beräkna påkänningar i spänningsberoende

elastiska material under statisk belastning. Metoden bygger på att vägen antas

bestå av ett antal element som analyseras vart och ett på iterativt sätt. Med antagen

modul beräknas spänningar, vilka påverkar modulen. Modulen justeras tills

skillnaden mellan antagen och beräknad är liten. De samband mellan spänningar

och töjningar som används kan ha olika utseende.

Alexander & Barker (1994) beskriver ett bakåträkningsprogram baserat på finita

element metoden. En hyperbolisk spännings-töjningskurva beskriver både fin-

korniga och grovkorniga material. Tangentmodulen uttrycks som:

E, = [I -(R;*(1-sing)*(0;-0;))/(2*c*cos0+2*0;*sing)]"* K*p,*( 03/p;)"

där K = modultal, som bakåträknas

R; = brottförhållande

på = atmosfärstryck

n, R;, c (kohesion) och & (friktionsvinkel) antas eller laboratoriebestäms

Även Farouki & Matter (1994) har använt ett finita element-program (DEFPAV)

för att utveckla ett bakåträkningsprogram, linjär-elastiska material antas dock.

Eftersom beräkningsresultat stämmer överens med resultat erhållna med andra

välkända program så ärfrågan vad vinsten är ?/ HJ.

4.1.3 Algoritmer

Med algoritm avses här en ekvation för approximativ beräkning av någon

påkänning i vägen. Som tidigare nämnts kan dragtöjningen i beläggningen

uppskattas direkt ur mätta ytdeflektioner. Ofta ingår även beläggningstjockleken i

ekvationen. Algoritmer för att bestämma trycktöjning i överkant av undergrunden

har även tagits fram på vissa håll.
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Enligt Mueller (1991) kan töjningen i underkant av beläggningen beräknas som

funktion av krökningsradien (R) mätt med en speciell balk och beläggnings-

tjockleken (h):

£ = h/2*R

Kosky (1986) har med hjälp av linjär-elastiska beräkningar tagit fram samband

mellan töjning i beläggningen och DO0-D200 (deflektion mätt med Benkelman balk

eller Deflektograf), se figur 11.
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Figur 11  Dragtöjning i beläggningen som funktion av DO0-D200 vid olika

beläggningstemperaturer, Kosky (1986).

Horak (1986) har tagit fram följande samband för vägar med grusbärlager

(belastning: 40 kN, parhjul, kontakttryck 520 kPa):

£ = 1334,31*F|+4,75*h,-2,28*R+38 13,71 *Q

där £, = asfalttöjning (um/m)

F; = "shape factor", (d9-d;)/d; (d9= DO)

h, = asfalttjocklek (mm)

R = krökningsradie (m)

Q = deflektionsförhållande, (r=6 10 mm)

Följande samband redovisas av Horak (1987) för vägar med bitumenbundet

bärlager:

log £, = -0,996*log SCIT-0,352*log S-0,298*log Q+2,52 1

där SCI = "Surface Curvature Index" (mm)

S = "Spreadability", [((d9+d;+d3+d;)/53)*

Q = deflektionsförhållande, d/dy (r=305 mm)

Fernando et al. (1986) har tagit fram samband mellan töjning i underkant

beläggning resp. överkant undergrund vid belastning med ett parhjul, och

deflektioner vid enkel last (fallvikt) och lagertjocklek. BISAR-programmet har

använts för beräkningarna av påkänningarna:

VTT meddelande 815 51



log [E/log (h;+1)] = -2,261-0,944*log (d;-d;)+1,947*l0og [(d;-d3)/d2]+

0, 175*(d;*h>)+0,926*log (d;

log £, = -0,054+1,941*1og [(d;-d3)/d>]- 1 ,465*log (h;j+h>)-

0, 136*(h»)"*+0,725*10g (d; *h>)+0,285*(d; *h;)"*-0,9 10*1og (d; *d)

där d,, = deflektion vid givare 1-3 (d; = DO)

hj » = lagertjocklek beläggning resp. (bär-) förstärkningslager

Samband har även tagits fram för påkänningar efter förstärkning genom pålägg i

befintlig beläggning (;) och undergrund (&;), som funktion av påkänningar före

förstärkning (enligt ovan), tjocklek på befintlig beläggning och tjocklek på

förstärkningen (hr):

log £, ; = -0,689+0,793*10g £,-0,04 I *hy"*+h|-0,057*hr

log £, ; = -0,359+0,870*1og £,-0,051* hr-0, 109*[(he+hy)h;]"*

I den metod som Potter et al. (1994, 1 & 2) beskriver finns två alternativ till

dimensionering. I den förenklade versionen "AUSTROADS Simplified Mecha-

nistic OverLay (ASMOL) procedure" har responsmodellerna ersatts av enkla

ekvationer. Dessa har tagits fram genom regressionsanalys av beräknade resultat

för över 17000 konstruktioner! Nedan anges formen på de samband som tagits

fram för beräkning av töjning i beläggning och undergrund:

£, = a+b*(D0-D200)*( 1+c*THSA+d*WMAPT)+e *D900+f*THSA+g*THCA+

h*WMAPT

där THSA = tjocklek av hel ("sound") beläggning

THCA = tjocklek av sprucken beläggning

WMAPT = vägd medelårstemperatur

a-h = konstanter bestämda genom regressionsanalys för varje

överbyggnadstyp

, = a+b*D0+c*D900+d*D0/D300+e*D300/D900+f*ETHA+g*MAT

där ETHA = tjocklek av hel beläggning plus halva tjockleken av sprucken

MAT= beläggningstemperatur vid deflektionsmätning

a-g = konstanter bestämda genom regressionsanalys för varje

överbyggnadstyp

Förstärkningstjocklek (med hänsyn till undergrunden beräknas direkt med

regressionsekvationer. Med hänsyn till asfalttöjningen väljs en förstärknings-

tjocklek, minst enligt undergrundskriteriet. Därefter bestäms detflektioner för den

förstärkta vägen, som i sin tur används för att bestämma kritisk töjning, som

jämförs med dimensionerande töjning. Denna omväg sägs bero på att det inte gick

att ta fram någon bra modell med förstärkningstjockleken som funktion av

dimensionerande och befintlig töjning, samt att det var svart att ta fram ett sätt att

temperaturkorrigera töjningen (?/HJ). Målet med uppskattningen av töjningarna

var att felet uttryckt i livslängd inte skulle vara större än en faktor två. Det betydde

i extremfallet att för att beräkna töjningen i undergrunden för väg med hel

beläggning på obundna material behövs 108 ekvationer (för en belastnings-

utrustning, samband finns för olika)! Olika ekvationer finns i diagramform. För att

använda ASMOL ska deflektionerna DO, D200, D300 och D900 mätas.
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Beläggningstemperaturen ska mätas vid tjocklek > 25 mm. Material och

lagertjocklekar ska vara kända.

Jansson (1994) har med CHEVRON-programmet beräknat dragtöjning i belägg-

ning och deflektioner för typiska BYA-konstruktioner. Med hjälp av regressions-

analys har följande samband bestämts:

= 37,4+0,988*D0-0,553*D300-0,502D600

där £, = töjning i underkant beläggning, i um/m

Dx = deflektion x mm från belastningscentrum, i um

4.1.4 Verifiering av modeller

Uzan & Scullion (1990) har använt multideflektometer (MDD) för att mäta

deflektioner i vägar med tjock resp. tunn överbyggnad (125 resp. 25 mm belägg-

ning). I vägen mätta deflektioner har jämförts med deflektioner mätta på ytan. För

den tjocka konstruktionen ger den linjär-elastiska analysen rimliga moduler, vilka

ger realistiska töjningar, trots att materialen är icke-linjära. För den tunna

konstruktionen däremot behöver materialmodellen nedan användas (finita element

analys), för att beräknade deflektioner ska approximera de som mätts i vägen och

hänsyn tas till den utvidgning som uppmätts i bärlagret en bit ifrån belastningen.

e

där MR = resilientmodul

p = atmosfärstryck (för normalisering)

0 = bulkspänning

1 = skjuvspänning

I [Uzan et al., 1992] föreslås en materialmodell för granulära material enligt ovan,

där resilientmodulen är en funktion av summa huvudspänningar och deviator-

spänning / skjuvspänning. Modellen är universell, genom att sätta exponenten k2

till noll kan den bli en deviatorspänningsmodell lämplig för kohesionsmaterial.

Genom att både resilientmodulen och Poisson's tal antas spänningsberoende kan

mer realistiska resultat beräknas, och författarna påpekar att:

e Poisson's tal för granulära material kan uppnå värdet 0,6 till 0,7, indikerande

volymökning under höga spänningsförhållanden.

e Både mer realistiska spänningar (inga dragspänningar i underkant) och moduler

för granulära material kan beräknas.

Lenngren (1990) har vid fallviktsbelastning på provvägen vid Virttaa i Finland

visat på bra överensstämmelse mellan den asfalttöjning som mätts och den linjär-

elastiskt beräknade, med hjälp av iterativt beräknade moduler (CLEVERCALC-

programmet har använts).

Roque et al. (1992) har jämfört BISAR- och ILLI-PAVE-beräkningar. Resultatet

är samma påkänning i beläggningen, som i båda fallen antas linjär-elastisk,

oberoende av om de obundna lagren antas vara spänningsberoende eller beskrivs

med en konstant modul. I BISAR-beräkningarna delas dock undergrunden i två

skikt, det övre med en tjocklek på 300 mm (för att få överensstämmelse med mätt

nedsjunkningsbassäng). Förväntat resultat eftersom beläggningen känner av hur

undelaget uppträder, inte hur det beskrivs (förutsatt att beskrivningen ger rätt

uppträdande) / HJ.
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Krarup (1994) har vid belastning med fallvikt i en instrumenterad provgrav

jämfört linjär-elastiskt beräknade påkänningar med mätta. Förhållandet mellan

mätt och beräknad longitudinell asfalttöjning var en faktor 0,85 och för vertikal

undergrundsspänning var faktorn 1,14. För andra påkänningar erhölls faktorer på

0,61 till 2,24 (vertikal töjning i förstärkningslagret).

Jansson & Wiman (1994) har jämfört mätta deflektioner och beräknade vertikal-

töjningar med CHEVRON-, ILLI-PAVE- och "Four Layer Anisotropic Partial

friction" (FLAP)-programmen i olika lager av tre instrumenterade vägar. Om

deflektioner mätta i vägen ligger till grund för beräkningarna, skiljer inte resultatet

så mycket. Programmen skiljer däremot när det gäller att beskriva vad som händer

i de enskilda lagren i vägen utifrån mätt ytdeflektion. Under otjälade förhållanden

gav ILLI-PAVE-programmet, med spänningsberoende materialmodeller, bäst

överensstämmelse med mätvärden.

4.2 Konsekvenser av påkänningar i vägen

Med någon modell enligt ovan beräknas spänningar och töjningar i vägen. En

mycket viktig länk är att bestämma vilken skada dessa påkänningar leder till.

Denna länk måste grundas på empiri, dvs. erfarenhet av hur vägar klarar sig i

verkligheten. Man kan skilja på två typer av samband:

e Samband som prognoserar "slutligt" tillstånd, antal belastningar till ett givet

tillstånd, t.ex. viss procent sprucken yta, spår av visst djup eller viss ojämnhet.

e Samband som prognoserartillståndsutveckling.

Vid dimensionering av förstärkning på ett enskilt vägobjekt används oftast ett

samband av den första typen, vilket ofta benämns dimensioneringskriterium.

Livslängden uttryckt i antal standardlaster ger tillåten töjning eller spänning med

avseende på något tillstånd, eller omvänt en viss påkänning ger livslängden. De

punkter i vägen som i de flesta dimensioneringsmetoder anses kritiska är

underkant beläggning och överkant undergrund. Horisontal dragtöjning i

beläggningen är ett mått på risken för utmattningssprickor i beläggningen.

Vertikal trycktöjning i undergrunden är ett mått på risken för permanent

deformation i undergrunden. Permanent deformation i olika lager i vägen leder till

spår i vägytan. Variationer längs vägen leder till ojämnheter.

Om den analytiska delen är behäftad med svårigheter, så är enligt Ullidtz et al.

(1987) de empiriska sambanden mellan respons och tillståndsutveckling ännu

svårare och osäkrare. Om en fundamental metod används för att bestämma

responsen så finns bättre förutsättning att prognosera tillståndsutvecklingen.

Huvudsyftet med den strukturella värderingen är att möjliggöra tillförlitliga

prognoser av framtida funktionellt tillstånd.

Paterson (1986) har, från studier i Brasilien, tagit fram samband mellan å ena

sidan modifierat SN ("Structural Number"). Benkelman-deflektion, Dynaflect-

deflektion, beräknade töjningar och å andra sidan observerade sprickor, spår och

jämnhet. Modifierat SN (tar hänsyn till undergrunden) och Benkelman-deflektion

var de mest signifikanta parametrarna. Dynaflect-deflektioner var svagaste para-

meter, medan beräknade töjningar var hyggliga att prognosera tillstånden. Till

bilden hör att nedbrytningen till stor del påskyndades av klimatet (p.g.a. åldring

initierades ofta sprickor i ytan).
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van der Merwe et al. (1992) har studerat effekten av accelererad åldring genom

uppvärmning, på sträckor med bituminöst bärlager ("Bituminous Treated Base").

Prov i fält med HVS och i laboratoriet på nedskalade prov har utförts (med

"Mobile Load Simulator", skala 1:10). Det konstaterades att åldringen ökar

motståndet mot spårbildning men minskar motståndet mot utmattning.

