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ASFALTERS DEFORMATION  
OCH HÅLLFASTHET VID LÅNGSAM 

OCH SNABB BELASTNING

Orientering om problemet.

A s f a l t s b e l ä g g n i n g a r s  H Å L L F A S T H E T  under den kombinerade effekten 
av trafik och underlagets deformation är ett ofta svårbedömt problem. Stora 
skador, som vållats på beläggningar under senare år, visa allvaret i problemet, 
(fig. ia  och ib).

Fig. i a. Sprickbildning i sandasfalt, lagd år 
1928 på provvägen vid Hälsingborg. Foto 
194 9.

Fig. 1  a. Cracks in sheet asphalt, laid 1928. 
Photo taken 1949.

Fig. 1 b. Genom sprickbildning förstörd be
läggning, ÖAB +  falb, lagd år 1948 i Väst
manlands län. Foto 1949.

Fig. 1  b. Failure o f two-course asphalt, laid 
1948, photo taken 1949.

I fig. 2, vänstra halvan, synes en balk av ren asfalt, som under en tid av en 
timme har böjt sig av sin egen vikt. Högra halvan av figuren visar samma balk 
vid samma temperatur. Med ett lätt slag av en hammare har den splittrats. D ärav 
framgår, att den rena asfaltens mekaniska funktion är beroende av den hastighet, 
med vilken deformationen sker. Samma asfalt kan sålunda vid samma temperatur



Fig. 2. En balk av direktdestil- 
lerad asfalt böjer sig genom 
flytning långsamt av sin egen 
vikt (tid ca i timme). Samma 
balk brister vid ett lätt slag.

Fig. 2. T o  the left is shown 
a beam o f straight run asphalt, 
which is bent, through flo w , 
under its own weight. Test 
time one hour. T o  the right 
is shown an identical beam, 
which broke under a light 

blow.

—  beroende på lastens varaktighet —  antingen vara mjuk och formbar eller 
spröd. Denna olikhet accentueras ytterligare genom skillnad i temperatur, så att 
asfalten vid hög temperatur och långsam deformation fungerar som en vätska, 
men vid låg temperatur och snabb deformation närmast som en fast kropp.

Eftersom bindemedlet till stor del anger asfaltbeläggningarnas karaktär, bli 
beläggningarna beroende av bindemedlets egenskaper. Beläggningarnas mekaniska 
egenskaper ändras sålunda med temperatur och belastningstid på liknande sätt som 
bindemedlets egenskaper ändras.

Beläggningarna kunna utsättas för mycket långsam deformation under ringa 
spänningsstegring till följd  av t. ex. sättning och förskjutning i underlaget i kom
bination med långvarig belastning. Sådan deformation kan ta dagar eller längre 
tid i anspråk. Vid denna långvariga belastning fungerar asfaltbeläggningen när
mast som en böjlig och töjbar matta, vilken i viss utsträckning långsamt formar 
sig efter underlaget.

V id belastning av ett fordonshjul uppkommer nedböjning av beläggningen 
kring hjulet. Om hjulet rullar fram, rör sig nedböjningen liksom en våg längs 
beläggningen. Nedböjningsvågen har ingen avsevärd utsträckning (Bruzelius3), 
och i ett parti av beläggningen varar därigenom böjpåkänningen vid snabb trafik 
endast en mycket kort tid. Enligt uppmätningar kan sålunda vid snabb trafik 
påkänningen stegras från noll till maximivärdet på mindre än o,oi sek. Som 
följd  av asfaltens viskösa natur bli spänningarna större, ju kortare tiden för en 
viss nedböjning är. Vid den kortvariga belastningen fungerar därför beläggningen 
närmast som en styv skiva, vars styvhet beror på temperaturen och på hur snabbt 
deformationen sker.

överskrider sträckningen av beläggningen en viss gräns, spricker beläggningen. 
Eftersom sprickor vanligen innebära början till förstörelse, är detta gränsvärde 
av betydelse. Vid långsam deformation under hög temperatur ligger denna gräns 
för sträckningen antagligen högre än vid snabb deformation under låg temperatur.



För en noggrann bedömning av asfaltbeläggningars deformations- och hållfasthets- 
egenskaper synes det därför vara av betydelse att ta hänsyn till inverkan av 
temperatur och belastningstid, och eftersom de temperatur- och tidsberoende 
egenskaperna hos beläggningarna närmast orsakas av bindemedlen, har det fallit 
sig naturligt att först studera den rena asfalten i detta avseende.

Sedan länge ha de bituminösa bindemedlens mekaniska egenskaper uttryckts i 
apparatkonstanter såsom penetration, mjukpunkt enligt kula och ringmetoden, 
Englergrader och liknande. Dessa prov utgöra närmast bestämning av viskosi- 
teten, och resultaten kunna införas i viskositetsdiagram (Hallberg9). Viskositets- 
bestämningen kompletteras vanligen med bestämning av brytpunkt och duktilitet. 
Dessa senare apparatkonstanter ge delvis upplysning om andra egenskaper än den 
rena viskositeten, men vad de innebära är knappast fullständigt fysikaliskt klar
lagt.

Med hänsyn till de bituminösa bindemedlens komplicerade egenskaper är det 
tydligt, att dessa rutinmässiga undersökningsmetoder icke kunna ge en riktig över
blick av egenskaperna. Därför ha under senare år framkommit metoder, med vilka 
man kan variera spänning, deformationshastighet och temperatur. Konsistometrar 
och viskosimetrar ha konstruerats, där deformationstiden kan varieras från några 
sekunder upp till dagar, och varmed skjuvspänningen kan varieras från 0,0001 
till 1 kg/cm2 (Philippoff23). Med dessa apparater har kunnat konstateras, att 
viskositeten kan variera med skjuvspänningen samt att asfalt uppvisar avsevärda 
elastiska effekter (Saal26, Lonsdale14). Försök ha sålunda visat, att det vid avlast
ning efter deformation uppkommer elastisk efterverkan, vilken är kraftigare hos 
asfalt än hos beck. (Report of R R B 25).

Med hjälp av vibrationsförsök har man kunnat uppmäta den »dynamiska» 
elasticitetsmodulen. Därvid har man funnit, att denna för asfalt och beck är 
av storleksordningen io 4 kg/cm2 (Iron11, Lonsdale14, Saal26). Den »dynamiska» 
elasticitetsmodulen anses dock icke stå i något direkt samband med de elastiska 
effekter, som ha observerats vid mätningar i konsistometrar. Deformationstiderna 
äro av helt olika storleksordning vid vibrationsmätning och vid mätning med 
konsistometrar. Området mellan de båda metodernas mätgränser är så stort, att 
det icke går att inom detta bedöma asfaltens deformationsegenskaper endast med 
ledning av resultaten från någon av de ifrågavarande metoderna.

Uppmätning av hållfastheten hos asfalt har gjorts i några undersökningar 
(Abraham1, Martin15, Report of R R B 25 m. fl.). Provkropparna ha i dessa försök 
deformerats med hastigheter, som rört sig om millimetrar per minut. Dessa håll- 
fasthetsbestämningar ha sålunda utförts vid deformationer, som ha varit lång
samma i förhållande till den deformationshastighet, som torde uppkomma i 
beläggningar vid snabb, tung trafik. A v  försöken har framgått, att hållfastheten 
(deformationsmotståndet) ökar, då deformationshastigheten ökar. Asfalten har 
deformerats plastiskt och tendensen hos hållfastheten att öka vid allt kortare 
belastningstid är densamma, som har konstaterats vid liknande försök på metaller 
(Nadai och Manjoine18). Med ledning av sina försök har Abraham angivit, att 
hållfastheten når ett maximivärde, då duktiliteten hos bindemedlet blir o. Därvid 
ha uppmätts maximalvärden på asfaltens hållfasthet omkring 20 kg/cm2.



Hållfastheten vid slag har uppmätts med pendel apparater och liknande anord
ningar (Duriez5, A S T M 2, Lonsdale14). Därvid har vanligen bestämts brottenergin, 
vilken icke endast beror på hållfastheten utan även på ämnets elasticitets- och 
viskositetsegenskaper.

Studier vid väginstitutet.

