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j / \ r  1951 publicerades en redogörelse för en undersökning av »Asfalters defor
mation och hållfasthet vid långsam och snabb belastning» (Statens väginstituts 
meddelande 82). V id  denna undersökning utfördes dragprovning av asfalter vid 
varierande temperatur och deformationshastighet. Undersökningen har sedan 
blivit fortsatt, varvid  en bituminös beläggning, sandasfalt, har provats. I det 
följande redogöres härför.

Undersökningen har avsett att bidraga till kännedomen om hållfasthet och 
deformationsegenskaper hos bituminösa beläggningar. Kunskap därom har icke 
endast betydelse för sammansättning av bituminösa beläggningar utan även, 
och kanske i högre grad, för vägkroppens och beläggningens dimensionering.

V id  undersökningarnas genomförande och publikationens utarbetande har 
författaren fått värdefull hjälp genom samråd med överingenjör N . von Matern, 
avdelningschefen S. Hallberg, laboratoriechefen H . A rnfelt m. fl. Väginstitutets 
maskintekniska avdelning under G. Kullberg har konstruerat och utfört den 
använda belastningsapparaten.



BESKRIVNING AV FÖRSÖK

Försökens omfattning.

F ö R S O K E N  H A  O M F A T T A T  dragprov på en normal sandasfalt vid  tem
peratur mellan omkring — yo° och +  6o° C. Isärslitningen av provkropparna 
har skett med varierande hastighet inom intervallet 0,0001 till 5 cm/sek, mot
svarande en töjningshastighet mellan 0,0006 %  och 30 %  per sekund. Den 
högsta töjningshastigheten har således varit 50.000 gånger den lägsta förekom
mande. Genom detta relativt vida undersökningsområde bör man kunna över
blicka den av temperatur och trafikhastighet betingade variationen i belägg
ningens egenskaper.

Provmaterial.

Samtliga undersökningar utfördes med en och samma sandasfaltmassa, som bestod av: 
Sand, SV  3424, av granitisk sammansättning med övervägande kvarts samt fältspat 

och starkt vittrad glimmer och hornblände. Kornstorlek: Se siktkurva fig. 1. Sp. vikt 
=  2,68.

Filler, SV 4 116 . Löslighet i utspädd saltsyra =  88 viktprocent. Kornstorlek: Se sikt
kurva fig. 1. Sp. vikt =  2,77.

Fig. 1. Kornfördelningskurvor för i försöken använd sand och filler. 

Fig. 1. Grading curves for sand and filler  used in the tests.



Asfalt, SV  4591, från Colombia. Penetration =  74; mjukpunkt enligt kula- och 
ringmetoden 490 C ; standardbeteckning A 13 5 ; sp. vikt =  1,006.

Sandasfaltens sammansättning:

Sand SV 3424 ...................................................................... 76,8 viktprocent
Filler SV 4 1 1 6 ...................................................................... 13,5 »
Asfalt SV 4591 ...................................................................  9,7 »

100,0 viktprocent.
Sammansatta sp. vikten =  2,31.

Massans framställning.

Beläggningsmassan blandades i en laboratorieblandare, som hölls uppvärmd med gas
lågor. Först tillfördes sand. N är sanden uppnått temperaturen 140— 160°, tillsattes 
filler. Sedan fillern hade blivit inblandad och uppvärmd, vilket fordrade ca 3 min, 
tillsattes asfalten, som upphettades till en temperatur av 140— 160°. Temperaturen 
hos massan hölls konstant, och blandningen fortsattes under 10 minuter.

Tillverkning av provkroppar.

Vid tillverkningen av provkropparna har eftersträvats att utföra dessa på ett sätt, 
som motsvarar praktiskt utförande av beläggningar.

1.800 g av massan fylldes i en vältform. Vältformen bestod av en bottenplatta, 
3 0 X 1 5  cm, som med tunna stålskivor var uppdelad i tre längsgående sektioner (fig. 2). 
Omkring bottenplattan funnos vid vältningen sidostycken. (På bilden äro dessa av
lägsnade.)

Vältningen utfördes i väginstitutets vältmaskin på följande sätt: Före vältningen 
uppvärmdes massan och vältformen till 170 ° C. ö ver den i vältformen utjämnade mas
san lades en gummiplatta (fig. 2). Massan vältades sedan genom 100 dubbla vältturer, 
vilket gav ett hålrum av ca 6 %.

V id varje vältningsomgång erhöllos 3 provkroppar med det utseende, som visas i 
fig. 2. Tvärsnittet i provkropparnas mitt var 2 X 5  cm och i de förtjockade ändarna 
2 , 5X5  cm.

Provkropparnas ändar ingötos med marmorcement i hållare av stålplåt (fig. 3). 
Sedan marmorcementet fått stelna under ett dygn, voro provkropparna färdiga för 
dragprovning.

F örsöksanordning.