Beläggningens draghållfasthet och styvhet ökar medan livslängden med hänsyn till

utmattning minskar. Den åldrade beläggningens tillståndsutveckling liknade den

ursprungliga beläggningens. Resultaten sägs också peka på behovet av klimat-

kontroll vid accelererad provning.

4.2.1 Sprickor i beläggningen

Då en beläggning börjar spricka reduceras styvheten, varför styvheten kan ge en

indikation på beläggningens tillstånd. Brown et al. (1987) bestämmer restlivslängd

för beläggningen om beräknad styvhet är högre än 50% av vad som kan anses

normalt. Är modulen lägre anses beläggningen förbrukad och modulen sätts lika

med den för grusbärlager. Om den befintliga beläggningen är sprucken antar

Mamlouk et al. (1990) modulen (280 MPa). Istället för att reducera modulen

multiplicerar Choe (1994) beräknade spänningar med en faktor 1,33 om belägg-

ningen är allvarligt sprucken.

de Bondt (1992) säger att man måste skilja på dimensionering av påbyggnad på

ospruckna och spruckna beläggningar. Vid osprucken beläggning utsätts

påbyggnadslagret för tryck medan det vid sprucken beläggning kan utsättas för

dragpåkänningar, med reflexionssprickor som följd. Han nämner tre olika stadier

av utmattning. Först sker en initering av hårsprickor, därefter utvecklas sprickorna

och bildar ett nätverk och till sist bryts materialet sönder. Underhåll bör utföras

innan slutet av det första stadiet, då asfalt har en läkande förmåga under en

viloperiod (utan belastning). Vägen kan bara dimensioneras som osprucken om

beläggningen är i det första sprickstadiet.

Guan et al. (1990) beräknar, i programmet REDAPS (REhabilitation Design of

Asphalt Pavement Systems) spänningar i beläggningen för standardlast vid

typiska vintertemperaturer. Som resultat anges spänningsförhållandet beräknad

spänning dividerad med brottspänning. För värdering av beläggningen har två

gränsvärden valts. Värden lägre än 0,30 anses bra och värden högre än 0,55

indikerar sprickor eller nära förestående sprickbildning. Värden däremellan

medger ingen bestämning av tillståndet. Ruth et al. [154] anger som alternativ till

spänningsanalysen en mer detaljerad analys som grundas på beräkning av den

ackumulerade energin i beläggningen. Beläggningen anses sprucken då energin är

95% av brottenergin. Det sägs att REDAPS inte använts praktiskt för analys eller

förstärkningsdimensionering. Programmet har dock testats på redan utförda

förstärkningar och sägs ge realistiska resultat.

Snaith et al. (1990) säger att undersökningar på Cypern gett en god korrelation

mellan deflektion (DO) och sprickor på vägen. Borrprover visar att sprickorna ofta

uppstår i ytan och utvecklas nedåt, vilket förklaras med sprödhet under den kalla

årstiden eller utmattning i de översta millimetrarna på grund av extremt klimat.

Ändå används ett deflektionskriterium baserat på dragtöjningen i underkant av

asfalten, tidigare framtaget på Cypern. Kriteriet för nybyggda vägar har dock visat

sig för konservativt för förstärkningsdimensionering. Asphalt Institute's kriterium

(1983) sägs stämma bättre.
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van Gurp & de Bondt (1990) har genom laboratorieförsök, beräkningar och

fältmätningar undersökt effekten av sprickor på deflektioner. Laboratorieförsöken

utfördes på sågade beläggningsbalkar klistrade på gummiunderlag. Beräknings-

mässigt, finita element-beräkningar, har sprickzonen representerats av element

med reducerad styvhet. Styvheten förväntas vara olika då belastningen appliceras

direkt över sprickan (böjning), och då den appliceras vid sidan av sprickan

(skjuvning). Maxdeflektionen har använts för att prognosera styvheten i sprick-

zonen vid böjning. Skillnaden mellan maxdeflektionen och deflektionen mätt på

den obelastade sidan av sprickan har använts för att prognosera styvheten i

sprickzonen vid skjuvning.

BF = dl,d/dl,u

SF = (d; 4-d3,4)/(d1 u-d3u)

där BF = deflektionsböjfaktor

SF = deflektionsskjuvfaktor

d;; = deflektion mätt i skadat fall

d; , = deflektion mätt i oskadat fall

BF och SF har minvärdet 1 och ökar med minskad låsning. Detta är av mer

teoretiskt intresse än av praktiskt / HJ.

Gerritsen et al. (1987) rapporterar att tidigt uppkomna sprickor i ytan har

konstaterats på många nylagda slitlager i Holland. Teoretiska analyser, labora-

torietester och fältstudier resulterar i bl.a. följande slutsatser:

1. Radiellt inåtriktade skjuvkrafter under däcket kan initiera sprickor i ytan nära

kanten på däcket. Gäller speciellt konstruktioner med bundet bärlager.

2. Användande av arbetstöjning ('"workstrain'"') som brott- eller utmattnings-

parameter kan resultera i bättre prognoser. Bättre kriterier behöver dock

utvecklas.

3. Många sträckor med sprickor utanför hjulspår tenderar att ha dåliga

lågtemperaturegenskaper. Författarna säger att trafiken initierar sprickorna,

medan temperaturen får dem att propagera.

4. Relaxationen av lastinducerade spänningar kan beskrivas med Burger's modell

(visko-elastisk).

Med anledning av detta rekommenderas följande:

1. Utmattningsegenskaperna i underkant av beläggningen har störst betydelse,

men ytlagren ska inte negligeras. Beakta hålrum och packning.

2. Tidig åldring ska undvikas. Mer bindemedel och grövre sten.

. Minimikrav på lågtemperaturegenskaper.

4. Visko-elastiska modeller ska användas för att uppskatta lastinducerad residual-

spänning och relaxation.

Rickards (1985 & 1986) behandlar bostadsgator ("residential streets"), med

mindre än hundratusen standardaxlar under en livslängd. Fältstudier visar att

bostadsgator med lätt trafik sällan har skador som är lastbetingade utan har sin

orsak i oxidation av bitumen. Under inverkan av däcken eroderar oxiderad

biturmen och finmaterial. Det större stenmaterialet lämnas kvar, vilket ger en grov

textur. Ytterligare oxidation och nötning gör att även det grövre stenmaterialet

lossnar och sprickor ofta initieras. Detta leder till att vatten kommer in och

försvagar bärlagret, vilket i sin tur leder till högre deflektioner under last, med

02
)
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ökad sprickbildning och accelererad nedbrytning som följd. Erfarenheten säger att

om gatan har en utmattad beläggning men inte är deformerad så är en tunn

asfalttopp (25 mm) tillräcklig. Det påpekas att asfaltmixen ska vara lättpackad för

att minska åldringen genom oxidation av bitumen. Dubbla livslängden sägs kunna

erhållas genom att öka bindemedelshalten i en konventionell mix. Även om andra

faktorer än last sägs påverka tillståndet, hänvisas till utmattningskriterium

(Asphalt Institute) eftersom förbättrade utmattningsegenskaper också sägs lösa

problem med skador på grund av åldring.

Nedbrytningsprocessen är enligt Ullidtz (1994) komplicerad med ett stort antal

samverkande parametrar. För att beskriva detta är det nödvändigt att kunna

beräkna den gradvisa strukturella nedbrytningen, och inte bara antal belastningar

till "sprickor". Han säger att utmattningskriterium för asfalt kan tas fram med

hjälp av "continuum damage mechanics" och att en bra start är att anpassa

existerande asfaltkriterier.

4.2.1.1 Utmattning

Utmattningskriterier finns framtagna på många håll. De bygger mer eller mindre

på vad som händer i fält. Om de i grunden bygger på laboratorieförsök så måste en

anpassning till fältförhållanden göras. Kriterier har tagits fram för olika massor

och under olika förhållanden, varför de inte de utan vidare kan överföras till andra

förhållanden.

Kasahara et al. (1990) säger att utländska asfalttöjningskriterier (AI, TRRL,

NAASRA, Danmark) har verifierats genom uppföljning sex japanska vägsektio-

ner, se figur 12. Påkänningar i vägen har beräknats med hjälp av fallviktsresultat,

och ställts mot passerad trafik. Materialet verkar lite tuntför slutsatsen ovan / HJ.
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Figur 12 Utmattningskriterer (Ullidtz, 1987) med 6 uppföljda sträckor inlagda

(sträckorna 1, 5 & 6 har sprickor, medan 2, 3 & 4 är ospruckna),

Kasahara et al. (1990).

Man kan skilja på två typer av kriterier, de som anger trafiken som funktion av

enbart dragtöjning i underkant beläggning och de som dessutom tar hänsyn till

beläggningens egenskaper, vanligen styvhet.
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I samtliga samband nedan anger N tillåtet antal belastningar och &, horisontal

dragtöjning i underkant av beläggningen.

Livslängd som funktion av töjning

Fernando et al. (1986) använder ett kriterium framtaget av ARE, vilket bygger på

AASHTO-resultat:

N =9,73*107"**(1/e,)*!*

Mamlouk et al. (1990) (Arizona) använder ett kriterium som baseras på data från

20 utvalda sträckor och modeller framtagna av andra:

N =9,33*107*(1/ e,)**4

Shaat (1990) beräknar tillåtet antal belastningar med ekvation framtagen av TRRL

(Lister och Powell, 1987): *

log N = -9,38-4,16*log £,

Reddy & Pandey (1994) anger ett kriterium framtaget på laboratoriet som

modifierats och kalibrerats mot vägar i fält, en shiftfaktor (15) har använts.

Kriteriet bygger på att mer än 20% av beläggningsytan (bitumenbunden macadam)

är sprucken.

N = 6,6277*107*(1/ &,)?**

Horak (1986) anger kriterierna i figur 13 och 14 för bitumenbundet bärlager resp.

tunna beläggningar, ytbehandlingar.

Kosky (1986) använder ett kriterium som bygger på ett som utvecklats av Paterson

och Maree, se figur 15.
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Figur 13 Rekommenderat utmattningskriterium för tjockt bitumenbundet

bärlager, Horak (1986).
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Utmattningskriterium för asfalt, Kosky (1 986), efter Paterson och

Maree (1978).

Livslängd som funktion av töjning och styvhet

Hicks et al. (1988) använder Asphalt Institute's kriterium:

N = *** "***

där C =10"

M = 4,84*(Vp/(Vv+Vp)-0,09)

V,» = volym asfalt, %

V, = volym hålrum, %

E, = beläggningsmodul (psi)

Från laboratorieresultat har även följande framtagits (Coetzee):

4.423
N = 4,39 "*** E,

Mahoney et. al. (1989) (Washington state) använder för beläggningen

Monismith*'s laboratoriemodell:

log N = 14,82-3,29 1 1000)

där E, = beläggningsmodul (psi)

För 12-18 cm tjocka beläggningar har en shiftfaktor befunnits vara ca 3-6, 3-5

rekommenderas.
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Ullidtz & Stubstad (1990) anger (ISAP 1989):

N = 10**((E,/240)*(E/3000)"**] +"?

där E, = beläggningsmodul (MPa)

Potter (1991) anger för beläggningen (samma som vid nybyggnad):

N = '

där k beror på beläggningens styvheten

Koole (1987) (Shell) anger N som funktion av &, och asfaltens styvhet (Smix).

Samma kriterium används av Richter & Irwin (1988).

Brown et al. (1987) använder ett kriterium framtaget i Nottingham, samma som

för nybyggnad. Brunton et al. (1987) anger att dimensioneringskriterier har tagits

fram för både kritiskt (första spricka) och slutligt tillstånd (omfattande sprickor).

Claros & Hudson (1992) tog fram kriterier för utmattning (och permanent

deformation) med hjälp av faktorförsök på 72 vägobjekt i Nigeria (faktorer:

nederbörd, bärlagertyp, trafik, undergrundstyp och ev. sprickor).

Regressionsanalys användes för att utveckla kriterierna. Tillåten trafik med hänsyn

till utmattning (till 30 % AASHTO klass 1 sprickor) bestämdes som funktion av

dragtöjning i underkant asfalt och asfaltmodul. Olika ekvationer togs fram för torrt

och blött klimat.

4.2.1.2 Reflexion

På en väg med sprucken beläggning, vilken förstärks genom pålägg, finns risk att

nya sprickor tidigt uppstår rakt över sprickorna i det äldre beläggningslagret. Om

beläggningen har så allvarliga sprickor att ingen lastöverföring kan ske i sprickan

uppstår dragtöjningar i underkant av det nya lagret på grund av trafiklasten. Till

dessa trafikpåkänningar ska adderas temperaturpåkänningar, dragtöjningar som

har sitt maximum över den gamla sprickan.

Reflexionssprickor förknippas kanske främst med asfaltpålägg på sprucken

betong, men kan även förekomma vid asfaltpålägg på sprucken asfalt. I princip

kan sägas att i fallet med sprucken betong är reflexionssprickor i asfaltlagret till

största delen beroende på temperaturpåkänningar (underlaget är styvt men

temperaturkänsligt). I fallet med sprucken asfalt, orsakad av trafikbelastning, är

reflex ionssprickorna till största delen beroende på trafikpåkänningar (underlaget är

mjukt men mindre temperaturkänsligt). En kombination av trafik- och temperatur-

påkänningar kan orsaka

reflex ionssprickor i ett pålägg på

en asfaltbeläggning med tvär- I I
gående temperatursprickor. . .

de Bondt (1992) anger att många . f _

vägar som är strukturellt starka .

efter förstärkning snart visat

samma skadebild som existerade
i / MODE i MODE 11 mODE ti

på den oförstärkta vägen. Han OPENING moDE SLIDING moDE TEARING moDE

nämner vad som inträffar vid
spetsen av en spricka, se figur Figur 16 Spetsen av en spricka i ett

16. Ett lastbilshjul orsakar olika pålägg på en sprucken yta,
de Bondt (1992).
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rörelser vid passage av en överlagd spricka, se figur 17 och 18.