Sådan kort belastningstid, som i det föregående nämnts, och därmed hög töj- 
ningshastighet kan icke tillfredsställande efterbildas i vanliga apparater för håll- 
fasthetsprovning. Förekommande tryck- och dragprovmaskiner äro vanligen 
endast avsedda för statisk belastning. Med konsistometrar och viskosimetrar mätas 
endast långsam deformation och i huvudsak bestämmes endast flytegenskaper. 
Med standardapparater för stötprovning av plastiska material kunna visserligen 
utföras snabba dynamiska belastningar, men dessa apparater ge dock icke möjlighet 
till den variation av töjningshastigheten, som här är önskvärd. A v  tidigare försök, 
bl. a. vid väginstitutet, ha dessutom framgått, att stötprovapparater, utförda 
exempelvis efter pendelprincipen, icke äro några idealiska instrument för bestäm
ning av hållfastheten.

Eftersom inga standardapparater, som möjliggjorde de önskade provningarna, 
funnos tillgängliga, var det nödvändigt att utföra delvis nya apparater för för
söken vid snabba belastningsförlopp.

Försöken ha efter de använda försöksanordningarna varit uppdelade i tre 
grupper: vibrationsförsök, försök vid långsam töjning och försök vid snabb töj- 
ning. I försöken ingående asfalter ha varit följande-

Beteckning: Data:
N r 1 Blåst asfalt (SV 6484) Kula och ring 68°,5

Penetration 44
Brytpunkt enligt Fraass — 15 °

N r 2 Direktdestillerad asfalt, Kula och ring 540
A  145 (SV 4922) Penetration 45

Brytpunkt enligt Fraass — 1 6°

N r 3 Direktdestillerad asfalt, Kula och ring 4 50
A  130  (SV 5346) Penetration 94

N r 4 Direktdestillerad asfalt, Kula och ring 4 30
A  130  (SV 4923) Penetration 98

N r 5 Direktdestillerad asfalt Kula och ring 3 7 0
A  120 (SV 4924) Penetration 2 14

Bestämning av elasticitetsmodulen genom vibration.

Försöken ha utförts vid Cement- och Betonginstitutet med där befintlig appa
ratur för svängningsmätning på balkar. För försöken götos små balkar av ren 
asfalt med dimensionerna 4 X 5 X 2 5  cm. Med hjälp av en mikrofon, kopplad till



en oscillograf, uppmättes den under provningen fritt hängande asfaltbalkens 
vibration, sedan den givits ett lätt slag med en hammare. Oscillograf ens utslag 
registrerades på en filmremsa, och vibrationernas frekvens kunde därur bestäm
mas genom jämförelse med en känd frekvens, som fotograferats samtidigt. För
söken utfördes i rumstemperatur.

Eftersom asfaltbalken vibrerar med sitt egensvängningstal, kan dess elasticitets- 
modul beräknas.

En direktdestillerad och en blåst asfalt ha prövats. I samtliga prov, 4 st av 
varje sort, erhölls oberoende av asfaltsorten och med obetydlig variation:

E =  2,5 • io 4 kg/cm 2.

För jämförelse ha även topekaplattor med asfalthalt 8,5 °7o provats. För 
dessa, 4 st prov, erhölls en betydligt högre elasticitetsmodul, nämligen:

E =  1,4  • io° kg/cm 2.

Försök vid långsam sträckning.

Försöksanordning och försöksförfarande.

Den använda apparaten var enkel. Den kan kort beskrivas som en ombyggd 
duktilometer med konstant dragkraft i stället för, som vanligen är fallet, konstant 
förlängningshastighet och med möjlighet till uppmätning av längdändringen som 
funktion av tiden (fig. 3). Provkroppen, av standardtyp för duktilitetsmätning, 
var friktionsfritt upphängd, och inverkan av asfaltens egenvikt var eliminerad, 
genom att provningen skedde i vatten. Verkan av svaga inre spänningar i asfalt
provet kunde därigenom iakttagas.

Provningen tillgick så, att provkroppen förlängdes en viss sträcka, vanligen 
2 cm, genom konstant viktbelastning, varefter avlastning skedde. Genom den 
friktionsfria upphängningen kunde efter avlastning den uppträdande elastiska 
sammandragningen ske utan att påverkas av yttre krafter. För att den länge och

Fig. 3. Anordning för långsam töjning med 
konstant dragkraft. Provet nedsänkt i vatten. 
Dragkraft i pilens riktning.

Fig. 3. Arrangement fo r  slow elongation 
under a constant pulling force. Sample im
mersed in water. Force is acting in the 
direction of the arrow.



Fig. 4. Provkroppens förlängning och sammandragning som funktion av tiden. Provkroppens 
kvarstående förlängning 15 timmar efter avlastning har inlagts i diagrammen som en horisontell 

asymptot. A sfalt nr 1 =  blåst asfalt. A sfalt nr 2 =  direktdestillerad asfalt.



Fig. 4. The elongation and rehound o f specimens as a function o f time. The permanent elonga
tion o f the specimen 15  hours after unloading is represented by a horizontal asymptote. 
“ Asphalt nr 1 ”  — blown asphalt ” Asphalt nr 2“ — straight run asphalt (belastning =  load, 
varierande utdragslängd =  variable total elongation, förlängning  =  elongation, kvarstående

— permanent, återgång =  rebound).



långsamt pågående elastiska efterverkan skulle bli fullständig, lämnades prov
kroppen obelastad i över femton timmar, varunder längdändringen uppmättes.

Prov ha utförts med direktdestillerad och blåst asfalt vid temperaturen mellan 
o° och + 2 0 ° C  och med belastning varierande mellan 0,02 och 10 kg.

F örsöksresultat.

E l a s t i s k  o c h  k v a r s t å e n d e  f ö r l ä n g n i n g .

Några försöksresultat visas i fig 4, vari provkropparnas längdändring är angi
ven som funktion av tiden. Kurvorna ha först en stigande del, tills förlängningen 
uppnår 2 cm. Under denna förlängning hade provkropparna påverkats av en 
konstant dragkraft. N är förlängningen 2 cm hade uppnåtts, avlastades provkrop
parna, och kurvorna ha där en brytpunkt. Sammandragningen började och var 
först hastig och senare allt långsammare.

Mest frapperande är den mycket kraftiga sammandragningen i asfalten efter 
avlastning. Denna sammandragning kan pågå i många timmar och närmar sig 
asymptotiskt ett slutstadium, då den inre jämvikten i asfalten har återställts.

Den kvarstående förlängningen, sedan sammandragningen upphört, är i många 
försök obetydlig, och i alla försök mindre än den totala förlängningen. Asfalten 
har således icke fungerat som en trögflytande, rent viskös vätska. Deformationen 
kan icke heller sägas vara ens tillnärmelsevis rent elastisk, eftersom den i hög grad 
är tidsberoende.

Med ökad dragspänning blir den »elastiska» delen av deformationen allt större 
och som följd därav den kvarstående deformationen efter samma förlängning 
allt mindre (fig. 5).

I dessa försök rör sig belastningstiden om minuter. V id  kortare tid, omkring 
0,01 sek, och lägre temperatur, torde även i de mjukaste vägasfalter den elastiskt 
återgående delen av deformationen bli dominerande.

Fig. 5. Asfaltprovets kvarstående förlängning 
som funktion av belastningen. Total för
längning =  2 cm. N r 1 =  blåst asfalt, N r 
2 =  direktdestillerad asfalt.

Fig. 5. Permanent deformation o f the speci
men on vertical axis as a function o f load. 
Total elongation =  2 cm. Load on horizontal 
axis.



P r o v k r o p p a r n a s  k o n t u r f ö r ä n d r i n g .

N är ett ämne deformeras elastiskt enligt Hooks lag, är deformationens storlek 
direkt proportionell mot påverkande spänning. Även vid en rent viskös deforma
tion är deformationens storlek vid konstant deformationstid direkt proportionell 
mot påverkande spänning.

Deformationen i asfalt är endast i ytterlighetsfall direkt proportionell mot på
verkande spänning. Under mera allmänna betingelser är deformationen varken 
lineärt elastisk eller rent viskös, och det ovannämnda enkla sambandet mellan 
spänning och deformation gäller icke. Det har bl. a. visats (Pfeiffer och Saal22), 
att vid spänningar av storleksordningen 0,1 kg/cm2 gäller för vissa asfalter med 
bättre approximation än Newtons strömningslag följande ekvation beträffande 
deformation, skjuvspänning och tid:

d y   r n
dt r] o

där: =  vinkeldeformation per tidsenhet,
dt
v  =  skjuvspänning, 
rj0 =  viskositetsvärde,
n =  konstant, som vid rent visköst ämne är i men för asfalt under 

nämnda betingelser är större än i.
Med utgångspunkt från ekvationen har töjning, förskjutning och kontraktion i 

olika delar hos den här använda provkroppstypen beräknats under de förenk
lade antagandena, att dragspänningen är jämnt fördelad i varje tvärsnitt, samt 
att volymen under deformationen är konstant. Resultaten av dessa approximativa 
beräkningar ha kontrollerats genom fotografering och uppmätning av provkrop
par som ha deformerats.