Försöksanordningen (fig. 4 och 5) är en påbyggnad av den i väginstitutets 
meddelande nr 82 beskrivna apparaten för snabba dragprov på ren asfalt. För
söksanordningen är konstruerad så, att provkroppen kan förlängas med vid varje 
prov konstant hastighet, tills den brister. I princip består apparaten av ett tungt 
svänghjul, som drivs upp till en bestämd rotationshastighet och under ett kort 
moment bringas att påverka provkroppen. Svänghjulets hastighet väljes så stor, 
att den energi, som fordras för att slita isär provkroppen, är liten i förhållande 
till svänghjulets rörelseenergi. V id  de lägsta hastigheterna fordras särskild motor 
och utväxlingsanordning (fig. 6). Dragkraften vid isärslitningen åstadkommer en



Fig. 2. Vältform  för provkroppar. T ill höger färdigvältade provkroppar. 

Fig. 2. M ould for rolling test bars. Compacted bars to the right.

Fig. 3. Provkroppar fastgjutna med marmorcement i ändhållare av stålplåt. 
T ill höger anordning för uppriktning vid fastgjutningen.

Fig. 3. Test pieces fastened with marble cement to steel clamps. To the right 
an arrangement for rectifying during hardening.



Fig. 4. Principskiss över försöksanordningen.

Fig. 4. Sketch showing the general experimental arrangements.



liten fjädring i en styv stålring (fig. 7). Denna fjädring uppmätes på elektrisk 
väg och registreras med oscillograf och kamera.

Även provkroppens förlängning uppmätes på elektrisk väg (fig. 8) och regist
reras på liknande sätt som kraften.

önskad förlängningshastighet (dvs den ena provkroppsändens förflyttnings- 
hastighet i förhållande till den andra) inställes strax före isärslitningen med hjälp 
av ett stroboskop, vilket därvid belyser ett svart-vitt band på det roterande 
svänghjulet. Hastigheten kan efteråt kontrolleras genom den 50-periodiga växel
strömmens markering på oscillografskärmen.

Provkroppen är vid försöket omgiven av en isolerad låda, vari temperaturen 
med kyl- och värmeanordningar kan hållas konstant under varje försök mellan 
— 40° och + 6 o °  C. Försök ha även utförts med provkroppar fullständigt in
bäddade i finkrossad kolsyreis, varvid  provkroppstemperaturen har blivit om
kring — 70 0 C.

Fig. 5. Foto av försöksanordningen. I bakgrunden synas delar av elektronkopplare, oscillograf 
och tongenerator; fram för dessa den isolerande låda, som omger provet, med regleringsanord- 
ningar för kyla och värme; till höger hävstänger, kopplingar, excenterskiva, motor och balanshjul 
för åstadkommande av konstant draghastighet.

Fig. Photograph of the experimental arrangement. In the background parts o f the electronic 
switch, oscillograph and audiooscillator; in front of these the insulated container fo r the specimen 
with arrangements to regulate cold and heat; to the right levers, couplings, excentric sheave, 
motor and fly  wheel to produce constant elongation rate.



Fig. 6. Motor och utväxling för långsam 
deformation.

Fig. 6. Motor and gearing fo r slow elongation.

Fig. 7. Detaljfoto av kraftmätaren. Fjäd- 
ringen i stålringen mätes av förskjutningen 
av en järnkärna i den metallskyddade spolen 
i ringen. Mikrometerskruven till vänster i 

ringen användes vid kalibrering.
Fig. 7. Photograph of force-measuring gauge. 
The deformation of the steel ring is measured 
by the displacement of an iron core in the 
shielded solenoid in the ring. The micrometer 
screw to the left in the ring is used during 

calibration.

Fig. 8. Detaljfoto av förlängningsmätaren.
Fig. 8. Photograph showing in detail the elongation measuring device.



Försöksförfarande.

Provkropparna förvaras vanligen minst i — 2 timmar före provningen vid 
konstant temperatur i apparaten eller i kyl- resp. värmeskåp. Själva provningen 
börjar med att det kraftgivande svänghjulet igångsättes och dess rotationshas
tighet regleras så, att den önskade förlängningshastigheten kommer att erhållas, 
varefter draganordningen inkopplas. Provkroppen slites då isär. Värden på 
kraft och förlängning registreras i oscillografkameran (fig. 9). Brottvärsnittets 
storlek mätes, och senare bestämmes provets hålrumsprocent. K raft- och förläng- 
ningsmätarna kalibreras före och efter varje försöksserie genom fotografering av 
utslagen på oscillografskärmen vid fixerad belastning och förlängning. Med 
hjälp av dessa kalibreringar kunna för varje försök utslagen uppmätas ur fotot 
och omräknas till kraft och förlängning. D ärav kan vidare hållfasthet och töj- 
ning samt kvoten mellan spänning och töjning beräknas.

Fig. 9. Exempel på oscillografkamerans registre
ring av kraft och förlängning vid försök. Ljus
bandens breddändring anger kraft (p) och för
längning (A l)- Försökstemperatur: a) o° C  b) 
+  i o °  C c) + 2 0 0 C  d) +  40° C. Förlängnings- 
hastighet 0,5 cm/sek. (Obs. skalorna äro olika.)

F ig . 9. Examples o f oscillograph records o f force 
and elongation. The change in width o f the bright 
bands shows force (p) and elongation Tem 
perature: a) o° C  b) + j o ° C  c) + 2 0 0 C  d) 
+  40° C. Rate of elongation 0,5 cm!sec.



FÖRSÖKSRESULTAT

Synpunkter på försöksnoggrannheten.