(---> osann

rPAdAAA "$): $4 100000+eppg ASSA P *0220taggtoovoo + vagpppgJS AY

LAAddAAddkkddkdkAddedSSA3/ AAAAAAAAAdtd4AdtdAkeALid

Figur 17 Hjulpassage över en tvärgående spricka, de Bondt (1992).

 

       

    

 

L &%%f/å

Figur 18 Hjulpassage intill en längsgående spricka, de Bondt (1992).

Sprickutvecklingen kan bestämmas med hjälp av en empirisk lag framtagen av

Paris och Erdogan:

de/dN = A*K;(c)"

där c = spricklängd

N = antal belastningar

Kj(c) = fas I spänningsintensitetstaktor för en given spricklängd

A och n = brottmekaniska parametrar (som kan bestämmas på olika sätt)

Sprickutvecklingen följer inte en rät linje, se figur 19. Finita element metoden är

den enda lämpliga metoden att analysera sprickor. Antal belastningar för att en

spricka ska utvecklas genomett tunt lager (hy = 50 mm) kan beräknas som:

N = hy / (Ko); = effektiv fas I spänningsintensitetsfaktor)

  

   

: load just at the existing crack -
TZ,

IT _: load centered above the existing crack overlay

[II : load just at the existing crack Z old bound layer

Figur 19 Sprickutveckling p.g.a. hjullast över en tvärgående spricka, de Bondt

( 1992).
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SCI (DO0-D600) kan inte användas för att beräkna antal belastningar, eftersom

olika antal belastningar beräknats för samma SCI.

Enligt Stet & Thewessen (1994) beror dock sprickpotentialen av bl.a. SCI:

e SCI (DO0-D600)

e Tjocklek på förstärkningen

e Styvhet på förstärkningsmaterialet

e Djupet av sprickorna i den befintliga beläggningen

Författarna säger att en svårt sprucken väg som ska förstärkas inte kan behandlas

med elasticitetsteori, utan att brottmekanik och finita element analyser är

nödvändiga för att ta hänsyn till risken för reflexionssprickor.

Att vid dimensionering av förstärkning begränsa påkänningarna i befintlig väg är

enligt Molenaar (1994) bara tillämpligt för att ta hänsyn till permanent

deformation i olika lager, inte för att dimensionera pålägg på en sprucken yta. I

allmänhet är förstärkningstjockleken mindre för att begränsa påkänningarna, än

tjockleken som behövs för att motstå reflexionssprickor. Dimensioneringsmetoder

som utvecklats för många år sedan har begränsningar och kan inte användas på

spruckna beläggningar. Under de senaste åren har dimensioneringsmetoder

utvecklats för att förhindra reflexionssprickor (refererar till Lytton, 1989).

Lutningen i utmattningskriteriet och lutningen i sprickutvecklingsekvationen är

lika (exponenterna i sambanden är lika).

Jacobs, de Bondt, Molenaar & Hopman (1992) har med brottmekaniska principer

utvecklat en dimensioneringsmetod för pålägg med hänsyn till reflexionssprickor,

se exempel i figur 20. Den sägs kunna användas av den praktiske ingenjören

(undertecknad är skeptisk! / HJ).
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Figur 20 Exempel på dimensioneringsdiagram, Jacobs et al. (1992).

Tirado-Corvetti et al. (1988) utgår från tvärsprickor, inkl. avståndet mellan dessa,

vid dimensionering av påbyggnad. En brottmekanisk modell används. Tiden för en

reflexionsspricka att propagera genom pålägget beräknas och är samtidigt kriteriet

för påbyggnadens livslängd. För att beräkna denna tid används de av trafiken
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orsakade böj- och skjuvspänningarna i pålägget, i kombination med ett utmatt-

ningskriterium, plus de av temperaturen orsakade påkänningarna (indata: största

temperaturvariationen under ett dygn räknat för varje månad). På svenska

asfaltvägar är tvärsprickor liktydigt med lågtemperatursprickor (uppstår vid låga

temperaturer och/eller mycket snabba temperaturväxlingar). Detta synes vara

fallet även ovan och är i så fall inte ett utmattningsfenomen. Reflexionssprickor

kan, vid ogynnsamma temperaturförhållanden, uppstå redan första vintern efter

pålägget, utan att någon trafik belastat vägen / LD.

Laboratorieförsök

Jacob (1990) har på laboratoriet utsatt asfaltbalkar för både simulerade

temperaturspänningar och trafiklast, och bestämt gränser för funktionen av pålägg

med och utan SAMI ("Stress-Absorbing Membrane Interlayer'"'). Förmågan att

motstå reflexionssprickor är en funktion av deflektion, minimitemperatur, drag-

hållfasthet hos förstärkningsmaterialet och bindemedlets modul. Vid tester över

4 *C utgjordes belastningen enbart av trafiklast, då inga temperaturspänningar

konstaterades över denna temperatur i den massa ("Ohio 404") som provades.

Resultatet var att oberoende av påläggets tjocklek och temperatur så började

sprickutvecklingen då en kritisk deflektion överskreds. Vid tjockare pålägg och

lägre temperatur krävdes större last eller svagare underlag för att åstadkomma den

kritiska deflektionen. Den kritiska deflektionen var högre i närvaron av ett SAMI

och ökade då två bindemedel användes. Bäst resultat erhölls med ett bindemedel

med hög modul mellan armering och befintlig beläggning och ett bindemedel med

låg modul mellan armering och pålägg.

Abd El Halim & Baur (1985) hävdar att sprickor initieras i ytan vid vältning av

den nya massan. Kort sagt skulle sprickor uppkomma på grund av

styvhetsskillnader mellan vältens vals (styv), pålägg (mjukt) och den gamla

beläggningen (styv). En ny vältprototyp, "Ashalt Multi Integrated Roller"-AMIR,

har byggts på laboratoriet. Den har ett gummibälte spänt över två stålvalsar, vilket

sägs minska/ förhindra uppkomsten av vältsprickor.

Fältförsök

Rada & Witczak (1994) rapporterar om att lägga asfalt på spräckt betong. Av

intresse kan dock nämnas att de funnit ett samband mellan modulen för den

spräckta betongen och risken för sprickor i pålägget. Med ökad modul ökar risken

för reflexionssprickor, medan risken för strukturella problem minskar. Ett kritiskt

modulvärde har bestämts till 6900 MPa (1000 ksi), som inte får överskridas i mer

än 5 % av punkterna inom projektet. Förstärkningsbehovet beräknas enligt

AASHTO, baserat på SN. Deflektioner mäts direkt vid förstärkningsarbetets

utförande och E-moduler beräknas. För att inte hindra arbetet på plats måste alla

beräkningar utföras direkt i fält. Författarna säger att det är tillräckligt att betrakta

konstruktionen som bestående av två lager, varav betongen utgör ett.

Spänningsberoendet tas hänsyn till genom att fallviktsmätning utförs med två,

eller helst tre, fallhöjder.

Viljoen et al. (1987) har huvudsakligen studerat pålägg på sprucken betong. Av

resultaten kan nämnas:
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e Sprickrörelsen har mätts på en

asfaltbeläggning (cement i bär- eller

förstärkningslagret);, se figur 21. 200

Den horisontella rörelsen är betyd- =- HORIZONTAL MOVEMENT
+ *. + + == VERTICAL MOVEMENT

ligt större än den vertikala. 50 - ----- totar. MovEMENT

e Under HVS-försök blev underlaget

mjukare p.g.a. att vatten penetrerat

in i vägen, vilket resulterade i större

deflektioner och större sprick-

rörelser.

e På flexibel väg beror sprickornas

öppning eller förslutning på var
e e + 2 + -100 1 1 1 1 1

sprickan befinner sig i nedsjunk- o i 2 3 s 5
, v. u. i LONGITUDINAL DISTANCE (mm)

ningsbassängen orsakad av trafik-

last, se figur 22.
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Figur 21 Typiska sprickrörelser

mätt på sprucken asfalt-

beläggning, Viljoen et al.

(1987).
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Figur 22 Sprickrörelse på flexibel väg beroende på sprickans position i

nedsjunkningsbassängen orsakad av hjullast, Viljoen et al. (1987).

4.2.1.3 Beräkning av sprickutveckling

Marchionna et al. (1986) tar vid bestämning av livslängden för beläggningen

hänsyn inte bara till när första sprickan uppkommer (m.h.a. laboratorieresultat),

utan även den tid det tar för sprickan att nå ytan. Detta görs med hjälp av Paris lag

och korrigering med hänsyn till AASHTO-resultat. Ett program (FATA) har

utvecklats, vilket beräknar trafiken till första ytliga spricka och till 10 resp. 45%

sprucken yta. Om man vet den trafik som passerat kan restlivslängden till olika

grad av sprickbildning beräknas. Denna procedur förutsätter att fallviktsmätningen

utförts på hel beläggning, innan modulen reduceras på grund av sprickbildning.

Om mätningen utförts på sprucken beläggning anges ett förfarande som bygger på

att beläggningsmodulen är ekvivalent med den för ett två-lager system, varav det

ena lagret består av hel beläggning och det andra av sprucken. Den tjocklek av

beläggningen som är sprucken beräknas approximativt. Samband mellan procen-

tuell restlivslängd och procentuellt sprucken tjocklek har tagits fram. Det gör att

restlivslängden snabbt kan uppskattas utan att ta hänsyn till den trafik som

passerat. Åtgärdstidpunkt ur bärighetssynpunkt har beräknats till då halva

tjockleken av beläggningen är sprucken! Livslängden av ett pålägg beräknas också

med hjälp av samma restlivslängdskurvor, [Marchionna et al., 1987].
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Jeng et al. (1993) har använt en kohesiv sprickmodell för att studera effekten av

temperatur och fiberinblandning på sprickutvecklingen i asfaltbetong. I modellen

antas att när en spricka börjar uppträda så kan fortfarande vissa krafter överföras

genom kohesion. Asfaltens viskösa egenskaper kan simuleras med en kombination

av icke-linjära fjädrar och dämpare. I beräkningar som redovisas har inte hänsyn

tagits till trafiklast utan enbart till temperaturen.

Rigo et al. (1993) visar beräkningsexempel på sprickutveckling i ett asfaltlager på

sprucken betong med en bitumenindränkt geotextil emellan. Ett finita element-

program har använts och både trafik och temperaturlast har simulerats. Metoden

kan användas för att studera den kombinerade effekten av trafik och temperatur,

men man pekar också på problemet med avsaknaden av vissa indata, vilka

antagits.

4.2.1.4 Högsta last

I programmet REDAPS, Guan et al. (1990), bestäms förstärkningstjockleken så att

maximal spänning i beläggningen inte överskrids. Hänsyn tas därför bara till

största tillåtna last (överlaster? / HJ). Dimensioneringen görs med hjälp av linjär

elaticitetsteori på vägnätsnivå. Största risken för sprickor i beläggningen är då

temperaturen är som lägst, förutsatt att underliggande lagers moduler inte har

förändrats (dvs. ingen tjäle förekommer i vägen). Draghållfastheten har bestämts

genom indirekt dragprovning vid en snabb belastning. Maximal draghållfasthet

anges till 2,76 MPa.

4.2.2 Permanent deformation

Trafikbelastningen kan orsaka permanent deformation i något av vägens

materiallager. Deformation i ett eller flera lager resulterar i spår på vägytan.

4.2.2.1 Obundna material / undergrund

De flesta kriterier som tagits fram gäller för undergrundsmaterial och anger

trafiken som funktion av vertikal trycktöjning i överkant.

Kasahara et al. (1990) har som tidigare nämnts följt upp sex japanska väg-

sektioner. Beräknade påkänningar i vägen, med hjälp av fallviktsresultat, har

ställts mot passerad trafik. Utländska asfalttöjningskriterier ansågs verifierade

(figur 12), medan resultatet visar på svårigheten att tillämpa utländska

undergrundskriterier (NAASRA, Shell, Danmark, AT, TRRL, Nottningham).

I samtliga samband nedan anger N tillåtet antal belastningar och &, vertikal

elastisk trycktöjning i överkant av undergrunden.

Livslängd som funktion av töjning

Fernando et al. (1986) använder ett kriterium framtaget av Luhr et al., som bygger

på AASHTO-resultat:

log N = 2,15122-597,662*2,-1,32967*l1og £,+10g [(PSI;-TSD)/(4,2-1,5)]""

där PST; = initiellt tjänlighetsindex

TSTI = slutligt tjänlighetsindex

Koole (1987) (Shell) använder för undergrunden ett kriterium som bygger på

bakåträkning, med BISAR (tre lager), av undergrundstöjning på de AASHTO-

sträckor som nådde PSI1=2,5:
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&, = 2,8* 1078-025

Richter & Irwin (1988) använder ett reviderat Shell's kriterium.