< / r = c n

Fig. 6. Begynnande kontraktion, i höjdled 
(den övre figuren) och sidled, vid sträckning 
av en provkropp, beräknad för olika värden

på »n» i formeln É L  — . De övre räta
dt ?jo

linjerna ange konturer före, de under kur
vorna, som begränsa laveringen, konturer 
efter en viss förlängning av provkroppen.

Fig. 6. The contraction within the specimens 
during elongation. The upper straight lines 
show contours before elongation o f a spe
cimen. The shaded portions show the out
line after elongation fo r  n values as given

on the diagram I ~ ~  =  —  ) .
\ dt 7/0 /

The top section is in elevation, the low er 
section is in plan.



Fig. 7. Foto av formförändring vid sträck
ning av provkroppar, a) Provkropp före 
sträckning b) Flalv provkropp av direkt
destillerad asfalt efter avslitning. Tempera
tur =  + 2 0 0 C, D ragkraft =  0,2 kg, c) H alv 
provkropp av blåst asfalt efter avslitning. 
Temperatur = + io °  C, D ragkraft =  2 kg.

Fig. 7. Deformation o f specimens during 
tension, a) Specimen before tension, b) H a lf 
a specimen o f straight run asphalt after ten
sion. Temperature 4 - 200 C, Pulling force =  
0,2 kg, c) H a lf a specimen o f blow asphalt 
after tension. Temperature =  + i o °  C. Pull
ing force =  2 kg.

Vid n — i, visköst ämne, blir avsmalningen i sidled icke störst i provkroppens 
mittsnitt. De vertikala begränsningsytorna bli därigenom konkava vid förlängning. 
I höjdled blir avsmalningen störst i mittsnittet. De horisontala begränsningsytorna 
bli till en början konvexa, men spänningstillståndet ändras genom deformationen, 
och vid den fortsatta utdragningen bli samtliga begränsningsytor konkava. Provet 
kan dragas ut till en fin tråd, tunnare och längre ju mera rent visköst provet är. 
(Påkänningarna på tråden genom strömningar i omgivande vätska måste givetvis 
vara små jäm fört med dragpåkänningen).

Vid ökat värde på »n», ökar avsmalningen i mittsnittet i förhållande till 
avsmalningen i de omgivande tvärsnitten. Konturlinjerna kunna därvid bli helt 
konvexa, varigenom provet snabbt snörpes av vid förlängning (fig. 6).

Fig. 7 a visar en provkropp i utgångsläge och fig. 7 b en del av en provkropp, 
som kunnat förlängas till en relativt lång smal tråd. Den understa halva prov
kroppen i fig. 7 c visar ett exempel på en snabb avsnörpning efter kort isärdrag
ning. Denna senare provkropp har sålunda vid provningen vittnat om ett högre 
n-värde än provkroppen i fig. 7 b.

Ur dessa beräkningar och försök erhåller man en viss förklaring till duktilitets- 
prov, som sålunda kan anses som bestämning av värdet »n» eller asfaltens 
avvikelser från det rent viskösa tillståndet. A v  försöken framgår på annat sätt 
än genom provkropparnas konturförändring, att »n» ökar med fallande tempera
tur och ökad deformationshastighet, samt att »n» är större för blåst än för vanlig 
asfalt (Se även Pfeiffer och Saal22). Detta visar, varför blåst asfalt har låg 
duktilitet, och varför duktiliteten beror av temperatur och förlängningshastighet, 
när prov sker i vänliga duktilometrar.



Fig. 8 a. Principskiss över försöksanordning för snabb sträckning av asfaltprov.

Fig. 8 a. Diagram showing test arrangement for rapid elongation o f asphalt specimens.

A  =  oscillograf =  oscillograph,
B =  tongenerator =  audioscillator,
C  =  svänghjul =  heavy wheel,
D =  provkropp =  specimen,
E =  fjädrande stålring =  elastic steel ring.

Det förefaller naturligt, att bindemedlets duktilitet, bestämd i en duktilometer, 
har betydelse för sammanhållningen i en beläggningsmassa. En beläggningsmassa, 
vari avståndet mellan de fasta partiklarna kan ökas avsevärt genom sträckning av 
bindemedlet, utan att sammanhållningen upphör, synes kunna tåla större töjning 
än en beläggning, vari avsnörpning av bindemedlet lätt uppkommer vid avstånds
ökning mellan de fasta partiklarna.

Genom att utföra duktilitetsprovningen även vid annan temperatur än den 
vanligen förekommande +  25 °  och även vid annan förlängningshastighet bör 
duktilitetsprovet bli mer värdefullt. Men ännu bättre fysikaliskt definierade vär
den på de egenskaper, som ha betydelse för sammanhållning torde kunna erhållas 
genom att bestämma elastiska egenskaper och flytegenskaper som funktion av 
skjuvspänning och tid i någon slags konsistometer.

Försök vid snabb sträckning.

F  ör söksanordning.

Vid konstruktionen av en apparat för snabb sträckning av provkroppar var i 
princip huvudproblemet att åstadkomma ett definierat, snabbt spännings- eller 
deformationsförlopp, dvs. att antingen låta spänningen eller också deformationen 
vara kända funktioner av tiden och oberoende av provets egenskaper.



Fig. 8 b. Foto av apparat för snabb sträckning. I förgrunden synes till vänster mätring för kraft
bestämning, i mitten provkropp och till höger excenterskiva. I bakgrunden elektrisk motor för 
igångsättning och drivning av balanshjulet till höger. På balanshjulet synes ett svartvitt band

för hastighetsbestämning.

Fig. 8 b. Photo showing apparatus fo r  rapid elongation. In  the foreground to the le ft, a mea
suring ring for determination o f force, in the m iddle, a specimen, and to the right, an excenter. 
In  the background, an electric motor to start and drive the heavy wheel to the right. On the 

wheel is a stroboscope band fo r  determination of speed.

Den här använda apparaten (fig. 8) har utförts så, att provkroppen kan för
längas efter en bestämd tidsfunktion. För att förlängningens förlopp icke skall 
påverkas av vid töjningen uppkomna reaktionsspänningar i provkroppen, måste 
rörelseenergien hos belastningssystemet vara stor i förhållande till deformations- 
energien i provet. Detta har ernåtts genom användande av ett tungt svänghjul, 
som före varje prov drives upp i en rätt hög rotationshastighet och därigenom 
uppladdas med så stor rörelseenergi, att hastighetsändringen under provets sträck
ning blir obetydlig. Medelst en excenterskiva, kopplad direkt på svänghjulsaxeln 
eller förenad med denna genom en snäckväxel, överföres den roterande massans 
rörelse till en långsammare translationsrörelse, som kan bringas att verka på en 
provkropps ena ände. Genom att fjädringar i belastnings- och mätsystem minskats 
till en obetydlighet, blir på det sättet provets förlängningshastighet noggrant 
bestämd av excenterskivans stigning och svänghjulets rotationshastighet.

Dragkraften i provet uppmätes medelst en dynamometer, med vilken prov
kroppens andra ände är fast förenad. Dynamometern består av en härdad, mycket 
styv stålring. I stålringen finnas två induktionsspolar. En yttre sekundärspole är



Fig. 9. Fotoregistrering av ett prov som 
töjts utan att brista. Ljusbandets bredd är 
mått på dragkraften. Våglinjen är genererad 
av 50-periodig växelström, och ger tidsaxeln 
från vänster till höger.

Fig. 9. Photoregistration showing a test in 
which a specimen has been elongated without 
breaking. The width o f the band o f light 
indicates the pulling force. The wave curve 
is generated by  jo  cycle alternating current 
and gives the time from  the left to the right.

Fig. 1 0. Fotoregistrering av prov, som brustit 
utan avsevärd töjning. V id brott har band
bredden (dvs. dragkraften) minskat till o-vär
det ögonblickligt. T ill höger om markerings- 
linjen för brottet synes en svängningsrörelse, 
som orsakats av mätringens vibrationer.