V / S S  O J Ä M N H E T  är ofrånkomlig beträffande beläggningens sammansätt
ning och komprimering. V idare uppkomma ej önskvärda variationer ifråga om 
temperatur och deformationshastighet samt andra försöksbetingelser, v ilka alla 
kunna dra med sig felaktighet i resultaten. För att studera betydelsen av dessa 
faktorer ha några särskilda försök gjorts.

Försöken ha visat, att hållfastheten (dragkraft genom totala tvärsnittsytan) 
beror av hålrummet (i %  av totala volymen). Som väntat ge beläggningar med 
extremt stort hålrum lägre hållfasthetsvärden än mera komprimerade belägg
ningar. V id  normalt komprimerade beläggningar kan ur försöksresultaten ingen 
tydlig relation mellan hålrum och hållfasthet iakttagas.

De i försöken normalt komprimerade provkropparna ha haft ett hålrum av 
i medeltal 6  %  med en medelavvikelse av ± 2.

Sammansättningen har kontrollerats genom extrahering med kolsvavla. På 5 
slumpvis valda kontrollprov var medelavvikelsen från den angivna asfalt
halten 0,1 °/o.

Masskrafterna, som uppstå vid de snabbaste deformationerna, ha approxima
tivt beräknats. V id  den högsta förlängningshastigheten (5 cm/sek) uppstår en 
stötvåg, då provkropparnas sträckning börjar. Dess amplitud beräknad för högsta 
uppmätta värdet på sandasfaltens elasticitetsmodul (E =  2,5 . io 5 kg/cm2) mot
svarar en spänning, som är omkring 3 °/o av den uppmätta brottspänningen. 
Stötvågens amplitud är proportionell mot förlängningshastighetens kvadrat. V id 
denna högsta hastighet och varje lägre hastighet är således masskrafternas in
verkan försumbar.

De i följande diagram angivna mätvärdena äro aritmetiska medeltal av flera 
mätningar, vanligen 5 — 10 för varje punkt i diagrammen. Mätvärdenas procen
tuella medelavvikelse från dessa medeltal har beräknats enligt följande formler:

där n =  antalet mätvärden,
M =  aritmetiska medeltalet av 

mätvärdena,
A  =  mätvärdenas avvikelser från M,

m =  mätvärdenas medelavvikelse 
från M och 

r =  mätvärdenas procentuella medel
avvikelse från M.

Den på detta sätt beräknade procentuella medelavvikelsen är för mätvärdena 
mellan 10 och 20 °/o.



Sandasfaltens spänning-töjningskurva.

I fig. i oa visas, hur dragspänningen i provkroppen varierar med förlängningen 
vid olika temperaturer. Varje kurva i diagrammet representerar medeltal av flera 
försök vid ifrågavarande temperatur. Förlängningens hastighet ( =  den ena prov- 
kroppsändens förflyttningshastighet i förhållande till den andra) har varit kons
tant och i alla dessa försök =  0,5 cm/sek.

V id  temperaturen o° C  hos provkroppen stiger spänningen under förläng
ningen brant upp mot ett brottvärde. Sedan brottvärdet har nåtts, minskar spän
ningen ögonblickligt till o. Ett plötsligt brott har därvid inträffat.

V id  ännu lägre temperaturer erhölls än brantare stigningar, följda av plötsliga 
brott.

V id  högre temperatur hos provkroppen är kurvans lutning mindre och dess 
maximum lägre. Sedan maximivärdet har nåtts, avtager spänningen relativt 
långsamt. Detta tyder på, att materialet flyter i samband med provkroppens 
isärslitning.

Den förlängning av provkroppen, som är möjlig utan avslitning, ökar med 
stigande temperatur.

I fig. 10b visas hur dragspänningen varierar med provkropparnas förlängning 
vid olika förlängningshastighet. Denna hastighet har i vart och ett av försöken 
varit konstant, men olika i skilda försök. Temperaturen däremot har varit den
samma i alla dessa försök, nämligen + i o °  C.

Jämförelse mellan figurerna 10a och 10b visar, att en ökning av förlängningens 
hastighet har liknande inverkan på spänning-töjningskurvans förlopp som en

Fig. 10a. Samband mellan dragspänning (o =  dragkraft/tvärsnittsarea) och 
förlängning (Al) vid olika temperatur.

Fig. joa. Relation between tensile stress (o =  traction!cross section area) 
and elongation ( A I) at different temperatures.



Fig. iob. Samband mellan dragspänning och förlängning vid olika hastighet.

Fig. 10b. Relation between tensile stress and elongation at different rates of elongation.

minskning av temperaturen. Kurvan är brantare vid snabb förlängning än vid 
långsam. V id  snabb förlängning brister provkroppen momentant, under det att 
vid långsam förlängning synbar flytning förekommer efter det att maximal spän
ning har uppnåtts.

Temperaturens inverkan på sandasfaltens 

draghållfasthet.

Som mått på draghållfastheten har valts den maximala dragkraften vid pro
vets isärslitning, dividerad med tvärsnittsarean i brottsnittet.