Broms (1987) anger i en metod avsedd för lågtrafikerade vägar med tunn

beläggning och en överbyggnadstjocklek som inte överstiger 300 mm, ett

kriterium som bygger på AASHTO-resultat:

Eu = 0,0322kN-0'30

Hicks et al. (1988) använder Asphalt Institute's kriterium:

N = 1,36*10"*e,***

Mahoney et al. (1989) (Washington state) använder för undergrunden Chevron,

som anger antal belastningar till ca 19 mm spår:

N = 1,077*10!%,"***

Shåat (1990) beräknar med hänsyn till undergrunden tillåtet antal belastningar

med en ekvation framtagen av TRRL (Lister och Powell, 1987):

log N = -7,21-3,95*l0g £,

Potter (1991) (Australien) anger för undergrunden (samma som vid nybyggnad):

N = (851 1/&) "' (töjningen i mikro)

Vuong (1994) konstaterar i ett accelererat försök (med ALF) att AUSTROADS

undergrundskriterium ovan kan ge stora fel i uppskattad livslängd på grund av

stora fel i bakåträknad modul för den översta delen av undergrunden. En

spårmodell som bygger på fysikaliska/mekaniska lagar och materialegenskaper

bestämda i laboratorieförsök gav resultat som stämde bra överens med de som

uppmättes under försöket:

& = ;

där uu och 0 = materialparametrar

= vertikal plastisk töjning

; = vertikal elastisk töjning

Spårmodellen kan ge prognoser som är mindre känsliga för fel i bakåträknad

modul. Att prognosera spårutveckling istället för sluttidpunkt anses också bättre.

Modellen har lagts in i programmet NONCIRL, som tar hänsyn till icke-linjära

materialegenskaper. Författaren säger också att olika linjärelastiska modeller med

varierande grad av anisotropi bör testas för bakåträkning, speciellt på vägar med

granulära material.

Reddy & Pandey (1994) anger ett kriterium som bygger på fältstudier, spår på

över 20 mm:

N = 2,0567*107**( 1 /&,**"

För 85% ensidigt konfidensintervall gäller: -N =

Horak (1986) anger för undergrunden kriteriet i figur 23.
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Figur 23 Undergrundskriterium för olika typer av vägar, rekommenderat av

Horak (1986).

Brown et al. (1987) använder ett kriterium framtaget i Nottingham, samma som

för nybyggnad. I [Brunton et al., 1987] anges att dimensioneringskriterier har

tagits fram för både kritiskt (10 mm spår) och slutligt tillstånd (20 mm spår).

Claros & Hudson (1992) tog fram kriterium för permanent deformation med hjälp

av 72 vägobjekt i Nigeria. Tillåten trafik med hänsyn till deformation i undergrund

bestämdes som funktion av trycktöjningen.

Livslängd som funktion av spänning och styvhet

Ullidtz & Stubstad (1990) anger (ISAP 1989):

N = 10**((0,/0, 164)*(E,/160)"])**

där 0, = vertikal spänning på obundet material (MPa)

E, = modul på obundet material (MPa)

b = -1,16 om E,© ©160 MPa, annars - 1,00

Livslängd som funktion av deflektion

Kosky (1986) använder för 1.80

undergrunden kriterium som

uttrycker DO som funktion

av trafik. Två olika kriterier

används för olika typer av

konstruktioner (olika tjocka

beläggningar), varav det för

konventionella konstruktio-

ner visas i figur 24. Deflek-

tionen är troligen mätt med
10% 10 * 10 * 10 ' 10 I
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Figur 24 Dimensionerande deflektion (DO) m. h. t.

undergrunden för konventionella asfalt-

konstruktioner, Kosky (1986).
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Högsta tillåtna last

Mamlouk et al. (1990) (Arizona) antar att det finns ett samband mellan permanent

deformation och icke-linjär last-deflektionsrespons. Så länge last-deflektions-

kurvan är linjär så antas den permanenta deformationen försumbar. Baserat på

studerade data konstateras att de flesta vägar som är aktuella för förstärkning har

en tillräcklig säkerhet mot permanenta deformationer, det kan dock vara problem

om nedbrytningen försämrat lastspridningen och om trafikens tyngd ökat. Den last

som ger upphov till icke-linjär respons, Fj, definieras som den last där last-

deformationskurvan avviker mer än 10% från en rät linje baserat på den nedre

delen av kurvan, se figur 25. Dimensioneringen går i korthet till på följande sätt.

Last-deformationskurvan erhålls från fallviktsmätning med flera laster och ritas

upp för varje givare. Om Fy; kan bestämmas används CHEVRON-programmet

för att beräkna skjuvspänningen (T) i undergrunden för denna last. Dimen-

sionerande last bestäms så att sannolikheten att den verkliga lasten ska överskrida

denna är liten. Skjuvspänningen i undergrunden beräknas även för denna last och

jämförs med den tidigare erhållna. Om den dimensionerande spänningen är större

görs beräkningen om med det pålägg som erhållits från utmattningskriteriet och en

ny jämförelse görs. Om dimensionerande skjuvspänning fortfarande är större än

den orsakad av Fyr ökas påläggets tjocklek tills spänningarna blir lika.

 

 

LOAD

 

   
DEFORMATION

Figur 25 Definition av icke-linjär last-deflektionsrespons, enligt Mamlouk et al.

(1990).

Thompson (1994) beskriver en metod att dimensionera vägar med ytbehandling,

som dock även kan tillämpas vid förstärkningsdimensionering. Ytbehandlingen

räknas inte ha något strukturellt värde och deformationsspår är dimensionerande.

Överbyggnadens deformationskänslighet hanteras genom material- och utförande-

specifikationer. Spänningsförhållandet i undergrunden (deviatorspänning / tryck-

hållfasthet) begränsas under kritisk period till acceptabel nivå med tanke på

trafiken. För rutinfall föreslås följande tillåtna värden på spänningsförhållandet

(baserat på fallviktsmätning och observationer i fält, 15-20 års dim.period):

Lätt trafik (=©20 000 ESALs) 0,75

Medeltung trafik (=40 000 ESALs) 0,70

Tung trafik (©=80 000 ESALs) 0,65

Spänningen kan minskas genom att öka tjockleken av grusbärlager och/eller

förstärkningslager. Dimensioneringen kan utföras med hjälp av tabell där indata

utgörs av gruslagertjocklek och undergrundsmodul (E). Undergrundsmodul kan
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bestämmas med hjälp av fallvikt eller DCP. Författaren påpekar lastsekvensens

betydelse för den ackumulerade permanenta deformationen, men säger att det inte

är möjligt att förutsäga både lasternas storlek och ordning.

4.2.2.2 Beläggning

Traditionellt har dimensionering inte handlat så mycket om materialval när det

gäller de bundna lagren. Beläggningen har komponerats av andra personer,

specialiserade på beläggningar. Det har då förutsatts att inga deformationer

uppstår i den beläggning som påförs, eller i den som redan finns på vägen. Om

risk för deformationer i befintliga asfaltlager finns bör lagren avlägsnas.

Vid pålägg med mer än 100 mm asfalt använder Claros & Hudson (1992), i en

dimensioneringsmetod för Nigeria, Shell's metod för att prognosera deforma-

tionen i asfalten.

Golden (1986) föreslår ett kriterium som bygger på vertikal töjning i överkant av

befintlig väg, vilket det enligt författaren finns skäl att anta tar hänsyn till både

utmattning och permanent deformation. Det är kalibrerat till TRRL's empiriskt

framtagna dimensioneringskurvor och har formen:

Z = A+B*X+C*Y+D*X*Y+E*X)+F*Y"

där X = log £, , = vertikal töjning (vertikal spänning dividerad med E»)

Y =logFE, E, = modul för befintlig väg

Z = log N; Ny = antal standardaxlar till brott

Koefficienterna A-F kan bestämmas genom icke-linjär regression. Dimensione-

ringskurvor för olika förstärkningsmaterial har tagits fram (inte bara "rolled

asphalt", som TRRL-kurvorna gäller för). Metoden är inte validerad. TRRLÅ-

kriteriet kontrollerar spårbildningen. Om spåren huvudsakligen beror på

deformationer i bundna eller obundna lager är något oklart för undertecknad,

men troligen uppstår spåren i de tjocka bundna lagren / HJ.

4.3 Dimensioneringsprinciper

I detta avsnitt redovisas hur året indelas i olika perioder (4.3.1) och hur passerad

och framtida trafik behandlas (4.3.2) vid dimensionering. Skadligheten för olika

perioder, liksom för passerad och framtida trafik, adderas vanligen med hjälp av

Miners's lag. Därefter redovisas några exempel på enklare dimensionerings-

metoder (4.3.3) och mer komplexa metoder, där hänsyn tas till flera skadeorsaker

(4.3.4). Sist i avsnittet något om hur variationer i olika parametrar bör behandlas

vid dimensionering (4.3.5).

4.3.1 Periodindelning

Vid dimensionering kan året delas in i perioder av varierande längd, vanligen

betraktas månad, årstid eller hela året som en period. Varje period behandlas var

för sig och beskrivs med representativa värden för temperatur och material-

styvheter.

I en dimensioneringsmetod utvecklad för Alaska beräknar Hicks et al. (1988)

skador under olika årstider. I figur 26 visas hur årstiderna inverkar på belägg-

ningens modul och tillåten dragtöjning i beläggningen. Delskadorna från de olika

årstiderna summeras med hjälp av Miner's lag:
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Total damage = Nsummer/Nsummer + Nfall/Nfali + nspring/Nspring + Nwinter/Nwinter F 1

där n; = trafik under period i

N; = tillåten trafik under period i

Erforderlig förstärkningstjocklek är den då den totala skadan är mindre eller lika

med ett.

+ Winter 4?
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Figur 26 Inverkan av årstid på asfaltmodul och utmattning, Hicks et al. (1988).

I Nevada, [Sebaaly et al., 1994], används också fyra årstider. Staten har delats in i

tre områden. Asfalttemperaturen som används i dimensioneringen är medelvärdet

plus en standardavvikelse, bestämd för varje område och årstid. Asfaltens tempe-

raturkänslighet har bestämts genom laboratorieprovning av borrkärnor från varje

område. För obundna överbyggnadsmaterial och undergrund har E-modulernas

säsongvariationer bestämts i varje område med hjälp av fallviktsmätningar under

olika årstider.

Thompson & LaGrow (1988) visar i figur 27 ett exempel på hur beräknad

livslängd med hänsyn till utmattning varierar för månad till månad under året.

Ärlig viktad trafik visas med horisonella linjer i figuren. Dessa skär de månatliga

kurvorna vid två tillfällen under året, vår och höst. Om någon av dessa perioder

anses representativ för året erhålls samma resultat som om dimensioneringen görs

för varje månad och resultatet summeras.
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Figur 27 Konceptför dimensionerande tid på året, enligt Thompson & LaGrow

(1988).
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4.3.2 Passerad och framtida trafik

Trafiken behandlas ofta olika beroende på om det är med avseende på under-

grunden eller beläggningen. Beträffande undergrunden dimensioneras normalt för

framtida trafik. När det gäller utmattning i beläggningen tas normalt hänsyn till

eventuell restlivslängd hos den befintliga beläggningen.

Monismith (1992) säger att med avseende på spår behöver bara hänsyn tas till den

trafik som belastar den förstärkta vägen, befintliga spår fylls. Vid utmattning finns

två alternativ; befintlig yta är intakt och återstående livslängd bestämmer

förstärkningsbehovet, se nedan, eller ytan är sprucken och reducerad styvhet för

beläggningen används i beräkningarna.

Brown et al. (1987) dimensionerar med hänsyn till permanent deformation som

vid nybyggnad. Med hänsyn till utmattning tas hänsyn till passerad och framtida

trafik. Miner's lag tillämpas, se figur 28:

Np/Ni+N/Nnp = 1

där N, = passerad trafik,

N = beräknad livslängd för befintlig väg

N = framtida trafik

N, = total livslängd för vägen vid reducerad töjning efter förstärkning

Future life

-= before overlay

] (0 After
overlay

 

     

log (cycles to failure )

Figur 28 Princip för skadeberäkning vid utmattning, Brown et al. (1987).

Samma princip som ovan vid utmattning i beläggningen anges av Horak (1986)

(tunna beläggningar), Hicks et al. (1988), Goddard (1990), Mamlouk et al. (1990),

de Bond (1992) och Huang (1993). Sambandet ovan kan dock uttryckas lite olika.

Koole (1987) (Shell) anger att med hänsyn till undergrundskriteriet är förstärk-

ningstjockleken i princip tjockleken som behövs med avseende på framtida

dimensionerande trafik minus den befintliga beläggningstjockleken. Beträffande

beläggningen finns två alternativ av vilket det tunnaste alternativet väljs:

1. Beläggningen har en restlivslängd, Nr = Npj-Naj (livslängd m.h.t. dim. trafik

för befintlig beläggning - passerad trafik). Den relativa restlivslängden är Np/

Np;. Om den förstärkta vägen ska trafikeras av Nå» laster (N4>> Nr), ska den

fiktiva trafiken Np» användas i dimensioneringsdiagrammen (Np2> Na»). Na»

Np ska var lika med den relativa restlivslängden, Np/Npj|. Det ger Np = Nay>*

Np;/ Ne. Förstärkningstjockleken är tjockleken med hänsyn till Np» minus

befintlig beläggningstjocklek.
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2. Om restlivslängden närmar sig noll blir Np stor och resulterar i en orimligt

tjock förstärkning för att skydda det befintliga beläggningslagret. Det är då

bättre att räkna lagret till det obundna lagret och dimensionera för den verkliga

framtida trafiken N4>.

Enligt Anderson & Kosky (1987) ses bara till påkänningen i det pålagda lagret och

bortses från restlivslängden av den befintliga beläggningen. Försiktighet

uppmanas vid pålägg tunnare än 40 mm (beräknad dragtöjning minskar med

minskad tjocklek).

Heleven et al. (1987) använder summan av passerad och framtida trafik som

indata till dimensioneringsdiagram, som bygger på ekvivalent tjocklek.