Fig. 70. Photo showing a test, in which a 
specimen has broken without having been 
considerably elongated. W hen the specimen 
failed the bandwidth (i.e. pulling force) 
dropped instantaneously. On the right side 
o f the vertical line, which indicates failure 
o f the specimen, an oscillation, caused by  
vibrations o f the measuring ring, can be seen.

fast förenad med mätringens infästning. En inre primärspole är fast förenad med 
mätringens fria del. Förskjutas spolarna i förhållande till varandra, ändras spän
ningen i sekundärspolen, vilket uppmätes med en oscillograf. Registrering sker 
genom fotografering av oscillograf ens skärm, där en spännings ändring framträder 
som en längdändring hos en vertikal ljuslinje. Denna ljuslinje kan bringas att 
röra sig horisontellt över oscillograf skärmen med önskad hastighet. Dragkraften i 
provet som funktion av tiden erhålles därigenom på filmbilden som ett ljusband 
med varierande bredd (fig. 9 och 10).

Synkront med ljuslinjen löper över oscillografskärmen en ljuspunkt, som 
svänger 50 perioder per sek. Ljuslinjens horisontella hastighet kan därigenom 
kontrolleras.

Kontaktanordningar finnas för igångsättning av oscillografen i rätt ögonblick 
och för markering, när provet uppnår viss förlängning.

Svänghjulets rotationshastighet uppmätes medelst ett stroboskop, vilket i princip 
fungerar som en glimlampa, inställbar för godtyckligt antal ljusblinkar per sekund. 
Stroboskopet får belysa ett band med omväxlande svarta och vita fält, målade 
runt svänghjulet. Roterar hjulet med sådan hastighet, att det förflyttas två fält



Fig. i i  a, b.  Samband mellan dragkraft och förlängning vid olika förlängningshastighet. 
a) Asfalt nr i + 2 5 0 C, b) A sfalt nr 2 + 2 5 0 C.

Fig. 1 1  a, b. Relationship between pulling force (dragkraft) and elongation (förlängning) at 
varying elongation speeds, a) Asphalt nr 1  +  2 $ °  C, b) Asphalt nr 2 +  230 C.

Fig. 12 . Samband mellan förlängningshastig
het och dragkraft.

Fig. 12 . Relationship between speed o f 
elongation and pulling force.

mellan varje ljusblink, förefaller det svartvita bandet att stå stilla. Hjulets rota
tionshastighet motsvarar då en viss avläsbar blinkfrekvens och blir därigenom 
möjlig att noggrant bestämma.

Det visade sig svårt att utforma provkropparna för dragproven. Flera utföran
den ha undersökts, men ingen av dessa har visat sig verkligt tillfredsställande. Så
som varande den minst olämpliga typen har valts vanliga provkroppar för dukti- 
litetsmätning. Dessa ha dock ej genomgående kunnat användas i ursprungligt skick. 
Under sådana betingelser, då asfalten fungerar som en spröd kropp, uppkommer 
nämligen brottet för dessa standardprovkroppar vid någon av infästningarna, 
vilket omöjliggör riktig hållfasthetsmätning. För att under nämnda betingelser



Fig. 13 . Samband mellan temperatur och den gränshastighet för provkroppens töjning, 
över vilken proven brustit. A sfalt nr 2.

Fig. 13 . Relationship between temperature and the critical speed o f strain. Strain speeds above 
the critical, cause instantaneous failure o f the specimen. Asphalt nr 2. Speed o f strain =

töjningsh as tigh e t.

erhålla brott i provets minimisnitt, har det varit nödvändigt att sträcka ut prov
kropparna ända till 3 cm förlängning före provningen, varigenom mittsnittet blir 
smalare och mer benäget för brott än infästningstvärsnitten.

Provningsapparaten har varit kringbyggd med en isolerad låda, för att tempera
turen omkring provkropparna skulle hållas konstant. Lådan har varit försedd 
med en fläkt, och temperaturen har reglerats med koltrådslampa och kolsyreis.

V id dynamiska provningar uppkomma oundvikliga svängningar. Då provets 
ena infästning vid provets isärslitning accelereras, uppstår sålunda en »stötvåg», 
som snabbt rör sig genom provkroppen. Den ungefärliga storleken på denna »stöt- 
vågs» amplitud har beräknats, och försöken ha utförts så, att amplituden blivit 
försumbar i förhållande till materialets brottöjning.

V id försöken har förlängningshastigheten varierat från 0,5 till 60 cm/sek och 
accelerationen från 0,6 till 8500 cm/sek2 samt temperaturen mellan o ° och 
+  2 5 0 C.



Fig. 14. Typiska brottytor i ren asfalt.
Fig. 14 . T yp ical surfaces o f failure in pure asphalt.

Försöksresultat.
I fig. 1 1  visas hur dragmotståndet ändras, då provkroppar hastigt förlängas. 

I samtliga prov ökar dragmotståndet till en början med förlängningen, liksom 
fallet är vid elastiska kroppar. Motståndet uppnår ett flackt maximivärde, vilket 
vanligen inträffar vid omkring 0,5 cm förlängning och minskar sedan på grund 
av provkroppens avsmalnande. A v  fig. 12  framgår vidare, att ju hastigare prov
kroppen sträckes, desto större blir deformationsmotståndet. Motståndet är dock 
icke, som vid rent viskösa prov, direkt proportionellt mot hastigheten.

Fig. 15 a. Samband mellan brottspänning resp. förlängning före brott och accelerationen av
provets ena ände vid förlängning. A sfalt nr 2, ± o °  C.

Fig. 15  a. Relation between ultimate stress (brottspänning) and elongation before break 
(förlängning) respectively and acceleration o f one end of the specimen during elongation.

Asphalt nr 2, ± o ° C.



Sänkning av temperaturen orsakar, att asfalten blir mera trögflytande. Mot
ståndet mot en deformation, som sker med viss hastighet, blir därigenom större 
och ökar med fallande temperatur.

Då spänningen i asfalten vid provkroppens sträckning överskrider en viss gräns, 
inträffar skört brott i asfalten. En brottyta skär ögonblickligt genom provkroppen 
efter relativt liten töjning. Asfalten kan då sägas ha inträtt i sitt sköra tillstånd.

Den gränstemperatur, under vilken asfaltprovet brister momentant, beror på 
hur hastigt provet förlänges eller rättare töjningens hastighet, där brottet upp
kommer (fig. 13). Vid låg temperatur brister asfalten även vid mycket långsam 
töjning. Ju  högre temperaturen är, desto hastigare måste töjningen ske för att 
brott skall uppkomma.

Kraftförloppet vid ett prov, då asfalten brustit momentant, visas i fig 10. 
Dragkraften i provet representeras av bandbredden, som varierar med tiden. Drag
kraften har stigit till ett maximivärde, där ett ögonblickligt brott har skett, varvid 
dragkraften omedelbart har minskat till o. Ingen utflytning av provet har således 
ägt rum.

Brottytan blir ofta till en del blank, i övriga delar något ojämn och sönder
trasad (fig. 14) och är nästan undantagslöst vinkelrät mot dragspänningarnas 
riktning.

I många fall inträffade brottet vid provets infästning, trots att provets tvär- 
snittsyta där kunde vara flera gånger större än i provets mittsnitt. Orsaken härtill

Fig. 15 b. Samband mellan brottspänning resp. förlängning före brott och accelerationen av 
provets ena ände vid förlängning. Asfalt nr 2 +  io °  C.

Fig. 15  b. Relation between ultimate stress (brottspanning) and elongation before break 
(förlängning) respectively and acceleration o f one end o f the specimen during elongation.

Asphalt nr 2 +  io °  C .



Fig. 1 6. Maximal normalspänning och för
längning före brott som funktioner av tem
peraturen vid samma förlängningsförlopp.

Fig. 16. Failure stress (brottspänning) and 
elongation (förlängning) at failure as func

tions o f the temperature.

torde vara, att kraftöverföringen mellan asfalt och asfaltens infästning ger upphov 
till koncentration av spänningarna intill infästningens sidor, varifrån brottytor 
kunna utgå. V id  långsam deformation hos mjuka asfalter utjämnas spännings- 
ojämnheterna genom flytning.Vid snabba förlopp hinner däremot endast obetydlig 
flytning äga rum, och avsevärda spänningskoncentrationer uppstå. Risken för att 
brott skall uppkomma vid någon av provets infästningar blir därför allt större, 
ju större töjningshastigheten och ju lägre temperaturen är, vilket försöken bekräf
tat.