De enskilda mätvärdena på draghållfastheten för en försöksserie vid varie
rande temperatur och konstant förlängningshastighet ha prickats in i fig. n .  
Även medelvärdena och deras beräknade medelfel ha markerats. V id  den lägsta 
provningstemperaturen har det med de använda anordningarna (provkroppen 
inbäddad i kolsyreis) varit mycket svårt att hålla temperaturen under kontroll. 
Värdena från dessa prov ha i diagrammet prickats in vid — 600 men skola egent
ligen ligga någonstans mellan — 60 och — 800 C.

Som framgår av fig. är mätvärdenas spridning stor. A v  deras medelvärden 
framgår dock tydligt, att den kurva, som anslutes till dessa, inom ett litet tem
peraturområde snabbt övergår från en kurvgren till en annan. Samma förlopp 
har även erhållits i andra försöksserier, såväl där temperaturen som där förläng-



Fig. i i . De enskilda mätvärdena, medelvärdena och de sistnämndas beräknade medelfel för en 
försöksserie vid varierande temperatur och konstant förlängningshastighet.

Fig. i i . The individual values, the mean values and the average deviations in series of tests 
on tensile strength at different temperatures and constant elongation rate.

ningshastigheten varit oberoende variabel. H är har valts att rita denna övergång 
mellan kurvgrenarna skarp, d. v. s. som en diskontinuitetspunkt.

Fig. 12  visar draghållfasthetens förändring med temperaturen för förläng- 
ningshastigheten 0,5 och 0,0005 cm/sek, som motsvarar töjningshastigheten 3 
resp. 0,003 °/o/sek. Den högre hastigheten torde ungefärligen motsvara den töj- 
ningshastighet, som normalt kan uppkomma i beläggningar genom snabba tunga 
bilars inverkan.

Fig. 12. Samband mellan draghållfasthet (ab =  maximal dragkraft/tvärsnittsarean) och tempe
ratur (t°C) vid konstant förlängningshastighet (v =  0,0005 och °>5 cm/sek).

Fig. 12. Relation between the tensile strength (ob =  maximum of pulling force/cross section area) 
and temperature [t°C ) at constant rate o f elongation (v =  0,000 j  and o ,j cm!sec).



Fig. 13 . Foto av brottytor. Massan 
är densamma i de två sönderslitna 
provstyckena. T . v. brottyta vid ett 
skört brott. T . h. brottyta vid ett plas
tiskt brott. Obs. att det sköra brottet 
givit en ljusare brottyta än det plas
tiska.

Fig. 13 . Photograph of surfaces of 
fracture. The mix is the same in the 
two surfaces. T  o the left, a surface 
obtained at a brittle break, to the 
right at a plastic break. Note that the 
brittle break has given a brighter sur
face than the plastic break.

De två kurvorna ha överensstämmande form men olika läge i diagrammet. 
Den kurva, som motsvarar den lägre förlängningshastigheten, är förskjuten mot 
lägre temperatur.

V arje kurva består av två delar med olika karaktär sammanknutna i en dis- 
kontinuitetspunkt. V id den gränstemperatur, som skiljer de två kurvdelarna, upp
når draghållfastheten sitt högsta värde. Detta är omkring 50 kg/cm2. Med från 
gränstemperaturen minskande temperatur avtager draghållfastheten ned mot om
kring 30 kg/cm2 vid lägsta försökstemperatur. Med ökande temperatur minskar 
till en början draghållfastheten hastigt och sedan allt långsammare mot ett 
värde nära noll vid högsta försökstemperatur.

V id  försök, som falla  inom den vänstra kurvdelen, höres en tydlig knall, 
när provet slits av. Brottytan, som därvid uppkommer, innehåller många splitt
rade sandkorn.

V id  försök, som falla  inom den högra kurvdelen, är brottet mindre distinkt. 
A v  brottytans utseende och kraftförloppet att döma tycks brottet ha skett, 
genom att sandkornen glidit ifrån varandra. Glidningen har skett genom fly t
ning i det bindemedel, som kittat samman dem. Brottytan är överdragen av 
bindemedel. Få eller inga »friska» stenytor förekomma. Denna brottyta är därför 
mörkare än den, som uppkommer vid låg temperatur (fig. 13).

Man kan således skilja på två typer av brott: dels det brott, som uppkommer 
under en viss av förlängningshastigheten beroende temperatur, och som i det



följande kallas ett s k ö r t  b r o t t ,  dels det, som uppkommer över denna tem
peratur och kallas ett p l a s t i s k t  b r o t t .

Eftersom isärglidningen vid plastiskt brott kan antagas ske genom flytning 
i bindemedlet, kommer dragmotståndet att bero av bindemedlets viskositet och 
förlängningens hastighet. Om bindemedlets viskositet minskar genom ökning av 
temperaturen, minskar således det maximala dragmotståndet vid oförändrad 
förlängningshastighet. Denna minskning av hållfastheten vid stigande tempe
ratur, när brottet är begränsat till glidning i bindemedlet, låter sig sålunda lätt 
förklaras.