Guan et al. (1990) tar bara hänsyn till största tillåtna last.

En som är tveksam till att tillämpa Miner's lag är IJoannides (1992). Han hävdar att

algoritmer som Miner's lag, konceptet standardlast (och PSI-ekvationen) är

historiska beskrivningar av tillståndsutvecklingen som är osäkra att använda för

prognoser om framtiden. Mer fundamentala metoder bör användas, kalibrerade

med laboratorie- och fältdata.

4.3.3 Förenklad dimensionering

Nedan redovisas några exempel på enkla metoder där beräknade påkänningar

ersatts av mätt deflektion (m.h.a. algoritmer).

Kosky (1986) beskriver en dimensioneringsmetod som är mekanistisk, men där

påkänningarna ersatts med DO och DO0-D200. Den bygger på antagandet att 25 mm

beläggning reducerar DO 10% ,vilket sägs stämma hyfsat med teori och

erfarenheter (Victoria, Australien). På samma sätt antas att 25 mm beläggning

reducerar DO-D200 20%. En given förstärkning reducerar deflektionerna mer på

en svag väg än på en stark / HJ.

Horak (1988) presenterar en dimensioneringsmetod baserad på ekvivalent

överbyggnadstjocklek. Med ledning av ekvivalent överbyggnadstjocklek och

undergrundsmodul, beräknade med algoritmer, erhålls påkänningar på terrass och

i beläggning för den befintliga konstruktionen. Eventuell restlivslängd bestäms

med hjälp av nybyggnadskriterier. E-modul för påbyggnadslagret, den enda som

erfordras i metoden, tas ur tabell eller med ledning av nomogram vid

"specialmixar". Därefter sker omräkning till ekvivalent tjocklek. Erforderlig

påbyggnad erhålls som kvoten ekvivalent överbyggnadstjocklek (efter)/(före),

korrigerat för eventuell restlivslängd. Om delsträckeindelning görs baseras denna

på undergrundsmoduler. Praktiska erfarenheter av metoden har erhållits genom

testkörningar med HVS. Motivet för metodens uppbyggnad är att kännedom om

lagertjocklekar och lagermoduler ej erfordras. Metoden är en ren algoritmmetod

och som sådan mycket tilltalande (som princip) /LD.

De australiensiska vägmyndigheterna har i interimsform gett ut en ny dimen-

sioneringsmetod för förstärkning, [Potter et al., 1994, 1]. Det är två metoder för

flexibla förstärkningar av flexibla konstruktioner. En "General Mechanistic

Procedure" (GMP) och en förenklad version "AUSTROADS Simplified Mech.

OverLay procedure" (ASMOL), som bygger på GMP. GMP skiljer sig från den

dimensioneringsmetod som används för nybyggnad genom att en modell för att

uppskatta materialstyvheter från mätta deflektioner ingår. Dessa styvheter

korrigerade till dimensionerande förhållanden tillsammans med egenskaper för
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förstärkningsmaterial medger att vägen kan analyseras med den konventionella

dimensioneringsmetoden. I den förenklade ASMOL kan kritiska töjningar upp-

skattas direkt från deflektioner, lagertjocklekar och temperatur. Töjningarna och

deflektionerna korrigeras till dimensionerande temperatur (gäller dim. m.h.t. asfalt

töjning). En serie samband har också tagits fram för att beräkna förstärknings-

tjocklek för att reducera befintliga töjningar till tillåtna värden.

4.3.4 Integrerad dimensionering

May & Witezak (1992) har, i en metod som inte är direkt avsedd för förstärk-

ningsdimensionering men ändå är av intresse, integrerat "Mix design" och

"Structural design" med programmen CAMA och CAMAS, se figur 29.

Beräkningar av påkänningar i vägen görs med en modifierad version av DAMA.

Beräkningar kan göras månadsvis. Kritiska punkter i konstruktionen är underkant

beläggning (utmattning), överkant undergrund (deformation i undergrund),

dessutom hela beläggningen (lågtemperatursprickor och permanent deformation).

Om inte resultat av laboratorieprovning av aktuell mix föreligger så finns

ekvationer inbyggda i programmet för att beräkna följande:

e Livslängd m.h.t. utmattning

e Livslängd m.h.t. deformation i undergrund

e Permanent deformation i beläggning

e A

e Modul vid låg temperatur

e Draghållfasthet vid låg temperatur

e Risk för tidiga lågtemperatursprickor

Författarna säger att trots att några

interaktioner mellan de olika

delarna av programmet är i konflikt,

så är trenderna i prognoserade

tillstånd rimliga. Klimat, hålrum

och bindemedelshalt har stor

inverkan på tillståndet, medan

viskositet, andel finmaterial och

frekvens (belastningstid!? /HJ) har

relativt liten inverkan. Modellerna

har verifierats genom fältobserva-

tioner. Lågtemperaturegenskaperna )

förutsägs rimligt bra. När det gäller u gåta io
utmattning och spår är det svårare, &

ju bättre indata (få &men ju bättre indata (färre antagan-
(LL Ls _ äv ©

den) desto bättre prognoser. (&? J

 
 

  
 

 

 

 

 

  

 

Figur 29 Flödesschema över CAMA och

CAMAS, May & Witezak (1992).

Beckedahl et al. (1992) rapporterar att det tyska VESYS-programmet har vidare-

utvecklats och kan användas för förstärkningsdimensionering / välja åtgärd med

hänsyn till spårutveckling och sprickor. Permanent deformation kan beräknas i

varje lager i vägen. Åtgärder som kan behandlas är avjämning genom fräsning,
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borttagning av ytliga lager och förstärkning genom pålägg. Programmet arbetar

iterativt. Först beräknas spår och sprickor före förstärkning, lasthistoriken måste

vara känd. Sedan beräknas spår och sprickor för en minimiförstärkning och

värdena vid slutet av livslängden jämförs med de värden som inte får överskridas.

Om nödvändigt upprepas beräkningen med ett tjockare pålägg. / Tyskland är

permanenta deformationer, förmodligen i beläggningen, den primära orsaken till

åtgärd / HJ.

Ullidtz & Stubstad (1992) beskriver en modell kallad PERS ("Performance and

Economic Rating System"). I PERS beräknas, för varje säsong, först kritiska

spänningar och töjningar i materialen och sedan resulterande skada (reducerad

beläggningsmodul, spår och ojämnhet). Beräknat tillstånd, inklusive andra effekter

som åldring och penetration av vatten eller underhåll, används sedan som indata

till nästa beräkningssteg. I PERS används Boussinesq - Odemark's metod att

beräkna dragpåkänningar i underkant av bundna lager och tryckpåkänningar i

överkant av obundna lager. Beräkningarna utförs för varje hjulkonfiguration och

årstid. För beläggningen är skadan direkt proportionell mot reduktionen i modul.

Ett empiriskt samband mellan ökning av skadan och tillåten påkänning i

beläggningen används. Som resultat av åldring kan beläggningsmodulen vara en

funktion av ålder (ett liknande samband för tillåten påkänning kan användas).

Obundna materials modul kan multipliceras med en faktor mindre än ett för att ta

hänsyn till vatten som penetrerar genom sprickor i beläggningen. Permanent

deformation beräknas i varje lager med ett empiriskt samband. Jämnheten

beräknas också med ett empiriskt samband. Modeller för friktion och nötning

finns också. Det finns även möjlighet att definiera ett visuellt index. Strukturell

effekt av underhåll beror på tjocklek och modul på nytt och/eller återvunnet

material, medan användaren måste specificera effekten på jämnhet, spår etc. En

värdering av nyttan i pengar är att föredra. Ett beräkningsexempel visas i figur 30.
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Figur 30 Exempel på beräknad tillståndsutveckling, med pålägg av 40 mm

"Dense Bitumen Macadam "1991, Ullidtz & Stubstad (1992).
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4.3.5 Sannolikhetsbaserad dimensionering

Problemet med spridning i olika parametrar är måhända mindre vid förstärknings-

dimensionering än vid nybyggnadsdimensionering. Den spridning som byggts in i

vägen vid nybyggnad har ofta resulterat i att skador uppträtt på vägytan vid olika

tidpunkter. varför spridningen i den befintliga vägen delvis är känd. De "sämsta"

partierna av vägen har gett sig tillkänna. Vid förstärkning är antalet parametrar

som sprider mindre. Detta ska dock inte tolkas som att problemet negligeras. En

förutsättning för att en bättre dimensionering ska "löna sig" är att spridningen i

kvalitet på material som används och utförandet av förstärkningen inte är för hög.

van Dommelen & Buiter (1990) säger att de flesta dimensioneringsmetoder

baseras på medelvärden för alla parametrar och en övergripande säkerhetsfaktor.

Man har försökt åstadkomma en rationell metod att bestämma säkerheten, baserad

på medelvärden och spridningsmått. Schematiskt visas proceduren i figur 31. När

det gäller dimensionering av förstärkning är dock beräkningarna komplexa.
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_

Schematisk procedur vid nybyggnadsdimensionering ( till vänster) och

värdering av befintlig väg (till höger), Dommelen & Buiter (1990).

Sammanfattningsvis sägs att (för holländska förhållanden):

1. Tillämpning av enkel sannolikhetsteori tillåter bättre beskrivning av hur vägar

uppför sig i verkligheten.

2. En konsekvent tillförlitlighetsgrad för alla konstruktioner resulterar i markant

högre säkerhetsfaktorer för vägar med tunna beläggningar och med obundet

bärlager. Utförda beräkningsexempel har gett säkerhetsfaktorer på 5-12.

3. För att förbättra kvaliteten är en balanserad reduktion av alla inblandade

varianser mer effektivt än att koncentrera sig på några få.
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5 Utförande av förstärkning

Vid val av hur en förstärkningsåtgärd ska utföras finns flera alternativ. Valet styrs

bl.a. av:

1. Orsak till eventuella skador

2. Hänsyn till begränsningar av olika slag

3. Ekonomi

För att kunna bedöma ekonomin måste effekten av olika typer av åtgärder vara

känd eller kunna beräknas.

Att dra en skarp gräns mellan underhålls- och förbättrings-/förstärkningsåtgärder

kan vara svårt. En och samma åtgärd, ex. dränering, kan utföras med olika syften.

Beträffande förstärkningsåtgärder skiljer Litzka (1988) på fyra olika typer:

1. Ny överbyggnad (befintlig överbyggnad tas bort och ersätts)

2. Nya bundna lager (befintlig beläggning tas bort och ersätts)

3. Stabilisering av obundna material (befintlig beläggning tas bort och ersätts)

4. Påbyggnad

Vanligt är att en förstärkning utförs som påbyggnad, vilket kan göras på befintlig

vägyta eller i kombination med återvinning/borttagning av bundna lager och

modifiering/stabilisering av underliggande obundna lager. Påbyggnad kan göras

med olika material och kan innehålla någon form av armering. Förbättring av

dräneringen görs ofta oberoende av åtgärd i övrigt.

Hansén (1995) har gjort en sammanställning av befintlig kunskap och erfarenheter

som finns i landet rörande underhåll och förstärkningsmetoder på belagda vägar,

med tyngdpunkt på det lågtrafikerade vägnätet (ÅDTt © 2000). Frågor som tas upp

rör bl.a. förstärkning med obundet bärlager på befintlig beläggning, infräsning av

makadam och befintlig beläggning i befintligt bärlager, stabilisering av befintligt

bärlager och återanvändning av befintlig beläggning.

En sammanställning och redovisning av provsträckor som förstärkts och följts upp

av VTI görs i ett parallellt projekt (analysen är inte klar).

5.1 Tidpunkt för åtgärd

Tidpunkten för då en väg ska åtgärdas bör klaras ut i underhållsplaneringen av

vägnätet. Då ett objekt är aktuellt för åtgärd enligt någon prioritering vidtar

värdering av vägen och beräkning av dess eventuella behov av förstärkning.

Nedan dock några kommentarer till när en åtgärd bör sättas in, vilka talar för en

tidig åtgärd, innan långtgående nedbrytning ägt rum.

Enligt de Bondt (1992) kan en väg bara dimensioneras som osprucken så länge

härsprickor i beläggningen inte utvecklats till ett nät av sprickor. Marchionna et al.

(1987) anger att en väg ur bärighetssynpunkt bör åtgärdas då halva beläggnings-

tjockleken är sprucken. Kan vara svart att fastställa / HJ.

Jain et al. (1994) har studerat tio belagda sträckor i två olika stater i Indien under

åren 1980-92. Sträckorna förstärktes 1985-86 genom påbyggnad med tre olika

tjocklekar. Förutom ett något märkligt uttryck för förstärkningens livslängd, dras

slutsatsen att deflektion, sprickor, ojämnhet och underhållskostnad ökar

exponentiellt med tiden i frånvaro av underhåll.
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5.2 Val av åtgärd

Guan et al. (1990) anger i programmet REDAPS, avsett för vägnät, trolig orsak till

det strukturella tillståndet och en rekommenderad handling baserat på sprickor i

beläggningen (klass), modul för bärlagret och spänningsförhållande i belägg-

ningen. Handlingsalternativen är:

Gör inget, fortsätt uppföljningen

Försegla, nytt slitlager

Använd spänningsavlastande lager

Förstärk genom pålägg

Fräs och återanvänd

Bygg om och förbättra dräneringenP
X

ds
W
S
9

Pynn (1986) anger att speciellt på flerfältiga motorvägar kan kostnaderna

reduceras genom att en kombination av påbyggnad och ombyggnad företas.