Inverkan av spänningskoncentrationer har ytterligare studerats genom prov
kroppar med brottanvisning. I dessa provkroppar skars med rakblad grunda, 
skarpa snitt. Brottytan utgick därvid nästan undantagslöst från ett sådant snitt, 
trots att andra tvärsnitt voro betydligt mindre.

Hållfasthetsprovningarna i asfaltens sköra tillstånd utfördes med sträckta prov
kroppar med mittsnittets yta utgörande endast omkring 1/5-del av tvärsnittytan 
vid infästningen. Som regel inträffade brottet i minimi tvärsnittet, och i denna yta 
bör man kunna antaga en i stort sett jämn spänningsfördelning (givetvis utan beak
tande av ojämnheter på grund av osynliga initialsprickor o. d.). Medelspänningen 
i brottytan, beräknad som kvoten av maximal dragkraft och brottyta, kan därför 
anses utgöra brottspänningen i materialet.

Spridningen av de uppmätta brottspänningarna är mycket stor, som framgår 
av diagram (fig. 15). Vissa olikheter i tvärsnittens storlek uppkomma vid gjut- 
ningen. En kontroll därav visar emellertid, att variationen av tvärsnittens storlek 
icke enbart kan förklara spridningen. Brotthållfastheten och därmed även brott- 
töjningen torde vara avsevärt beroende av sådana faktorer som spänningsfördel
ningen i brottsnittet och spänningskoncentrationer vid osynliga brottanvisningar i 
ytan eller i provkropparnas inre.

I försöken uppmätt brotthållfasthet har för samtliga undersökta rena asfalter 
legat i huvudsak mellan 20 och 40 kg/cm2. Någon betydande skillnad mellan 
de provade asfalternas hållfasthet synes ej finnas, och inom det undersökta tem- 
peratur- och hastighetsområdet har ingen förändring av brotthållfastheten



observerats. För att skört dragbrott skall uppkomma, synes en viss dragspänning 
erforderlig, som ej ändras i någon högre grad, då belastningen påföres snabbare 
eller då viskositeten ändras.

Förlängningen före brott varierar avsevärt. V id  långsamma förlopp låter asfal
ten sträcka sig utan att brista. V id den kritiska hastighet, där skört brott inträffar, 
kan förlängningen före brott vara relativt stor. V id allt snabbare belastningsför- 
lopp minskar sedan förlängningen (fig. 15).

Temperaturen synes inom det undersökta temperaturområdet, mellan o ° och 
+  250 C, icke ha någon betydande inverkan på asfaltens hållfasthet vid skört 
brott. Med fallande temperatur minskar emellertid brottöjningen (fig. 16).

Slutsatser av försöken.

Deformation segenskaper.

Asfalt är en kolloid, som består av fastare ämnen, svävande i ett mera oljeaktigt 
medium. De fastare ämnena äro sammanslutna till flockar eller kedjor (micel
ler), vilka uppvisa betydande elastiska egenskaper (Houvink10). Rörelser i ett 
sådant ämne blir en komplicerad kombination av flytning i oljemediet, fjädringar, 
förvridningar och omflyttningar av micellerna.

Med hjälp av denna hypotes om asfaltens byggnad kan man bättre förstå sam
bandet mellan de olika försöksresultaten. Man kan sålunda tänka sig, att då 
asfalten utsättes för mycket kortvariga deformationer, hinna icke spänningarna 
orsaka flytning ens i de mest lättflytande delarna av asfalten. Det oljeaktiga 
mediet kan då uppfattas som en stel kropp, i vilken de kolloidala partiklarna 
äro ingjutna. Asfaltmassan fungerar därvid rent elastiskt. Sambandet mellan 
spänning och töjning kan uttryckas med en verklig elasticitetsmodul (Definition 
se: H ouvink10), som är oberoende av, om belastningstiden blir kortare eller 
temperaturen blir lägre.

V id skjuvspänningar av längre varaktighet uppkomma flytningar i oljemediet, 
samtidigt som micellerna vridas och sträckas. Då deformerande krafter upphöra, 
återfjädra micellerna i samband med flytning i oljemediet. Man kan tänka sig, att 
micellerna liksom spiralfjädrar kunna sträckas avsevärt, varigenom den åter
fjädrande formförändringen i asfaltmassan kan bli stor. Asfalten blir därvid 
högelastisk. Dess elasticitet kan sålunda under vissa förhållanden jämföras med 
elasticiteten hos gummi. Hos asfalt är emellertid denna elasticitet förbunden med 
betydande flytning, och återfjädringen blir avsevärt fördröjd.

Eftersom fjädringen är förbunden med viskösa flytningar, är det naturligt, att 
deformationsmotståndet blir större, när deformationshastigheten ökar och tempe
raturen minskar, vilket ju har observerats vid töjningsförsöken (t. ex. fig. 4 
och 12).

Man kan tänka sig, att det i samband med elastisk deformation av micellerna, 
även uppkomma förskjutningar och omgrupperingar av dessa i förhållande till 
varandra. Detta ger upphov till kvarstående deformationer. V id konstanta på-



Fig. 1 7. Mekanisk modell för åskådliggörande 
av deformationsegenskaper hos bituminösa 
bindemedel.

Fig. iy . Mechanical model to show the defor
mation properties of asphalt.

känningar av lång varaktighet bli de kvarstående deformationerna så betydande, 
att vid sidan därav den elastiska deformationen kan försummas. Sambandet 
mellan spänning och deformation kan då uttryckas med enbart ämnets viskositet.

Deformationsegenskaperna hos asfalt kan även i grova drag åskådliggöras med 
en mekanisk modell, bestående av fjädrar och cylindrar med glappa kolvar (Fig. 
17). Den angivna modellen ger endast en mycket ungefärlig bild av asfaltens 
delormationsegenskaper. En rättvisande modell måste bli avsevärt mera kom
plicerad.

Det är, som ovan framgått, endast i ytterlighetsfallen, som asfalters deforma
tionsegenskaper med noggrannhet kunna uttryckas i elasticitetsmodul och viskosi
tet. För att i övriga fall ansluta till dessa konstanter, har asfaltens deformation 
tänkts uppdelad i två delar, nämligen:
a) Återgående (kvasielastisk) de form ation^  den del av en deformation, som helt 
återgår efter avlastning. Man kan tänka sig denna del av deformationen i asfalt 
motsvarad av dels en vid spänningspåläggning alltid uppkommande rent elastisk 
deformation i hela systemet, dels en återgående elastisk förvridning och förskjut
ning av micellerna i samband med strömningar i oljemediet. I denna ej rent 
elastiska deformation uttryckes kvoten mellan maximal spänning och motsvarande 
töjning vid  enkel dragning med en modul, Ek. V id  rent elastisk deformation 
motsvarar sålunda denna modul elasticitetsmodulen.
b) Kvarstående deformation (kvasiflytning) =  den del av en deformation, som 
kvarstår efter avlastning och sedan elastisk efterverkan upphört. Den kan i asfal
ten tänkas motsvara omflyttning av micellerna. Denna flytegenskap, (kvasivisko- 
sitet), anges av en modul, ^k, som utgör kvoten mellan skjuvspänning och skjuv- 
ning. Vid rent viskös deformation motsvarar sålunda denna modul den absoluta 
viskositeten.

Värden på de definierade modulerna beräknas ut töjningsförsöken. Dessa vär
den bli mycket ungefärliga och få närmast betraktas som apparatkonstanter. 
Spänning och töjning bli komplicerade på grund av den valda provkroppens form 
och denna kropps formförändring under töjningen. Deformations- eller spän- 
ningstillstånden bli endast tillnärmelsevis fysikaliskt definierade. Modulerna bli 
därför icke allmängiltiga, men böra dock i stora drag kunna belysa deformations- 
egenskapernas allmänna tendens.

I fig. 18 och 19 äro angivna ur försöken beräknade värden på E k och ?]k som 
funktion av belastningstid, respektive skjuvspänning för en vanlig direktdestille- 
rad asfalt. Från att vid mycket kort belastningstid närma sig den verkliga elasti
citetsmodulen, minskar Ek med ökad belastningstid ned mot en obetydlighet.



Fig. 1 8. Beräknade värden på modulen, Ek, som funktion av belastningstid och temperatur för
P K

direktdestillerad asfalt (nr 2), ^ =  max- dragkraft, A l  ~  förlängning och

K  =  konstant beräknad ur provkroppens form och storlek.