Den motsatta tendensen till ökning av draghållfastheten med stigande tem
peratur, som vid skört brott uppträder, förefaller ej vara lika enkel att för
klara. Det kan dock förmodas, att spänningen i brottsnittet vid  låg temperatur 
ej fördelas lika jämnt som vid högre temperatur. Snedbelastning genom ofull
komligheter i försöken och inhomogenitet i provkropparna ge sannolikt upphov 
till högre spänning i vissa delar av provkropparna än i andra delar. V id  hög 
temperatur och därmed mera lättflytande bindemedel kunna plastiska form för
ändringar lättare utjämna dessa spänningsolikheter i tvärsnitten än vid låg 
temperatur.

Om nu spänningen ej i något område av  ett tvärsnitt kan överstiga en viss 
brottspänning, kommer den totala dragkraften  att bli större, ju jäm nare spän- 
ningsfördelningen är. D ärur fö ljer, att brottkraften  v id  skört brott kan väntas 
öka med stigande tem peratur på grund av allt jäm nare spänningsfördelning. V id  
övergången m ellan skört och plastiskt brott uppnår spänningen m axim igränsen 
sam tidigt med den jäm naste spänningsfördelningen, v ilket ger upphov till m axi
m ivärdet på dragkraften.

För de båda kurvorna i fig. 12  är den högre förlängningshastigheten 1.000 
gånger den lägre hastigheten. Denna skillnad motsvarar vid  gränspunkten mellan 
skört och plastiskt brott 1 5 — 20° förskjutning i temperatur.

Inverkan av förlängningens hastighet på 

sandasfaltens draghållfasthet.

I fig. 14 visas hållfasthetens beroende av förlängningens hastighet. Kurvorna 
representera tre temperaturer hos provkropparna: o°, + i o °  och + 2 0 °  C. T ill 
en början stiga kurvorna med ökad hastighet först med svag lutning och sedan 
allt brantare upp mot ett högsta värde. D är vika kurvorna av och luta åt 
motsatt håll. Jäm föras kurvorna i fig. 12  med kurvorna i fig. 14  kan man se, att 
de i det närmaste äro spegelbilder av varandra, ökning av förlängningens has
tighet har således en verkan på hållfastheten, som synes vara analog med tem
peratursänkning.

Förklaringarna till hållfasthetens förändring med hastigheten och förändring 
med temperaturen bli i grunden desamma. Hållfasthetskurvornas allmänna form 
synes bero av de viskösa deformationsegenskaperna, vilka påverkas på liknande



Fig. 14. Samband mellan draghållfasthet (ab =  maximal dragkraft/tvärsnittsarean) och förläng- 
ningshastighet (v =  cm/sek) vid olika temperatur (o° C, + i o ° C  och + 2 0 °  C).

Fig. 14. Relation between the tensile strength (o^ =  maximum of pulling force/cross section area) 
and the rate of elongation at different temperatures (o° C, + / o °  C  and + 2 0 °  C).

sätt av temperatursänkning och hastighetsökning. Eftersom ett visköst motstånd 
ökar, både när deformationshastigheten ökar, och när temperaturen sjunker, 
förklaras därmed hastighetens och temperaturens analoga verkan på hållfast
heten.

Sandasfaltens stelhet.

En kropp säges vara stel i det tänkta gränsfallet, att den ej formförändras 
vid påverkan av krafter'"'. Graden av stelhet kan sålunda anses vara ett uttryck 
för kroppens förmåga att motstå formförändringar, såväl elastiska som per
manenta.

Ett vanligt mått på stelheten hos ett ämne är elasticitetsmodulen. För denna 
gäller definitionen: »Elasticitetsmodulen är lika med kvoten av normalspän
ning och töjning vid enaxligt spänningstillstånd, när spänningen ligger under 
proportionalitetsgränsen». Ju  stelare ett ämne är, desto högre är dess elasticitets- 
modul.

För bituminösa beläggningar är elasticitetsteorin korrekt tillämpbar endast 
vid ytterst små och snabba spänningsvariationer, dvs när ingen viskös flytning 
påverkar deformationen. V id  större och varaktigare spänningar råder, som av 
tidigare diagram har framgått, ej fullkom lig proportionalitet mellan spänning 
och töjning. Kvoten där emellan är ingen konstant och kan ej gälla som elastici-

v Tekniska Nomenklaturcentralens definition  av begreppet s t e l .



tetsmodul enligt definitionen. — Den utgör dock ett belysande värde på stel
heten hos beläggningen. Kvoten av maximal normalspänning vid isärslitning och 
motsvarande töjning har därför här valts som mått på stelheten och benämnts 
deformationsmodul med beteckningen Ek.

I fig. 15 har i diagrammet avsatts deformationsmodulen som funktion av 
temperaturen. Den övre kurvan gäller för förlängningshastigheten 0,5 cm/sek 
och den nedre kurvan för hastigheten 0,0005 cm/sek.

A v  diagrammet framgår, att deformationsmodulen ökar med fallande tem
peratur. Beläggningen blir således med fallande temperatur allt stelare.

Kurvorna synes asymptotiskt närma sig en maximigräns, vilken antagligen 
utgöres av värdet på den rena elasticitetsmodulen. Denna har bestämts genom 
vibrationsmätningar på ett till omkring — 70 0 C  nedkylt prov av sandasfalten. 
Vibrationernas frekvens var vid mätningarna omkring 1.000 perioder/sek. D är
vid erhölls ett värde på elasticitetsmodulen lika med 2,5 • io 5 kg/cm2.