I [Pavement Rehabilitation Manual, 1990] behandlas åtgärder som berör asfalt-

belagda vägar; spricktätning, återvinning, pålägg av asfaltlager och längsgående

kantdränering. Beträffande återvinning skiljs mellan varmblandad, kallblandad

och "surface recycling". Varm återvinning dimensioneras som ett nytt material-

lager, medan kallblandad återvinning jämförs med stabilisering.

Bästa sättet att rättfärdiga ett beslut att ta bort ett bituminöst lager är enligt Godard

(1990) direkta bevis på dålig sammanhållning, dålig bindning mellan lager eller

låg styvhet (se tabell 3).

Hicks et al. (1988) säger att när restlivslängden är kortare än 20% eller mer än

40% av ytan är sprucken, ska överbyggnaden tas bort och ersättas (!?/HJ).

Rickards (1985 & 1986) anger att på bostadsgator, där åldring av bitumen är ett

problem, är ett pålägg av asfaltbeläggning (25 mm) ekonomiskt. Han säger också

att kostnaderna inte alltid kan styra valet av åtgärd. Hänsyn måste också tas till

obestämbara faktorer som skattebetalarnas och väganvändarnas förväntningar,

estetisk hänsyn och miljön.

Bäst effekt på att motverka reflexionssprickor vid asfaltförstärkning på asfalt har

ökad tjocklek, enligt erfarenheter i USA och Kanada redovisade av Forsyth

(1993).

5.3 Påbyggnad

5.3.1 Bitumenbundna lager

Hossain et al. (1993) har jämfört förstärkningar med ny och återvunnen

beläggning på 8 provsträckor i Arizona 1981. På hälften av sträckorna frästes 76

mm av den gamla beläggningen bort och återvunnen massa lades tillbaka.

Påbyggnaden av ny och återvunnen massa var 102 imm på två sträckor och 51 mm

på övriga. Den återvunna massan innehöll 50% av gammal massa och binde-

medelshalten var 0,5% högre än i den nya massan. Förstärkningarna var dimen-

sionerade för 10 års trafik och sträckorna hade efter 9 år varierande grad av

belastningsskador. De åtgärdades 1991. Några av slutsatserna av försöket var:

e Det funktionella tillståndet (jämnhet och friktion) utvecklades ungefär likartat

på sträckorna med återvunnen och ny massa. Den tjockare förstärkningen gav

en bättre jämnhet från början, en skillnad som bestod under perioden.
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e Den tjockare förstärkningen gav en något bättre utveckling med avseende på

sprickor. Spårbildningen blev dock större i det tjockare lagret.

e Plastiska deformation var till största delen orsak till spårbildningen. Den nya

massan hade något mindre spår än den återvunna.

e Fräsning och återläggning resulterade inte i någon längre livslängd (jämfört

med pålägg på befintlig beläggning), men gav en bättre tillståndsutveckling.

e Eftersom sträckor både med 102 mm och 51 mm pålägg behövde åtgärdas efter

10 år, var i det här fallet det tunnare pålägget mer kostnadseffektivt. Under-

hållskostnaderna var under perioden ungefär lika.

Kadar (1991) rapporterar från belastningsförsök som utförts med ARRB's ALF

(80 kN last, 700 kPa ringtryck, 20 km/h hastighet). På en väg med sprucken

beläggning har olika tunna pålägg av asfalt, liksom ersättning av befintligt

material, provats. Försöket pågick i 16 månader med varierande temperatur i

beläggningen, varför skadeorsaken kom att variera för de olika sträckorna. Några

av slutsatserna (utförda analyser av utmattningsförsöket har inte rapporterats ge så

mycket):

e Temperaturens stora inverkan på orsak till nedbrytningen (deformation eller

utmattning).

e Modifierade bindemedel förbättrade deformationsmotståndet upp till tre

gånger. Det är dock stor skillnad mellan olika modifierade bindemedel.

e Deformationen vid höga temperaturer återfanns oftast i det/de översta lagren.

e Lager med högt bindemedelsinnehåll i den undre delen av de bundna lagren

orsakade inte några deformationsproblem. Slutsatsen dras att de kan användas

högre upp för att förbättra utmattningsegenskaperna.

e Både spår och sprickmotståndet förbättrades avsevärt med användande av

"Mobiplast C". Dubbla livslängden sägs kunna erhållas jämfört med "Class

170" bindemedel.

e Ett membran av SAMI fördröjde sprickutvecklingen.

Scott (1992) rapporterar om en väg i Saskatchewan, Kanada, byggd 1967

(överbyggnad: 100 mm beläggning på 150 mm grusbärlager och 210 mm först.

lager, undergrund: lera täckt med 450 mm morän). Beläggningen var allvarligt

sprucken på grund av utmattning 1975. Förstärkning utfördes med varierande

tjocklek; 50, 100 och 125 mm asfaltbetong i det yttre körfältet. En teststräcka

lämnades utan pålägg, skadade partier "djuplappades" genom att beläggningen

togs bort och ersattes. Sträckorna följdes upp t.o.m. 1991. Slutsatser som dras:

1. En underhållen vägs livslängd kan vida överskrida den dimensionerade.

2. Det som begränsar den underhållna vägens livslängd är tillgången på resurser

(arbetskraft och maskiner) och säkerheten för personal och trafikanter. Det sägs

att underhållskostnaden kan vara den enda indikationen som behövs för när en

förstärkning ska vidtas.

. På lång sikt var den tjockaste förstärkningen mest kostnadseffektiv med

avseende på strukturell styrka.

4. Ju tjockare förstärkning desto senare sprickutveckling.

5. Ju tjockare förstärkning desto bättre initiell jämnhet, vilket även på lång sikt

resulterar i bättre jämnhet.

6. Ju tjockare förstärkning desto mindre mätta deflektioner.

L
D
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7. Rätt proportionerad beläggning (med mjukt bindemedel) ger inga problem med

spårbildning.

8. Det stabiliserade grusbärlagret mellan asfaltlager som lades i långsamfältet på

en av sträckorna fungerade tillfredsställande.

Björklund (1985) har studerat effekten av ett 40 mm tjockt lager HAB16,

laboratoriepackat, på sågade balkar från vägen. Utmattningsförsök visade att vid

minskning av hålrummet från 6 till 3 % så ökade livslängden med 40 %.

CHEVRON-beräkningar visar att en ökning i tjocklek på 20 % skulle ge samma

resultat (en minskad dragtöjning i underkant beläggning på 8,5 %).

Leech (1991) anger fördelar med att förstärka med "heavy duty macadam" HDM

(bindemedel med penetrationen 50 och 7-11% filler) och "dense macadam"

DBM50 (bindemedel med penetrationen 50 och 2-8% filler), istället för

konventionell DBM (bindemedel med penetrationen 100 och 2-8% filler). Som

slitlager läggs 40 mm "hot rolled asphalt" HRA. Fördelarna verifieras genom

deflektionsmätning vid försök i provvägsmaskin (TRRL) och på tre provsträckor,

samt teoretiska beräkningar. På provsträckorna erhölls 2-3 gånger högre styvhet

för HDM jämfört med DBM och HRA. Förstärkningstjocklekarna varierade

mellan ca 80 och 210 mm (+slitlager). Sammantaget dras slutsatsen att

förstärkningstjockleken kan reduceras ca 12% om HDM används istället för DBM

eller HRA, för DBMS50 är motsvarande siffra 8%. Uttryckt i ökad livslängd vid

lika förstärkningstjocklek, >100 mm, betyder det ca 20 resp. 15%. (Utmattnings-

egenskaper?/ HJ). Hur olika material med olika lastspridning bidrar till att

reducera deflektionen kan beskrivas med följande ekvation framtagen av Jordan,

Ferne och Goddard (1986):

Log D, / Log D = e"

D och D, är deflektion (i hundradels mm) mätt med balk före och efter att vägen

har förstärkts genom påbyggnad med tjockleken t mm. B är en konstant som anger

förstärkningsmaterialets förmåga att reducera deflektionen.

Corté & Michaut (1995) rapporterar att "High modulus asphalt"'" (EME)

utvecklades i Frankrike för förstärkningsändamål, men används idag även som

bindlager under ett tunt slitlager på vägar med tung långsamtgående trafik och

som bärlager istället för konventionellt asfaltbärlager vid nybyggnad. EME

innehåller en större mängd hårt bindemedel och det finns två typer. I 1994 års

utgåva av "Scetauroute Design Manual" anges EME som alternativ vid ny-

byggnad. Exempel visas där tjockleken kan reduceras med ca 30 % vid

användande av EME. På grund av den högre bindemedelsmängden i EME

reduceras skillnaden till ca 10 % (det anges inte vad skillnaden avser, förmodligen

kostnad /HJ). Aven från Spanien rapporteras goda erfarenheter av EME.

Stet & Molenaar (1990) säger (om jag förstått rätt) att ett tunt pålägg bör ha

relativt låg styvhet, medan ett tjockt pålägg bör ha hög styvhet.

Förstärkning med bitumenbunden makadam plus ytbehandling ("premixed

carpet"' ), bitumenbunden makadam plus asfaltbetong och enbart asfaltbetong har

studerats genom 8 års deflektionsmätningar på 18 objekt med 50 provsträckor i

södra Indien, [Veeraragavan & Justo, 1990]. Eftersom ekvivalensfaktorn för de

olika förstärkningarna inte är konstant utan varierar med typ och tjocklek på

förstärkningen rekommenderas att olika dimensioneringsdiagram (deflektions-
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metod) tas fram för de vanligaste förstärkningsåtgärderna. Jain et al. (1990)

(Indien) har med hjälp av elasticitetsteori har tagit fram dimensioneringsdiagram

för "Bitumen Concret", "Bitumen Macadam + Premixed carpet" och "Water

Bound Macadam + Premixed carpet". Ekvivalensfaktorer har beräknats med

förutsättning att förstärkningarna ska ge samma deflektion.

Shaat (1994) behandlar bristande vidhäftning mellan nya och gamla

beläggningslager. Han säger att 10 % släpp mellan lagren (nytt slitlager/nytt

bärlager eller nytt bärlager/gammalt bärlager) signifikant påverkar spännings-

töjningsfördelningen i konstruktionen och minskar livslängden, jämfört med full

friktion.

5.3.2 Armerade bitumenbundna lager

[Asfaltwapening: zin of onzin, 1993] behandlar olika typer av armering av asfalt.

Material/lager som behandlas är nät av konstfiber och stål, vävda textilier,

"SAMT s" och fibrer. Skador som kan förebyggas är spricktillväxt, reflexions-

sprickor, krackelering, spår och korrugering. Åtgärder vid olika typer av skador

rekommenderas. Återvinning sägs inte vara något problem.

Abd el Halim et al. (1991) har när det gäller armering av asfalt och obundna lager

sammanställt en kanadensisk "state-of-the-art"-rapport. Om armering övervägs

ska man ha klart för sig vilken funktion man är ute efter. Det kan vara att:

e reducera spårbildning

e reducera sprickbildning (utmattning, reflexion)

e reducera lagertjocklek

e förlänga livslängden och/eller reducera underhållet

Nät fungerar genom att partiklarna låses i öppningarna av nätet ("interlock"') och

genom bindning ("bond"). Läsningen är den effektivaste funktionen för styrkan.

Man säger att det är ett missförstånd att tro att armeringen måste ha så hög

draghållfasthet och modul som möjligt. Då skulle stålnät vara idealiskt, vilket man

pekar på några problem med. Oförenligheten mellan asfalt och stål leder till

separation i gränsskiktet och det styva stålnätet förhindrar den svagare asfalten att

genom böjning minska spänningarna, vilket leder till för höga spänningar i den

övre delen av beläggningen. Nätet kan också förhindra effektiv packning av

asfalten, med sprickor som följd. Armerade lager kan laboratorietestas. Den

strukturella dimensioneringen, oftast framtagen av olika tillverkare, är under

utveckling och behandlas inte i rapporten. Det sägs att misslyckanden oftare beror

på brister vid installation och utförande än på bristande dimensionering. Process

för val av armeringsalternativ beskrivs i figur 32.

Jaecklin (1993) säger att dukar och nät har olika funktion, duken hindrar vatten

och fungerar som ett spänningsabsorberande lager (SAMI), medan nätet armerar.

Det hindrar dock inte att det finns dukar och nät med de omvända funktionerna.

Författaren påpekar också bindemedlets betydelse för att en åtgärd ska lyckas.

Tjocklek på förstärkning (asfalt) anges som funktion av deflektion och antal tunga

lastbilar. Det är inte möjligt att ange någon reduktion i tjocklek på grund av

användande av duk eller nät, då dessa knappast inverkar på deflektionen. Att

använda duk eller nät ska istället ses som ett sätt att förlänga livslängden genom

att fördröja reflexionssprickor.
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Figur 32 Process för val och installering av armering, Abd el Halim

et al. (1991).

Watn (1991) beskriver armering med duk eller nät av olika slag i olika delar av

konstruktionen. Armeringen har liten betydelse för de elastiska egenskaperna, men

kan ha stor betydelse för de plastiska. Armeringen kan antingen reducera drag-

töjningarna eller påföra tryckspänningar i konstruktionen. Även han anger att man

ska vara försiktig med att använda armering för att reducera överbyggnads-

tjockleken. Primära skälet bör vara att reducera deformationer och därmed öka

livslängden. (Jfr ovan där skälet sägs vara att fördröja reflexionssprickor / HJ).

Dimensionering av asfaltarmering kan enligt författaren knappast göras på en rent

teoretisk grund. De viktigaste dimensioneringsparametrarna för armering är

egenskaper med hänsyn till styrka, elasticitet, vidhäftning, beständighet och

hanterbarhet. För nät har maskvidden stor inverkan på funktionen och ska

anpassas till kornstorleken.