Fig. 18. Calculated values of the module, £ k, as a function o f the time of loading and tempera-
P K

ture of a straight run asphalty =  ~ r j>  where P — max. pulling force, A I =  elongation and
A t

K  — constant calculated from  shape and size o f specimen.



Fig. 19. Beräknade värden på modulen, ?yk, som funktion av skjuvspänningen. ?/k =  kvoten av 
medelskjuvspänning och flythastighet vid 2 cm förlängning av provkroppen.

Fig. 15?. Calculated values o f the module, ??k, <2 function o f shearing stress. ?yk =  quotient of
average shear stress and flow in g  speed at an elongation o f the specimen o f 2 cm.

V id  konstant belastningstid minskar E k med viskositeten hos asfalten, dvs. 
med ökad temperatur.

Sänkning av temperaturen hos en asfaltmassa synes inverka på Ek analogt med 
en minskning av belastningstiden.

A v  försöksvärdena framgår, att Ek-linjerna stiga mera flackt ju lägre tempera
turen är, och att de synas konvergera vid minskad belastningstid.

Med ökad spänning från nära noll till nära skört dragbrott minskar viskositets- 
värdet 7]k från att överensstämma med den verkliga viskositeten till att bli om
kring 1/5— 1/10  därav (fig. 19). Denna tendens till minskning med ökad spän
ning har iakttagits vid alla undersökta temperaturer och asfalter. För blåst asfalt 
är reduktionen av rjk kraftigare än för direktdestillerad.

U r kurvorna för Ek och r]k bör det vara möjligt att tillnärmelsevis uppskatta 
elastisk och permanent töjning för den angivna asfalten vid snabba dragspännings
förhållanden.

Hållfasthet.

Skjuvbrott eller flytning  ger icke upphov till någon egentlig brottyta, utan 
breder ut sig i ett tredimensionellt område. Ibland torde dock brottet kunna 
koncentreras till rätt tunna glidskikt, uppkomna t. ex. genom en tixotrop strukturs 
nedbrytning eller på grund av koncentrerad uppvärmning genom friktionsenergi 
(fig.^20).

På grund av sin vätskenatur kan direktdestillerad asfalt icke motstå statiska 
skjuvkrafter, utan att kvarstående formförändringar uppkomma. Den blåsta 
asfalten tycks däremot ha en viss mycket låg flytgräns och därmed en viss men 
obetydlig skjuvbrottgräns. Skjuvhållfastheten för asfalt vid statiska belastningar 
är således nära noll eller noll.



Fig. 20. Glidytor i blåst asfalt, som varit ut
satt för upprepad skjuvning. Den inre ringen 
har förskjutits axiellt i förhållande till den 
yttre. (Konsistometer enligt S. Hallberg.)
Större delen av skjuvningen har som synes 
ägt rum i en tunn sektion.

Fig. 20. Slip surfaces o f blown asphalt which 
has been subjected to repeated shear stresses.
T he interior ring has been displaced axially 
in relation to the exterior ring. (Konsisto
meter S. Hallberg.) As can be seen, the great
est part o f the shear has occured in a thin 
section.

De krafter, som erfordras för att skjuvbrottet skall ske med en viss hastighet, 
bestämmas av asfaltens flytegenskaper, som de beskrivits i det föregående. Någon 
gräns för dessa skjuvkrafters stegring i samband med ökad deformationshastighet 
vid ren skjuvning har ej kunnat observeras, och i praktiska fall torde skjuv- 
krafternas stegring begränsas av att normalspänningarna samtidigt öka.

Vid skört brott, vilket uppkommer genom dragspänning, skiljas materialdelarna 
från varandra så långt, att attraktionskrafterna mellan dem upphöra. Materialet 
mister därigenom vid brottstället helt sin förmåga att uppta där verkande spän
ningar, som då måste upptas av intilliggande områden. Om dessa områden äro 
belastade nära brottpåkänning, kommer spänningsökningen att orsaka bristning 
även där. Brottet breder därigenom snabbt ut sig till allt större områden, till dess 
spänningarna omgrupperats, eller hela den belastade sektionen genombrutits. Det 
sköra brottet är sålunda tvådimensionellt, och det ger upphov till en eller flera 
brottytor i det närmaste vinkelräta mot normalspänningen.

Det är möjligt att teoretiskt beräkna attraktionskrafternas styrka i skilda 
material. Därvid har man funnit, att den tekniska hållfastheten, som erhålles ur 
praktiska prov, endast är en bråkdel av den teoretiskt beräknade. Varpå denna 
skillnad beror, måste anses som ett ännu icke fullkomligt löst problem och av 
stor betydelse att klarlägga vid strävan att göra material starkare.

G riffiths8 teori torde vara bland de äldsta försöken att förklara skillnaden mel
lan teknisk och teoretisk hållfasthet samt därmed dragbrottets uppkomst. Denna 
teori, som fortfarande i princip anses tillfredsställande, utgår från att brott upp
kommer genom spänningskoncentrationer vid initialsprickor.

För ett material, som följer Hooks lag, erhålles nedanstående uttryck för den 
maximala spänningen vid en ellipsformad hålighet i det av enkel dragning på
verkade materialet (fig. 2 1)

<̂ max --- (7 (i “f" —j—)j
b

där b — halvaxeln i dragriktningen 
a =  » vinkelrätt däremot.
o — medeldragspänningen i tvärsnittet.



Fig. 2 1. Spänningsfördelning kring en ellips- 
formad hålighet i ett elastiskt material.

Fig. 2 1 .  Stress distribution around an ellipti
cal hole in an elastic material.

Om a är mycket stort i förhållande till b, fram går av ekvationen, att m aximal
spänningen blir mycket hög. V id eggen i en tunn spricka vinkelrät mot drag
riktningen kan man således vänta spänningar många gånger större än medelspän
ningen i materialet.

I glas har man lyckats avslöja små initialsprickors existens och bl. a. funnit, att 
i glas de yttre sprickorna äro bestämmande för hållfastheten. Genom att eliminera 
dessa sprickor har en mycket kraftig hållfasthetsstegring uppnåtts (Smith27).

I plastiska ämnen anses såväl yttre som inre initialsprickor spela en avgörande 
roll beträffande hållfastheten (Smith27).

Med ledning av förekommande brotteorier får det anses troligt, att då medel
spänningen uppnår en viss storlek inom ett område av en asfalt, utgår en drag- 
brottsspricka från någon punkt, där spänningen är starkt koncentrerad. Det är 
vidare sannolikt, att sådana svaga punkter, från vilka sprickor utgå, finnas 
fördelade överallt i materialet, varigenom den makroskopiska draghållfastheten 
i en homogen asfaltmassas alla delar blir av samma storleksordning. Försöken ha 
visat, att denna praktiska, maximala draghållfasthet fö r  undersökta rena asfalter i 
skört tillstånd är av storleksordningen 20— 40 kg/cm2, samt att den icke eller 
obetydligt ändrar sig med temperatur och deformationshastighet.

Spännings-töjningskurvan för en asfalt, påverkad av snabb töjning, skiljer sig 
från motsvarande kurva för järn förutom beträffande storleksordningen huvud-



Fig. 22. Samband mellan spänning och töjning vid accelerad förlängning av provkroppen: 
a) Snabbt förlopp, b) långsammare förlopp, 

o — dragkraft/min.tvärsnittsyta, s — förlängning/teor. längd.

Fig. 22. Relationship between stress and strain at accelerated elongation o f the specimen: 
a) rapid elongation, b) slower elongation. 

g =  pulling force/min.section, s =  elongation length.

.sakligen genom att den saknar markerad flytgräns nära brottspänningen (jfr fig. 
22  och 23). Den flytning, som uppstår i järn sedan flytgränsen passerats, är 
stor i förhållande till den elastiska deformationen. Om således spänningen i ett 
dragprovstycke av järn genom spänningskoncentration i något område av ett 
tvärsnitt uppnår flytgränsen, uppkommer där flytning, utan att kraften minskas, 
och utan att sammanhållningen i materialet upphör. Spänningen utjämnas och 
fördelas till andra delar av tvärsnittet. Först sedan spänningen i samtliga punkter 
i tvärsnittsytan uppnått flytgränsen och ytterligare ökats, uppkommer brottet.

Fig. 23. Spänning-töjningskurva för järn vid 
dragprov.