Ju  snabbare isärslitningen av provkroppen sker, desto högre blir deforma
tionsmodulen. Detta fram går av fig. 16, som visar hur deformationsmodulen 
ökar med ökad deformationshastighet. Kurvorna representera temperaturen o°, 
+  io °  och + 2 0 0 C. De stiga med deformationshastigheten och konvergera sam-

Fig. 15. Hur kvoten mellan maximal dragspänning och töjning (dvs deformationsmodulen 
Er, kg/cm2) varierar med temperaturen (t° C) vid två förlängningshastigheter 

(0,0005 och °>S cm/sek.).

Fig. 15 . The quotient between maximum tensile stress and corresponding strain (i. e. the modulus 
of deformation E  ̂ kglcm2) as a function of temperature (t° C) at two different 

rates of elongation (o,oooj and o ,j cm!sec.).



Fig. 1 6. Hur kvoten mellan maximal dragspänning och töjning (dvs deformationsmodulen 
E k kg/cm2) varierar med förlängningshastigheten vid temperaturerna o, + 1 0  och + 2 0 °  C.

Fig. 16. The quotient between the maximum tensile stress and corresponding strain (i. e. the 
modulus of deformation E k kg/cm2) as a function o f the rate of elongation (v cm!sec.) at the 

different, constant temperatures o f o° C, +  io °  C  and + 2 0 0 C.

tidigt. Kunde man öka hastighetsområdet genom ännu långsammare eller ännu 
snabbare deformation, är det troligt, att kurvorna få liknande form i tempe
ratur- och hastighetsdiagrammen.

Sandasfaltens töjbarhet.

V id  låg temperatur och hög deformationshastighet brister provkroppen efter 
endast ringa töjning, som huvudsakligen synes vara elastisk och tämligen jämnt 
fördelad längs provkroppen.

V id  hög temperatur är töjningen avsevärd, innan fullständigt brott uppkom
mer. Dragkraften stiger därvid upp till ett maximum och avtager sedan relativt 
långsamt ned mot noll. Men innan sammanhållningen helt har upphört, har an
tagligen småsprickor uppkommit i provkroppen. Dessa sprickor reducera den 
verksamma tvärsnittsytan. I dessa reducerade tvärsnitt ökar spänningen i för
hållande till andra tvärsnitt, som sakna sprickor. Detta orsakar, art töjningen



koncentreras till dessa minskade tvärsnitt, där brottet utvecklas. Töjningen, 
dvs den relativa längdändringen, blir därvid mycket ojämnt fördelad längs prov
kroppen. Att under dessa förhållanden exakt bestämma den maximala töjningen 
vid total isärslitning synes vara svårt. Töjningen, beräknad som kvoten mellan 
förlängningen vid brott och provkroppens längd, blir därvid ej ett för själva 
brottet belysande värde.

Ett bättre mått på töjbarheten hos asfalten erhålles, om man beräknar den 
förlängning i %  av hela provkroppens längd, som motsvarar dragkraftens 
maximalvärde. V id  skört brott motsvarar detta även den absoluta maximal- 
töjningen. V id  plastiskt brott motsvarar detta mått den töjning, vid vilken upp
luckring eller sprickor antagligen börja uppträda. Denna töjning kan erhållas, 
genom att man dividerar den ur diagrammen erhållna hållfastheten med mot
svarande deformationsmodul.



SLUTSATSER

D e n  V A R I A T I O N  av temperatur och deformationshastighet, som försöks- 
apparaten har möjliggjort, kan ungefärligen anses motsvara dessa faktorers nor
mala variation på vägar. Försöken visa, att asfaltens hållfasthet och stelhet i det 
aktuella variationsområdet är synnerligen starkt beroende av temperaturen och 
den hastighet, med vilken deformationen sker.

1. Sandasfaltens draghållfasthet ändras med temperaturen efter två skilda 
funktioner, vilka löpa ihop vid en gränstemperatur, där draghållfastheten har 
sitt högsta värde, omkring 50 kg/cm2. Med från denna gränstemperatur fallande 
temperatur minskar draghållfastheten relativt långsamt. Med stigande tempera
tur minskar hållfastheten först hastigt, sedan allt långsammare.

Gränstemperaturen beror av deformationshastigheten. Långsammare deforma
tion motsvarar en förskjutning av gränsen mot lägre temperatur.

2. T v å  typer brott kunna särskiljas ur dragproven: plastiskt och skört brott. 
Det plastiska brottet förekommer vid temperatur över ovannämnda gränstem
peratur, det sköra vid lägre temperatur.

Det plastiska brottet karakteriseras av, att stenpartiklarna i beläggningsprovet 
förskjutas relativt varandra genom flytning i bindemedlet mellan dem. Ju  lägre 
temperaturen är, desto större motstånd måste övervinnas, för att dessa flytningar 
i bindemedlet skola ske med oförändrad hastighet, vilket kan förklara draghåll
fasthetens förändring inom det plastiska temperaturområdet.