Johansson (1993) redovisar efter en studieresa amerikanska och kanadensiska

erfarenheter av asfaltförstärkning med geotextilier. Besökta myndigheter är

tveksamma till metoden. Sammanfattningsvis sägs att geotextilier i syfte att

fördröja eller förhindra reflexionssprickor sannolikt inte är kostnadseffektivt vid;

stora horisontella rörelser, mycket små eller mycket stora vertikala rörelser,

tvärgående temperatursprickor och mycket kallt klimat. Metoden kan vara

kostnadseffektiv vid; små horisontella rörelser, medelstora vertikala rörelser,

åstadkommande av ett vattentätande skikt och krackeleringar på grund av

utmattning. Vid användning av metoden ska; geotextilen aldrig läggas ut på
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fuktigt underlag, alltid läggas i full vägbredd, bindemedlet anpassas till

geotextilens bindemedelsupptagande förmåga, ett tillräckligt tjockt bituminöst

lager läggas ovanpå geotextilen och helst ska rent bitumen användas.

Woodside et al. (1993) har jämfört olika typer av vävda fibernät och klippta fibrer

som spänningsabsorberande lager ("SAMT") för att förhindra reflexionssprickor.

Testerna omfattade "wheel tracking", draghållfasthet och utmattning. Slutsatsen är

att vävda nät är överlägsna, beroende på att de består av kontinuerliga fibrer i två

mot varandra vinkelräta riktningar. Det var dock skillnader mellan näten (och

fibrerna), ett av näten var sämre än referensproven.

Button (1989) rapporterar från nio år gamla provsträckor i Texas, där tio olika

typer av fiberdukar lagts på gammal sprucken asfalt och betong och täckts med

asfaltslitlager. Ingen minskning eller försening av reflexionssprickor uppnåddes

jämfört med referenssträckor. Författaren hänvisar till andra försök som gett två

till tre års försening av sprickuppkomsten, men konstaterar att det inte är någon

kostnadseffektiv metod. Fiberduken kan ha andra fördelar, ex. att fungera som

fuktspärr när sprickorna väl har uppkommit.

Johansson & Ancker (1995) redovisar resultat från en provväg i södra Norrland

(väg 588 Mokorset) där provsträckor anlades med bitumenindränkt fiberduk och

geonät. Ovanpå lades ett slitlager av 80 kg/m? MABIGT. Vägen hade vid

förstärkningstillfället omfattande längsgående sprickor och krackeleringar, samt

djupa spår. Av fallviktsmätning före och efter förstärkning kan inte någon effekt

av dukar och nät utläsas, resultaten är jämförbara med eller sämre än på

referenssträckorna utan duk eller nät. Med hänsyn till skadeutvecklingen, sprickor,

klarade sig det bästa geonätet och den bästa fiberduken ungefär lika bra, bättre än

referensen. Sämre än referensen klarade sig dock de andra (på nätet uppkom

skador redan vid installationen). Det sägs att metoden ska användas selektivt och

föregås av en ordentlig utredning av skadans art och orsak.

5.3.3 Betong

Mack et al. (1993) rapporterar om en asfaltbelagd väg i Kentucky med tung trafik

som förstärktes med 51 resp. 89 mm betong. Vägen hade vid förstärkningstillfället

inga sprickor. Beräkningar med konventionell betongteori, Westergaard, och ILLI-

SLAB visade att vägen skulle gå sönder redan efter några enstaka belastningar. Så

skedde dock inte utan efter 11 månader var betongen hel med undantag av några

enstaka plattor (där beläggningen, ca 100 mm, av misstag hade tagits bort vid den

utförda fräsningen). Man pekar på att bindningen mellan betong och asfalt har stor

betydelse för resultatet, och att dimensioneringsmetod liksom kriterier saknas.

Beräknade deflektioner på flera mmverkar orimligt / HJ.

5.3.4 Obundna material

Mahoney et al. (1991) rapporterar att förstärkning med grusbärlager på belagd väg

har använts i staten Washington i ca 30 år. Förstärkningen har mest utförts på

vägar med omfattande skador. Baserat på litteraturstudier (erfarenheter på andra

håll), studier av livslängder för olika förstärkningsåtgärder och fallviktsmätningar

på utförda förstärkningar, dras bl.a. följande slutsatser:

1. Grusförstärkningar är effektiva för att reducera reflexionssprickor, isolera den

befintliga vägen vid extrema temperaturer och förbättra väggeometrin.
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2. För att skydda grusbärlagret ska den befintliga ytan förseglas och det nya

slitlagret vara så tätt som möjligt (lagret ska skyddas mot vatten).

3. Ytbehandling är lämpligare som slitlager än asfaltbetong (ytbehandlingen är

mer flexibel och billigare).

4. Krossat material med hög krossytegrad och tät gradering ska användas och

packas så bra som möjligt.

5. Gruslagret ska ha en tjocklek på mellan 75 och 150 mm. Effekten av tjockare

lager är inte så stor och om förstärkningsbehovet är större rekommenderas

ombyggnad.

6. Ett bra grusbärlager har en asfaltbetong-ekvivalensfaktor på 2,0.

7. Grusbärlagerförstärkning med ytbehandling rekommenderas på vägar med

trafik upp till ÅDT 5000 och 15 % tung (med nuvarande material och teknik).

8. En alternativ teknik är att fräsa den befintliga vägen (ev. med cementin-

blandning) innan grusbärlagret läggs.

Om ett försök av det mer kuriosa slaget för svenska förhållanden rapporterar

Saxena et al. (1989). De har studerat 6 provsträckor i Indien där förstärkning med

"Water Bound Macadam" utförts. Om vägen har ett bituminöst lager, och detta

inte tas bort, skärs/hackas diagonala rännor (50 x 50 mm) i befintlig beläggning, i

en vinkel på 45" mot vägmitt (bildar formen av ett V) på ett avstånd av en meter.

Detta för att inte makadamen ska glida på underlaget. Makadamen förseglas med

ett bitumenbundet slitlager. Slutsatsen är att metoden inte ska utföras i regioner

med mycket regn eller där dräneringen är dålig. Skador beror på att vatten ställer

till problem med friktion mellan lagren. Om villkoren ovan inte är uppfyllda är det

bättre att ta bort den befintliga beläggningen.

5.4 Stabilisering

Creedy (1994) rapporterar att Queensland Transport utfört tre fullskaleförsök där

förstärkning har utförts genom fräsning av befintlig väg och inblandning av bl.a.

cement och bitumen. ÅDT varierar mellan 400 och 3000 på vägarna. Några

slutsatser som dragits så här långt:

e Fräsning och inblandning till 200 mm djup kan utföras.

e Ekonomi kan erhållas vid stora projekt eller vid sammanslagning av flera

mindre.

e Förstärkning av ett svagt yttre hjulspår kan utföras innan hela vägbredden

åtgärdas.

* Upphandling i konkurrens är lämplig då utveckling av metoder och utrustning

behövs.

* Genom att använda CAD-verktyg (PaveMOSS) har upp till 9% material sparats

(anpassning av tvärfall till rådande förhållanden).

En del utförandeproblem rapporteras också.

5.5 Dränering

Metoderna att behandla vatten i vägen är enligt Krarup (1995) (Seeds & Hicks,

1991):

1. Hindra det från att tränga in i vägen.

2. Genom dränering se till att det snabbt kommer bort.
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3. Bygga vägen tillräckligt stark för att motstå den kombinerade effekten av trafik

och vatten.

1 en instrumenterad provgrav studerades effekten av bl.a. vatten. En last-

ekvivalensfaktor med avseende på mätt asfalttöjning på 1,7 bestämdes mellan vått

och torrt tillstånd (ingen trafik). Av slutsatserna kan nämnas:

e Ett klart samband mellan mätta deflektioner och vattennivå.

e E-modulen minskade med höjd grundvattennivå. En reduktion till 40% av

initiellt värde konstaterades med vatten i nivå med gränsen bärlager/förstärk-

ningslager.

e Mätt jämnhet i längd- och tvärled korrelerade med E-modul och antal

belastningar.
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6 Syntes / Slutsats

6.1 Typ av metod

Dimensionering av förstärkning bör ske i likhet med den dimensionering som görs

vid nybyggnad. Dimensioneringsmetoden bör därför bygga på mekanistisk grund.

Fördelen med en sådan metod är möjligheten att ta hänsyn till aktuella

förhållanden. Det utesluter dock inte att andra metoder används som komplement.

Mekanistiska dimensioneringsmetoder, som alltid innehåller inslag av empiri, har

utvecklats på många håll. Det faktiska användandet av dessa metoder tycks dock

inte ha ökat i samma omfattning som utvecklingen skett. Det beror troligen på att

erfarenheter som byggts upp under en lång följd av år inte utan vidare ersätts med

något som för användaren kan framstå som okänt och komplext. Avsikten med

införandet av en mer mekanistiskt baserad metod är dock inte att ersätta den

kunskapsbank som finns. Det kan inte uteslutas att den missuppfattningen funnits

på vissa håll, vilket kan ha hämmat användandet av dessa metoder. Befintlig

kunskap ska så långt möjligt också tas till vara i utarbetandet av en metod. Alla

dimensioneringsmetoder har begränsningar som användaren ska vara medveten

om. Exempelvis säger Ruth et al. (1992) att REDAPS (ett program för analys och

förstärkningsdimensionering av vägar) eller annat mekanistiskt program för

dimensionering inte kan användas effektivt utan verklig kunskap om hur vägar

uppför sig under aktuella förhållanden (material, jordar och klimat).

6.2 Strukturell värdering

Då en befintlig väg som trafikerats ska åtgärdas, ska en värdering av hur vägen

klarat sin uppgift göras. Vägen kan undersökas på olika sätt. Tidigare under-

sökningsresultat och tillgängliga data om vägen ska givetvis utnyttjas. Därefter

görs de undersökningar som bedöms kunna bidra till att skilja på delsträckor som

är i behov av olika åtgärder och förklara orsaker till eventuella skador.

En mekanistiskt baserad dimensionering kräver att vägens strukturella styrka

(bärighet) är känd. Den strukturella värderingen kan omfatta tillståndsbedömning,

deflektionsmätning, materialprovning och trafikmätning. Omfattningen av under-

sökningar på och i vägen styrs i princip av kostnaden för undersökningen i relation

till den förväntade nyttan. Behovet av undersökningar varierar för olika vägobjekt.

6.2.1 Tillståndsbedömning

Med tillståndsbedömning avses här registrering av vägytans tillstånd, men också

en bedömning av vägens närmaste omgivning och speciellt dräneringens tillstånd.

Informationen om vägytans tillstånd är viktig eftersom det ger en bild av hur

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

tillståndsförändring i tiden har följts.

Beträffande vägytan är det i första hand sprickor och krackelering, spår och

ojämnheter som är av intresse. För mätning av spår och jämnhet finns auto-

matiserade mätutrustningar i drift. Den manuella okulärbesiktning som idag utförs

för att bl.a. registrera sprickor kan säkert inom en snar framtid ersättas med

automatiserade mätmetoder. Utrustning finns redan, men det mänskliga ögat och

hjärnan är det inte lätt att ersätta. En manuell besiktning har dessutom fördelen av

att en "helhetsbild" erhålls och att dräneringens tillstånd kan bedömas. Vatten i

kombination med olämpliga material är ofta en bidragande orsak till skador.
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6.2.2 Deflektionsmätning

Till grund för att bedöma den befintliga vägen och de ingående materialens

styvheter används någon form av provbelastning. Vid belastning av vägytan mäts

deflektionen (nedsjunkningen / fjädringen). Den utrustning som är dominerande i

världen idag är fallviktsdeflektometern. I Sverige finns lång erfarenhet av denna

typ av mätning, även om omfattningen av mätningar inte varit så stor. I dagsläget

kan därför antas att fallvikt kommer att ingå som en utrustning för att värdera den

befintliga vägen.

Hur mätning ska utföras och resultaten analyseras skulle föra för långt att gå in på

här och kan diskuteras. Det kan också nämnas att ett europeisk samarbetsprojekt

pågår som syftar till att harmonisera fallviktsmätning och analys (COST 336, med

titeln "Use of Falling Weight in pavement evaluation").

6.2.3 Materialprovning

Provtagning av material i vägen kan företas i olika syfte, för att bestämma:

1. Lagertjocklekar

2. Typ av material

3. Materialegenskaper

Lagertjocklekar kan mätas direkt i anslutning till provtagning i fält. Lagertjock-

lekar kan också bestämmas icke-förstörande med hjälp av radar. Erfarenheterna av

denna typ av mätning är dock skiftande. Att kunna mäta de bundna lagrens

tjocklek med tillfredsställande noggrannhet torde dock vara möjligt.

Obundna material siktas för att fastställa materialtyp. Ett problem är den stora

variation som finns i gamla vägar. Det gäller både material och lagertjocklekar,

både i längd- och tvärled. Provtagningspunkter kan väljas med ledning av till-

ståändsbedömning och fallviktsresultat, vilket görs på många håll.

Med hjälp av fallviktsmätning kan styvheter (E-moduler) för material i befintlig

väg bestämmas. Prov på material kan även undersökas på laboratoriet på olika sätt

för att bestämma dess egenskaper. Behov av laboratorieprovning torde vara större

för nya material som ska påföras vägen, eftersom de i vägen befintliga materialen

testats i fält av den passerade trafiken. Den nyinskaffade HVS*en, "Heavy Vehicle

Simulator", blir här en viktig länk mellan laboratoriet och fältförsök/produktion.