Fig. 23. Stress-strain curve fo r iron under 
tension test.



Om dragspänningen i ett asfaltprov genom spänningskoncentration i någon del 
av ett tvärsnitt hastigt ökas, kommer spänningen att uppnå brottgränsen utan att 
passera någon spänningsutj ämnande flytgräns. Brott uppstår där spänningen 
koncentrerats, och asfaltens förmåga att överföra krafter upphör där fullständigt, 
yarefter en brottspricka ögonblickligen breder ut sig i hela tvärsnittet, även fastän 
medelspänningen i tvärsnittet kan ha varit en bråkdel av spänningen i det område, 
där brottet började.

Formen på spännings-töjningskurvan och asfaltens relativt låga hållfasthet för
klarar således varför asfalten lätt brister v id  spänningskoncentr ationer, t. ex. vid  
skarpa tvär snitts ändringar, då belastningen sker snabbt och v id  låg temperatur.

Ju  snabbare töjningen sker, och ju lägre temperaturen är, desto större blir 
kvoten mellan spänning och töjning; Ek ökar. Eftersom hållfastheten icke påver
kas, då deformationshastigheten ökar eller temperaturen minskar; (abrott =  kon
stant;) kommer brottet att föregås av allt mindre deformation, och asfalt3n 
kommer att fungera som en allt skörare och mer glasliknande kropp. I  detta sköra 
tillstånd kan asfalten endast upptaga en mycket liten mängd deformationsenergi 
före brott och brister lätt v id  stöt, därför att den icke förm år motstå den 
stötande kroppens rörelseenergi. De vid ett hastigt slag uppkomna stötvågorna i 
materialet kunna genom överlagring orsaka, att asfaltstycket splittras i många 
små delar.

Inverkan av filler i asfalten.

I dessa försök har asfalt blandats med dels kalkstensfiller enbart, dels kalk- 
stensfiller och sand (kornstorlek 0,5— 1 mm) i olika proportioner. Blandningen av 
asfalt och stenmaterial har skett noggrant, till dess att full homogenitet har nåtts, 
varvid blandningstemperaturen har varit mellan 100— 13 0 °  C. Den färdiga 
massan har under värmning stampats in i standardformar för duktilitetsmätning 
till dess att tätast möjliga packning har uppnåtts. Bestämning av hållfastheten 
har sedan skett enligt samma förfarande som vid försök med de rena asfalterna.

Försöken med fillerinblandning i asfalten ha tills vidare måst begränsas, emedan 
vissa blandningars hållfasthet visade sig vara mycket större, än vad som antagits 
såsom maximalvärde vid konstruktionen av provningsapparaten. En ombyggnad 
av apparaten har därför nödvändiggjorts, innan försöken kunna fortsättas.

Försök har utförts, dels då asfalten befunnit sig i formbart tillstånd, varmed 
avses det tillstånd av viskositet och töjningshastighet, varunder den rena asfalten 
låter sträcka sig utan att brista, dels i skört tillstånd, varmed avses det tillstånd 
av viskositet och töjningshastighet, då i den rena asfalten vid sträckning upp
kommer skört brott.

Tillsats av filler gör blandningens viskositet högre än den rena asfaltens. 
I asfaltens formbara tillstånd ökas därigenom dragkraften vid oförändrad för- 
längningshastighet hos provet, och i detta tillstånd kan vid ringa fillerhalt provet 
töjas utan att brista, ök as fillerhalten, uppkommer över viss halt brott i provet. 
A llt eftersom fillerhalten ökar över denna gräns, stiger brottspänningen till ett 
maximalvärde och avtar därefter nästan språngartat. Den förlängning provkrop-



Fig. 24 a. b. Förändring av hållfasthet och förlängning före brott med fillerhalten 
(F/B =  filler .-bitumen i viktsdelar) för en blandning av filler och asfalt (nr 3) 

a) + 2 0 0 C, b) + i °  C.

Fig. 24, a b. Variation o f strength and elongation before break, with fille r  percentage.
(FIB  =  filler:bitum en, in parts by weight) fo r  a mixture o f fille r  and asphalt (nr 3).

a) + 2 0 ° C , b )  + i ° C .

pen kan tåla före brott minskar med ökad fillerhalt, först snabbt sedan allt 
långsammare (fig. 24 a).

I asfaltens sköra tillstånd, brister provkroppen vid sträckning, även då asfalten 
icke innehåller filler. (Brottspänning 20— 40 kg/cm2). N är fillerhalten ökar, stiger 
brottspänningen till ett maximum, som i här beskrivna försök nått värden betyd
ligt över 100 kg/cm2 (fig. 24 b). Brottförlängningen ändras endast obetydligt 
under denna hållfasthetsökning, men då brottspänningen passerat maximalvärdet 
och fillerhalten ytterligare ökar, avtar brottförlängningen snabbt. Man kan 
iakttaga, att då blandningen vid ökning av fillerhalten får en allt ljusare färgton, 
minskar brottspänningen hastigt. Asfalten kan då tydligen ej fullständigt täcka 
fillerpartiklarna.

En blandning av enbart sand och asfalt vid hög asfalthalt (1 del asfalt: 4 vikts
delar sand) kan under asfaltens formbara tillstånd sträckas påtagligt, innan brott 
sker. I det uppkomna brottområdet har en »uppluckring» ägt rum, och den 
slutligen utbildade brottytan är ej plan och sällan vinkelrät mot dragriktningen.



Fig. 25. Fotoregistrering av prov på bland
ningar av asfalt, filler och sand. Det övre 
provet har utförts vid + i °  C. Registreringen 
visar, att provet har brustit ögonblickligt 
sedan brottgränsen uppnåtts. Det undre pro
vet har utförts vid + 2 0 °  C  med samma 
asfalt. Sedan spänningen uppnått maximum, 
har den relativt långsamt avtagit till o.

Fig. 2$. Photoregistration o f tests on m ix
tures o f bitumen, filler and sand. The upper 
test has been carried out at + / ° C .  The 
registration shows that the specimen has 
broken immediately upon passing the limit 
of ultimate strength. The lower test has been 
carried out at + 2 0 0 C  with the same asphalt. 
A fter having reached maximum the stress 
decreased to zero slowly.

A v fotoregistrering (fig. 25) framgår, att själva brottet är förbundet med flytning, 
eftersom sammanhållningen icke upphört, då maximala dragkraften uppnåtts 
utan något senare. N är filler tillsättes blandningen, ökar hållfastheten, och liksom 
vid enbart fillerinblandning uppnås ett maximivärde vid viss fillerhalt (fig. 26 a). 
Förlängningen före brott ändras dock annorlunda med fillerhalten vid sandtillsats 
än vid blandning av enbart filler och asfalt. Brottförlängningen har sålunda ej 
sitt största värde, då filler saknas, utan ökar till en början med tilltagande filler
halt.

I asfaltens sköra tillstånd har enbart tillsats av sand (asfalt: sand— 1:4  vikts
delar) icke avsevärt inverkat på hållfastheten. Brottspänningen är ungefär den
samma som vid ren asfalt. Fillertillsats i blandningen (fig. 26 b) har liknande 
inverkan på hållfastheten, som tidigare beskrivits. Förlängningen före brott avviker 
dock något från föregående. Den maximala förlängningen sammanfaller således 
nästan med hållfasthetsmaximum. Denna ökning av töjbarheten med fillerhalten 
såväl i asfaltens sköra som formbara tillstånd kan tänkas förklarat, förutom av 
hållfasthetens ökning, genom den relativa ökningen av den filleriserade asfaltens 
halt i förhållande till det mindre töjbara sandmaterialet.

Brottytorna få annat utseende vid den filleriserade asfalten än vid den rena 
asfalten. Brottytorna äro ej jämna och blanka utan ojämna och knottriga (fig. 
27). Den skarpa eggen i brottsprickan, som i läge vinkelrätt mot dragspännings- 
riktningen sannolikt ger upphov till en avsevärd spänningsstegring, kan ej fort
planta sig genom tvärsnittet kortaste vägen. Brottsprickan tvingas genom det 
inblandade materialet antagligen att oupphörligen böja av sin riktning. Koncent
rationen av spänningar vid en spricka blir troligen därför ej så kraftig. Denna



hypotes kan förklara, varför blandning av filler med asfalt är mindre känslig för 
initial sprickor och brott anvisningar samt därigenom mindre skör än den rena 
asfalten. Den kan även tänkas förklara, varför vid  inblandning av filler i asfalt 
kan erhållas en ökning av draghållfastheten ända till fyra  gånger.