Motståndet kan emellertid ej stegras obegränsat med fallande temperatur. Det 
begränsas av, att dragspänningen någonstans överskrider kohesionen i bindemed
let, adhesionen mellan bindemedel och stenmaterial eller stenmaterialets håll
fasthet, varvid  ett skört brott följer. Ju  lägre temperaturen därvid är, desto 
ojämnare spänningsfördelning kan väntas i provkroppen, vilket kan förklara 
draghållfasthetens minskning med fallande temperatur i sandasfaltens sköra 
tillstånd.

3. Kvoten mellan maximal spänning och motsvarande töjning, här benämnd 
deformationsmodul Ek, stiger med fallande temperatur och närmar sig till synes 
asymptotiskt den rena elasticitetsmodulen för sandasfalten, som genom vibra- 
tionsmätning befunnits vara 2,5 • io 5 kg/cm2.

4. De båda yttre faktorerna, temperaturen och deformationshastigheten, in
verka på draghållfasthet och deformationsmodul på ett tydligt överensstäm
mande sätt. ökning av temperaturen har sålunda en verkan på var och en av 
nämnda egenskaper, som är analog med minskning av deformationshastigheten.

5. Liksom i försök under varierande temperatur och konstant deformations
hastighet kan vid försöksserier under varierande deformationshastighet och kon



stant temperatur särskiljas två brottyper: det sköra och det plastiska brottet. 
Det sköra brottet uppkommer vid snabb förlängning, det plastiska vid långsam 
förlängning. V id  den gränshastighet, som skiljer brottyperna, uppnår hållfast
heten sitt högsta värde.

6. Deformationsmodulen ökar med ökad deformationshastighet i analogi med 
ökningen genom temperatursänkning.

7. Försöksresultaten tyda på att elasticitetsteorin bör kunna tillämpas för 
approximativ beräkning av spänningar i en sandasfalt, om belastningsförhållan
dena äro sådana, att skört brott kan väntas. Deformationsmodulen för ifråga
varande deformationshastighet och temperatur får därvid ersätta elasticitets
modulen.

Försöksresultat och praktiska erfarenheter äro dock ännu otillräckliga för en 
säker dimensionsberäkning av en vägkropp med sandasfaltbeläggning. Endast 
vissa allmänna riktlinjer kunna erhållas.

V id oförändrat underlag blir påkänningen i beläggningen genom trafikbelast
ning större ju lägre temperaturen är och ju snabbare belastningen påföres.

Största risken för b r o t t  i b e l ä g g n i n g e n  synes därför enligt försöks
resultaten föreligga vid snabb trafikbelastning med tunga fordon, antingen när 
temperaturen i beläggningen är den lägsta förekommande vid ofruset underlag 
eller när temperaturen är mycket låg.

Temperaturfluktuationer ned till mycket stark ky la  kan möjligen orsaka 
sprickbildning.

8. Töjningen, innan sandasfalten brister, är avsevärt större vid  ett plastiskt 
brott än vid ett skört brott. N är det ej är risk för skört brott, kan en sand
asfaltbeläggning därför böjas kraftigt under en enstaka last, utan att belägg
ningen spricker.

Ju  högre temperaturen och ju långvarigare belastningen är, desto mindre är 
emellertid beläggningens lastfördelande verkan och desto större blir påkän- 
ningarna och risken för b r o t t  i u n d e r l a g e t  med därav följande sönder- 
brytning av beläggningen.

9. Sandasfaltens deformationsegenskaper tyda på, att upprepning av belast
ningen till följd  av u t m a t t n i n g s f e n o m e n  sannolikt minskar hållfast
heten. Praktiska erfarenheter peka i samma riktning. Utmattningsfenomenen hos 
bituminösa beläggningar ha därför av väginstitutet upptagits till närmare un
dersökning genom särskilda försök.

10. Att klarlägga de mekaniska egenskaperna hos de många förekommande 
typerna av beläggningar skulle erfordra mycket omfattande prov. A lla  bitu
minösa beläggningar sammansättas emellertid av stenmaterial och ett bituminöst 
bindemedel, och det är bindemedlet, som ger den speciella karaktären åt belägg
ningen. Det finns därför goda grunder att antaga, att hos de flesta bituminösa 
beläggningarna deformationsmodul och draghållfasthet variera med temperatur 
och deformationshastighet på principiellt liknande sätt som hos den här 
undersökta sandasfalten. Slutsatserna beträffande sandasfalten kan därför i viss 
utsträckning väntas gälla även för andra bituminösa beläggningar.
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SUMMARY

1 H E  P U R P O S E  of this investigation was to determine the effects of temperature 
and of the rate of elongation on the tensile strength and the deformation properties of 
an ordinary sheet-asphalt. The rate of elongation was kept constant during each test. 
In the different tests the rate of elongation had a value between 0,0001 and 5 cm/sec. 
The temperature varied between — 70° C and + 6 o °  C. These limits were chosen so 
that they should comprehend the whole range of variation in Swedish road conditions.

In order to carry out these experiments, the apparatus (fig. 4— 8), described in Med
delande No. 82 of the State Road Institute, was rebuilt so that prismatic test specimens 
of sheet asphalt could be subjected to tensile tests. Tensile force and corresponding 
elongation were measured electrically until rupture occurred.