Behovet och omfattningen av provtagning och laboratorieprovning beror på hur

dimensioneringsmetoden utformas, men prov på material i vägen bör tas om det

inte är känt.

6.2.4 Trafik och axellastmätning

Eftersom vägen redan existerar och fyller sin funktion, att bära den trafik som

passerar, finns förutsättningar att kartlägga trafiken. Utrustningar för att mäta och

väga trafiken finns. Axellastmätning är dock i praktiken svårt att utföra tillför-

litligt. Möjligheten att mäta axellaster påverkar möjligheten att räkna på enskilda

laster. En så god uppskattning som möjligt av trafiken till rimlig kostnad bör

eftersträvas. Vilken vägtyp det handlar om spelar in när det gäller behovet av

noggrannhet i trafikdata.
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6.3 Beräkningsmodell

Vägbyggnadsmaterial är komplicerade att beskriva med realistiska modeller.

Vanligen görs beräkningar av påkänningar i vägen med antagandet att materialen

är linjär-elastiska, isotropa och att lagren har oändlig horisontal utbredning. Dessa

antaganden har vissa brister, men erfarenheten av denna typ av beräkningar är stor.

Beräkningsprogram som CHEVRON och BISAÄR (m.fl.) har länge funnits

tillgängliga och beräknade påkänningar anses i många fall vara väl så bra som de

som beräknats med mer realistiska program och modeller. De senare kräver mer

kännedom om materialen (data som kan vara svåra att bestämma, och som

dessutom kan ha en stor naturlig variation). Idag är tillgången till datorkraft i

princip inget hinder, men i praktiken måste en viss avvägning mellan kvantitet och

kvalitet göras. Ska en komplexare beräkning göras för enstaka fall eller ska flera

enklare beräkningar göras, och vilket ger det bästa beslutsunderlaget? Det är inte

alls säkert att den förstnämnda beräkningen ger en bättre bild av de verkliga

påkänningarna i vägen. Oavsett vilken beräkningsmodell som väljs kan en

förenklad metod som bygger på enkla samband för approximativ beräkning

användas om det anses lämpligt.

Med hänsyn till överensstämmelsen med nybyggnadsdimensionering, och

ovanstående, bör till att börja med en linjär-elastisk modell väljas. Beräknings-

modell kan senare bytas när det anses motiverat. Det som bedöms vara närmast

aktuellt är att ta hänsyn till är de obundna materialens spänningsberoende, därefter

de bundna lagrens visko-elastiska (och plastiska) egenskaper. Samma modell ska

användas för att beräkna påkänningar i vägen som använts i nedbrytningsmodell /

framtagna kriterier.

6.4 Kriterier

Vanligen används ett samband för att ange livslängden, uttryckt i antal

standardaxlar, som funktion av påkänning i vägen. Man gör en prognos av hur

många belastningar vägen klarar fram till ett visst tillstånd, en gräns för vad som

kan accepteras i form av andel sprucken vägyta, spårdjup eller ojämnhet.

Sambandet kan däremot inte användas för att prognosera utvecklingen fram till det

slutliga tillståndet, eller vad som händer därefter, vilket är önkvärt. De punkter i

vägen som normalt anses kritiska är underkant beläggning och överkant

undergrund, dvs. desamma som vid nybyggnadsdimensionering.

Beläggning

Vid dimensionering av påbyggnad gör vissa skillnad på om beläggningen är

osprucken eller sprucken. I fallet med osprucken beläggning utsätts påbyggnads-

lagret för tryckpåkänningar, varför det är i underkant av den existerande

beläggningen som påkänningarna ska begränsas. Hänsyn måste då tas till att

beläggningen redan trafikerats. De flesta gör det genom att tillämpa Miner's lag

(som säger att delskador är additiva).

Reflexionssprickor uppstår i ett påbyggnadslager rakt ovanför sprickor i den

befintliga beläggningen. Fenomenet är vanligast förekommande vid överläggning

av sprucken betong, men kan även förekomma på sprucken asfaltbeläggning. Om

ingen lastöverföring kan ske i en spricka kan trafiken orsaka dragpåkänningar i

påbyggnadslagret, vilka det gäller att begränsa. Till de av trafiken orsakade

påkänningarna adderas temperaturpåkänningar. Sprickor orsakade av temperatur
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går tvärs vägen med konstant avstånd mellan dem. Att beräkningsmässigt ta

hänsyn till risken för reflexionssprickor är ganska komplicerat, varför det kan

tyckas enklare och förmodligen mer ekonomiskt att undvika problemet när så är

möjligt. Vid sprickor orsakade av trafiken kan antingen beläggningen lagas innan

förstärkningen påförs, eller tas den spruckna beläggningen bort (gäller beläggning

med sprickor av allvarlig svårighetsgrad).

De vanligaste kriterierna för beläggningen uttrycker livslängden som funktion av

enbart horisontell dragtöjning i underkant beläggning, eller som funktion av

dragtöjning och beläggningens styvhet. Det är ofta samma kriterium som används

vid nybyggnad och förstärkning. I Sverige har Djärf (1994) tagit fram ett kriterium

för AG baserat på fältstudier av nybyggda konstruktioner. Flera av vägarna har

förstärkts genom påbyggnad och inom detta projekt är avsikten att följa dessa

vägars vidare tillståndsutveckling. Detta för att se om samma kriterium är

tillämpligt på de förstärkta vägarna. Laboratorieförsök är också planerade för att

studera sprickutveckling i påbyggnad på sprucken asfaltbeläggning.

Förutom prognosering av sprickor i beläggningen vore det önskvärt att även

prognosera permanent deformation i beläggningslagren, såväl nya som gamla.

Oftast har ingen hänsyn till detta tagits i samband med bärighetsdimensionering,

utan problemet har istället lösts genom att välja deformationsstabilt material.

Obundna material / undergrund

Beträffande obundna material är de flesta kriterier avsedda för undergrunden, och

uttrycker trafiken som funktion av vertikal (elastisk) trycktöjning i överkant. De

flesta kriterierna är av äldre datum och bygger i grunden på AASHTO-resultat

(desamma som vid nybyggnad). Övriga obundna lager antags bestå av material

som klarar den avsedda trafiklasten utan att deformeras. Detta antagande kan

stämma vid nybyggnad, men i en gammal väg kan material med låg kvalitet

förekomma högt upp i konstruktionen. Kriterier för de obundna överbyggnads-

lagren, som utsätts för större påkänningar än undergrunden, kan därför vara väl så

motiverade. Fördelen vid förstärkningsdimensionering är, jämfört med nybygg-

nadsdimensionering, att uppkommen deformation, och utvecklingen i tiden, är

mätbar på vägytan. Om deformationer förekommer kan det undersökas vilket eller

vilka lager i vägen som har deformerats. Vid oförändrad trafikbelastning kan

därför risken för deformationer delvis anses känd. Varje förstärkningsåtgärd

minskar dessutom påkänningarna på underliggande lager och därmed risken för

framtida deformationer.

Svenska vägar som dimensionerats har ofta en överbyggnadstjocklek som

motiveras med hänsyn till tjäle. Påkänningen på undergrunden blir därför relativt

liten, varför ett undergrundskriterium är av mindre intresse vid förstärkning av

dessa. Författaren är annars liksom Irwin (1994) tveksam till att prognosera en

plastisk deformation med hjälp av en elastisk parameter och om ett kriterium är

tillräckligt, oberoende av material. Ett något annorlunda angreppssätt har

Mamlouk et al. (1990). De antar att så länge sambandet last-deflektion är linjärt så

är risken för permanent deformation försumbar. Dimensioneringsprincipen, som

kräver deflektionsmätning med flera laster, kan kanske vara värd att pröva.
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6.5 Dimensioneringsprinciper

Enligt Vllidtz & Stubstad (1992) är utformningen av en metod en avvägning

mellan förenklingar och realism. Att ha en mer realistisk metod som utgångspunkt

och sedan utveckla en förenklad metod som kan användas i vissa (flertalet?) fall är

en möjlighet. Dimensionering av förstärkning kan i princip utgå från nybyggnads-

dimensionering. Anpassningar och eventuella förenklingar kan sedan göras.

Allmänna krav

En dimensioneringsmetod bör vara enkel att använda. Det betyder inte att metoden

i sig behöver vara enkel men det kan vara en fördel. Användaren måste ha sådan

kunskap om metoden att den används på ett effektivt sätt och kunna bedöma

resultatet. På en del håll har försök med expertsystem gjorts. Erfarenheterna av

dessa tycks variera, vilket kan bero på olika omfattning av systemen. Ett

expertsystem får inte vara "statiskt" utan ny kunskap måste kunna tillföras

successivt.

Ett önskemål är att metoden kan hantera sannolikhet för prognoserad

tillståndsutveckling. Detta strider dock delvis mot önskemålet om en enkel metod.

Oberoende av utformningen av dimensoneringsmetoden måste den verifieras.

Efter utförd förstärkning som beräknats ex. med hjälp av fallviktsmätning kan en

ny mätning utföras. Resultatet ska då vara logiskt med avseende på tidigare

resultat och den utförda förstärkningen. Dessutom ska avvikelsen mellan

prognoserad tillståndsutveckling, eller livslängd, och verklig vara acceptabel. Ett

alternativ är att användaren ges möjlighet att verifiera och kalibrera metoden.

Periodindelning

Beträffande periodindelning av året dimensioneras enligt VÄG 94 för sex olika

perioder. Antalet perioder bör vid förstärkningsdimensionering minskas. Ofta

anges att fyra perioder används, de fyra årstiderna. Möjligheten att finna en

dimensionerande period på året som ger samma förstärkningsbehov som en

indelning av året i flera perioder kan även undersökas. Om en periodindelning av

året är motiverad vid dimensionering med hänsyn till utmattning i beläggningen,

så är vid dimensionering med hänsyn till permanenta deformationer den mest

kritiska perioden av störst intresse.

Om året delas in i flera perioder vid dimensioneringen, är det inte nödvändigt att

exempelvis utföra fallviktsmätning, eller annan mätning, under samtliga dessa

perioder. Mätresultat från en period med relativt stabila förhållanden, ex.

sensommar-höst, kan användas som utgångspunkt för korrigeringar till andra

perioder. Underlag för denna korrigering kan fås från tidigare utförda mätningar

på liknande vägar i aktuellt klimat, eller i brist på data från VÄG 94. Utförda

fallviktsmätningar på svenska byggda vägar. [Djärf. 1993]. visar på relativt liten

säsongvariation under den otjälade delen av året.

6.6 Förstärkningsalternativ

Effektivare vägförstärkningar kan uppnås med bättre beslut, till vilket en bättre

dimensioneringsmetod är en hjälp, och/eller bättre förstärkningsåtgärder (material

och utförande). Att ta fram underlag för och föreslå en bättre dimensionerings-

metod är det primära syftet med detta projekt. I dimensioneringen ingår att

prognosera den förstärkta vägens framtida tillståndsutveckling, varför effekten av
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olika förstärkningsåtgärder är av intresse. De flesta av de refererade rapporterna

handlar om förstärkning genom påbyggnad med olika material. När det gäller

armerade lager konstateras att dimensioneringen oftast grundas på erfarenhet.

Utvärdering av olika typer av förstärkningsåtgärder pågår också på VTI i andra

projekt. I denna utvärdering kommer i framtiden den nyligen inskaffade HVS*'en

att ha en viktig roll.

6.7 FoU-behov

Det fortsatta forsknings- och utvecklingsbehovet kommenteras kortfattat nedan.

e Utformning av dimensioneringsmetod

Att föreslå en struktur och sy ihop olika ingående delar till en fungerande

metod är en primär uppgift i föreliggande projekt.

e Värdering av befintlig väg

I princip är det dimensioneringsmetodens utformning som avgör vilka

mätningar och undersökningar som behöver göras. Mätstrategier och hur olika

förekommande variationer ska hanteras behöver dock utredas. I detta ingår

även att rekommendera mätutrustning. Med tanke på detta projekts medellånga

sikt synes det bäst att utgå från befintliga väl fungerande utrustningar, vilka

eventuellt på sikt ersätts eller kompletteras. (Tiden för utveckling av ny

utrustning kan vara svår att uppskatta. Exempelvis har utrustningar för regist-

rering av axellaster och beröringsfri mätning av lagertjocklekar länge funnits på

marknaden, men i praktiken föreligger fortfarande vissa svårigheter att mäta

dessa storheter). Analys av mätresultat görs med hjälp av den beräkningsmodell

som används för dimensionering, se nästa punkt.

* Beräkningsmodell

Även här synes det med tanke på projektets tidsram bäst att välja en fungerande

modell, av vilken erfarenheter finns. Mer realistiska modeller kan behövas för

att öka förståelsen och beskrivningen av vad som händer i en väg, men för

praktiskt bruk behövs enklare modeller, eller algoritmer för approximativa

beräkningar.

e Kriterier för förstärkning

Här kan befintliga kriterier för nybyggnad behöva verifieras och eventuellt

modifieras. Behov kan också finnas av nya kriterier, ex. för obundna material

av sämre kvalitet i befintlig väg och eventuellt nya material som används vid

förstärkning. Tiden för att ta fram nya kriterier kan vara längre än tidsramen för

detta projekt, men arbetet bör ändå påbörjas om det bedöms angeläget.

e Förstärkningsåtgärder

Effekten av olika typer av förstärkningsåtgärder behöver studeras (se även

kriterier, punkten ovan). Detta görs idag i flera projekt. Det är av vikt av detta

fortsätter och att olika förstärkningsåtgärder följs upp på ett rationellt sätt. Som

nämnts kommer här HVS*en att vara en viktig tillgång.
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