Fig. 27. Brottytor i filleriserade asfalter. Provningstemperatur + i °  C . a) F/B (filler/bitumen) = 3 ,
b) F/B =  4,5, c) F/B =  5,3.

Fig  27. Typica l surfaces o f failure in mixtures o f asphalt and fillers. Test temperature + i ° C .  
a) FIB (filler!bitumen) —  3, b) FIB  =  4 .j , c) FIB  =  j .j .

Fig. 26 a, b. Förändring av hållfasthet och förlängning före brott med fillerhalten för blandning 
av filler, sand och asfalt (nr 3), a) + 2 0 0 C, b) + i ° C .

Fig. 26 a, b. Variation of strength and elongation before break with the percentage o f filler for 
mixtures o f filler , sand and asphalt (nr j) ,  a) + 2 o ° C ,  b) + i ° C .



SUMMARY

1 H IS  P U B L IC A T IO N  is an introduction to studies concerning the properties 
of bituminous binders at rapid loading which properties according to technical 
literature are insufficiently known.

From earlier investigations made at the Swedish State Road Institute, it has 
been possible to estimate the rapidity of deformation of a road surface under 
traffic. The increase of stress and deformation from zero to the maximum value, 
takes a time of less than o.oi seconds under rapid motor traffic.

The experimental part of the investigation has consisted o f :
1) vibration test in order to determine the modulus of elasticity;
2) slow elongation tests in order to determine properties of flow  and elastic 

recovery;
3) rapid elongation tests in order to determine elastic properties and ultimate 

strength.
The main investigations have been devoted to the last mentioned group of 

tests.
The tested binders have been: one blown asphalt1 and several straight run 

asphalts with different viscosities.
In the vibration tests the values of free vibration were determined for beams 

of pure asphalt. For blown asphalt, as well as for straight run asphalt, the elastic 
modulus was E — 25000 kg/cm2, at the frequency of 1000 H z. A t this high 
frequency the modulus of elasticity seemed to be independent of any increase of 
frequency. Therefore, the modulus E  above is Young’s modulus of the pure 
asphalt. This E-value appears to be of the same order of magnitude for all pure 
asphalts with the same colloidal structure.

In the slow elongation tests standard specimens for ductility testing were used. 
The specimens which were immersed in water were elongated a certain length 
with constant tensile force, and then unloaded (fig. 3). Elongation under load, and 
rebound after unloading were measured as functions of time (fig. 4). The tests 
were made at controlled temperatures between +  i °  and +  25 °C  and with 
tensile forces between 0.02 and 10 kg. The rebound after unloading has been high 
even at relatively slow deformation, and for soft asphalts. The binder was not de
formed as a viscous material. The elastic deformation was a function of time, and 
therefore was not considered to be purely elastic in nature.

The preparation of specimens for rapid deformation tests was difficult. After 
several types of specimens were tried, the most suitable specimen type for rapid

1 The terminology used in Sweden ceorresponds closely to that used in U SA. The word 
“asphalt” is the name of a binder.



deformation was determined to be the same type that was used for slow deforma
tion. These standard specimens had to be stretched considerably before testing to 
make failures occur in the centre section.

After some preliminary tests, a testing apparatus of a new type was designed 
and constructed at the Road Institute. The main problem was to apply a scheme 
of rapid stressing or deformation, independent of the properties of the material 
o f the specimen. The apparatus was so designed that the specimen could be elong
ated according to a definite time curve. The apparatus consists of a heavy 
rotating wheel; the motion energy of the wheel can momentarily be applied to a 
specimen, which under this application is stressed to failure, (fig. 8) The elonga
tion of the specimen is done either at constant acceleration or at constant velocity. 
The development of stresses is measured by means of an elastic steel ring and 
recorded on the screen of an oscillograph (fig. 9 and 10). The vibrations which 
inevitably occur in dynamic testing, have been calculated approximately, and 
the testing has been arranged in such a manner that the effect of vibrations can 
be neglected. The tests were made at velocities of elongation between 0.6 and 
60 cm/sec, at accelerations between o .6 and 8500 cm/sec2 and at temperatures 
between o ° and 25 °C .

The behaviour of asphalt, when exposed to deformation is complicated 
because of its colloidal structure. It has been found necessary to introduce the 
conceptions of “ quasielasticity”  and “ quasiviscosity”  in order to get on approxi
mation of the true constants of elasticity and viscosity. These new conceptions are 
not completely defined; their purpose is mainly to facilitate the analysis of the 
tests. Quasielastic deformation is that part of the total deformation which rebounds 
elastically after unloading. Quasiviscous is the permanent deformation which still 
exists after unloading and rebounding. Based on this definition of the phenomena, 
the “ modulus of elasticity Ek”  and the “ modulus of viscosity rjk” are defined. 
Ek is the quotient between stress and quasielastic deformation; r\k is the quotient 
between shearing stress and the rapidity of the apparent quasiviscous flow. Assu
ming simplified stress distribution in the specimen, values of E k and r\k have been 
calculated from the test results.

At rapid vibration the modulus E k is the same as the true modulus of elasticity. 
When the time of loading is increased, the modulus E k decreases to almost nothing 

( % •  l 8 )-
At constant time of loading E k is decreasing as the viscosity of the asphalt is 

decreasing, i.e. with increasing temperature.
Reduced temperature of an asphalt seems to have the same effect on the 

modulus E k as a decrease of the time of loading.
The modulus r/k is reduced from the value of “ true”  viscosity to about 1/5 or 

1/ 10  of this value, as the stress is increased from about zero* to near the point of 
failure (fig. 19). This tendency, of decreasing r|k with increasing load, has been 
observed at all temperatures and for all asphalts. The reduction of %  is greater 
for blown asphalt than for straight run asphalt.

From the curves for E k and r]k it is possible to estimate approximately the 
elastic and permanent strains in the asphalt under rapid deformation.



The change of shape of the specimens gives certain information about the 
qualities of the material as to deformation, as is shown in some simple calculations. 
I f  the quotient between stress and strain is constant (e. g. for a viscous material), 
the specimen can be drawn out to a fine thread. I f  the same quotient is diminish
ing considerably, the specimen is pursed up by the elongation (fig. 6 and 7).

Standard ductility tests with pure bituminous binders can mainly be considered 
as means for the determination of the deviation of the material from a state of 
“ true”  viscous consistency at a certain temperature, but undefined stress. Ducti
lity tests should, however, be made at the velocities of elongation- and at the 
temperatures which effect existing pavements. It is, however, possible that 
these determinations could be done more precisely in other ways, by measuring 
physically well defined units.

Shearing strength, or in this case the yield limit, is zero for pure asphalt or 
about zero at static load.

Shearing strength increases with increasing velocity of deformation. N o upper 
limit has been observed for shearing strength at increasing velocity.

Brittle rupture is caused by tension stresses.
It can be assumed that —  at a certain value of the average stress —  cracks start

at a point of stress concentration caused by irregularities in the asphalt. W eak
points from which cracking originates are probably to be found everywhere in 
the material and decide the practical tensile strength of an asphalt. This tensile 
strength is about 20 to 40 kg/cm2 (fig. 15).

Brittle tension strength does not vary  at all, or, it w ill vary  to a small degree 
with temperature and rapidity of deformation.

Asphalt behaves as a brittle material when the viscosity is high and loading is 
rapid. The stress-strain curve is steep up to the point of failure, and the capacity 
of asphalt to absorb energy of deformation before rupture is small (fig. 22). In 
consequence, the asphalt is easily split by blows. Furthermore, as the strain-stress 
curve has no yield point, asphalt is sensitive to stress concentrations. Consequently 
these concentrations can not be distributed satisfactorily by flow , and when
failure occurs in one point it spreads rapidly, like cracks in glass.

The properties of deformation and strength, in mixtures of asphalt, sand, and 
filler, differ considerably from the properties of pure binders. An addition of 
filler and fine sand w ill thus increase the viscosity and stiffness of an asphalt. 
The quotient stress-strain E k varies less with temperature for mixtures of asphalt 
and filler than for a pure asphalt. Tension strength can be increased up to 100 
kg/cm2 or more, by adding filler. I f  filler is added, the sensitivity of asphalt to 
stress concentrations in cold temperature is decreased (fig. 24 and 26).
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