The test specimens were bars of sheet-asphalt (fig. 2 and 3), produced by rolling 
in a rolling machine. They had a dimension of 3 0 X 5 X 2  cxn and were of the following 
composition:

Sand aggregate (fig. 1) ..................................  76,8 per cent by weight
Filler (fig. 1) ......................................................  13,5 » » » »
Asphalt (Penetration 74 at 250 C ) ............... 9,7 » » » »
Voids ...................................................................  6 » » » volume.

In all the experiments the rate of elongation had such a value that mass acceleration 
forces could be neglected.

The experimental results show that both temperature and rate of deformation are 
of material importance to the tensile strength and the deformation properties of bitumi
nous pavements (fig. 10 a and 10 b).

The standard deviation of the values obtained for the tensile strength was fairly 
large as is shown in fig. n ,  where the individual values in a test series on the tensile 
strength at different temperatures and constant elongation rate have been plotted. The 
mean and its average deviation are also given in the figure.

Although the deviations are large, it seems rather certain that the curve through the 
mean values abruptly changes its shape at a certain temperature. Other test series 
with temperature or rate of elongation as independent variable have given the same 
result: At a definite point or zone there seems to be a very pronounced drop of the 
curve. Thus approximately, the curves can be considered to consist of two different 
branches joined in a point of discontinuity.

The curves in fig. 12 show the changes in tensile strength with the temperature at 
two different rates of elongation. The two curves have nearly the same shape. At the 
temperature corresponding to the discontinuity point mentioned above the tensile 
strength has its highest value which is about 50 kg/sq cm. Below this critical temperature 
the tensile strength decreases rather slowly when the temperature decreases. Above the 
critical temperature the tensile strength at first drops rapidly and then decreases more 
and more slowly.



It is possible to distinguish between two types of rupture, i. e. plastic rupture and 
brittle rupture (fig. 13). Plastic rupture occurs at high temperatures and brittle rupture 
at low temperatures. The change from one type of rupture to the other one will occur 
at the point of discontinuity in the above curves.

Characteristic of the plastic rupture is that the particles of filler and sand are 
displaced owing to flow in the binder. During the tension period the resistance of the 
specimen at first increases to a maximum, then decreases comparatively slowly (fig. 9 d). 
At lower temperature, a greater force must be used in order to maintain the viscous 
flow in the binder at unchanged speed.

However, the stress cannot increase infinitely when the temperature drops. The 
cohesion of the binder, the strength of the aggregate and the bond between binder and 
aggregate will only be able to resist the tension to a certain limit. When the tensile 
stress has surpassed that limit, a brittle rupture will occur. The rupture will spread 
rapidly through the specimen (fig. 9 a— c). At lower temperature less force is necessary 
to produce cracking. This may be due to a more uneven distribution of the stresses 
at low temperatures.

The ratio between maximum stress and corresponding strain, here called the modulus 
of deformation, is an indication of the deformation properties of the pavement (fig. 15). 
The ratio increases with falling temperature, and, according to our results, approaches 
the value of the real modulus of elasticity as determined by vibration measurements, 
which has the value of 2,5 io 5 kg/sq cm for the sheet-asphalt tested.

An increase of elongation rate affects the tensile strength and the modulus of 
deformation in the same manner as a decrease of temperature. Thus decreasing the tem
perature or increasing the rate of elongation will in principle have the same effect on 
each of the above mentioned properties.

It is possible in tests at different rates of elongation, as well as in tests at different 
temperatures, to differentiate between two types of rupture; the brittle rupture and 
the plastic rupture; the brittle rupture occurring at a high rate of elongation and the 
plastic rupture at a low rate of elongation.

The curves on fig. 14 show the variation in tensile strength with the rate of 
elongation at three different temperatures. As in fig. 12, each curve has a point of 
discontinuity which denotes the change from the plastic to the brittle rupture.

The experiments also show, that the modulus of deformation increases with an 
increasing rate of elongation (fig. 16) in an analogous way.

When the value of the modulus of deformation is so high that brittle ruptures will 
occur it is possible to make approximate calculations about the bearing capacity of a 
sheet-asphalt pavement using the theory of elasticity, if the modulus of elasticity is 
replaced by the modulus of deformation. Such calculations show the importance of a 
rigid base for the avoiding of crack formation in the pavement.

When there is a risk for plastic ruptures only, the pavement can occasionally be 
bent to a considerable degree without cracking and the stiffness of the base may 011 
this account be comparatively low. However, especially in this case it must be taken 
into account that the weak base can fail wich will result in failure of the pavement.

It seems also necessary to consider the fatigue caused by repeated heavy traffic loads. 
In view of the complicated elastic and plastic properties of bituminous materials, fatigue 
phenomena are probably of great importance to the crack resistance of bituminous 
pavements. At present experiments on the fatigue phenomena are being carried out at 
the Road Institute.



Full investigations into the mechanical properties of the many different types of 
bituminous pavements would require very extensive experiments. A ll bituminous pave
ments consist, however, of aggregates and binder. Since the binder has a dominant 
influence and acts in about the same manner in all pavements, it may be reasonable to 
assume that strength and modulus of deformation will vary with temperature and rate 
of deformation in a manner rather independent of the type of pavement. Thus, the 
conclusions which may be drawn from the experimental results given in this paper, 
may not only apply to the tested type of sheet-asphalt, but may also, to a certain 
extent, be applicable to other bituminous pavements.
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