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FÖRORD

Anslagen till byggande, förstärkning och underhåll av vägar och gator har

under många år präglats av en stram återhållsamhet. Detta har skett

parallellt med att utvecklingen på fordons- och framförallt däcksidan -

ökande ri'ngtryck, breddäck - gått i en riktning som sannolikt är ogynnsam

med avseende på vägarsoch gators förslitning.

Denna utveckling ställer ökade krav på rationella metoder såväl vid

dimensionering av väg- och gatuöverbyggnader som vid bestämmning av

påbyggnadsbehov och lämpliga åtgärder vid förstärknings- och underhålls-

arbeten.

Syftet med seminariet är attge en översikt av den verksamhet som idag

pågår i Norge och Sverige för att utveckla och förbättra metodiken vid

dimensionering av väg- och gatuöverbyggnader, uppföljning och tillstånds-

bedömning av referens-/obsevationssträckor och hur bärighetsmätningar

kan användas som ett hjälpmedel vid förstärkningsarbeten.

Kenneth Asp
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ABSTRACT

Papers presented at the seminar were as follows: The road network and its

bearing capacity (Resen-Fellie,OP and Johansson,A); Pavement design and

the bearing capacity (Noss,PM); Properties of pavement and underground

materials (Slyngstad,T and Hultqvist,B-Aa); Bearing capacity measure-

ment at instrumented roads (Morsk,H and Jansson,i-L); Impressions from

the conference" Bearing capacity of roads and airfields" Plymouth, 16-18

September, 1986 (Refsdai,G and Andersson,O); Measurement equipment

and monitoring of reference/observation road stretches (Eirum,R,

Presterud,T, Thurmann,T, Djaerf,L and Arebratt,U); Practical use of

bearing capacity measurement at reinforcement of roads (Fyksen,T and

Nilsson,M).
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Aksellast pa riksvegnettet i Norge a Status 198b

I Norge har man hatt en Forholdsvis god kjennskap til
bereevne pa riksvegnettet siden 1965. Dette har medført at
den aksellastpolitikken vi har idag, i et Forsøk pa a
utnytte vegens faktiske bereevne. Samtidig har vi ligget
klart etter de andre nordiske land i tilbudet om aksellast
til transportbrukerne. Enna er det ikke slik at 10 t er

den generelt tillatte aksellast i Norge. Telerestriksjoner

iverksettes derfor i stor grad om varen i Norge.

Det er utarbeidet et bareevneregister for hele det norske

riksvegnett pa 25000 km. Fylkesvegnettet pa 31 000 km har

en langt mindre kartlagt. '

Selv om det er mange svakheter ved var bereevneregistrering

og maten telerestiksjonene handheves pa er dette et system

som er bygget pa en viss fornuft.

Det er grunn til a tro at norsk aksellast politikk i
fremtiden vil underga store endringer. Om ikke altfor

mange ar vil vi ha et vegnett som kan ta 10 tonn. De
viktigste hovedruter vil dessuten ikke ha

telerestriksjoner.

Allerede idag burde vi ha kunnet oppheve alle restriksjoner

i teleløsningen pa riksvegnettet. De økte kostnadene med
vedlikehold ville beløpe seg til ca 250 m.kr som er det
samme som den gevinst transportbrukerne ville kunne oppna.

Problemet for vegvesenet er at disse pengene trolig ikke

vil bli bevilget som et tillegg til det ordinere
vedlikeholdsbudsjettet.

Hensynet til sekundarvegnettet er av stor betydning nar

telerestriksjoner blir vurdert. Samfunnsøkonomisk ville

det vart onskelig og oppheve alle restriksjoner.

Politikk

Politikken har vart at vegene ble skrevet opp til 8 tonn sa

snart bruene og fergekaiene ble ombygget eller forsterket

til a tale slike belastninger. Den systematiske

registrering av bereevnen som ble Foretatt fra 1976 og

utover, viste at vegene var svakere enn antatt, sarlig i
teleløsningen. Kostnadene med opprusting til 10 tonns

helarsbareevne var saledes betraktelig større enn antatt.

Det var derfor apenbart at de mal som var satt til 9 og 10
tonns aksellast ikke kunne nas.

Det ble derfor med revisjon av Norsk-Vegplan 1982 - 85

anbefalt en ny aksellast politikk.

Riksvegene skal opprustes til 10 tonn med
telerestriksjoner.

I praksis oppnas dette ved at vegene forsterkes til a tale
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8 tonn hele året.

I den videre utbygging av riksvegnettet til 10 tonn med

restriksjoner skulle følgende veger prioriteres.

- gjennomgaende vegruter

- betydningsfulle tungtrafikkruter

- spesielt svake partier slik at restriksjoner under 5 tonn
kan unngas.

Stamvegnettet i Norge er 6300 km eller ca 25 X av
riksvegnettet. Av det totale trafikkarbeidet pa
riksvegnettet avvikler disse vegene ca 45 X. Av

trafikkarbeidet for tunge kjøretøyer er andelen ca 50 2.

For perioden 198ö-89 skal samtlige stamveger vare tillatt
for 10 tonn aksellast og for 50 tonn totalvekt. I
teleløsningsperioden skal tillatt aksellast ikke settes
lavere enn 8 tonn.

Vinteraksellast

Fordi det i vart land finnes omrader med kalt stabilt klima

er det i Norge innført en ordning med høyere aksellast

vinterstid. Undersokelser viser at nar overbyggingen er

tilstrekkelig frosset (ca 50 cm) kan det tillates 10 tonns

aksellast. Det er stort sett i tidsrommet 15 desember til

15 mars at vinteraksellasten kan innfores. Dette gjelder

ogsa veger hvor sommerbereevnen er 5 tonn.

Vintrerstid er aksellasten for 70 X av riksvegnettet 10

tonn.

Telerstriksjoner

Naling av teledvbder blir utført med telegrensemaler fra et

tidspunkt 2-4 uker ?mr *orventet teleløsning inntll ?rosten

har gatt ut av vegkroppen.

Pa grunnlag av utførte malinger over flere ar er en kommet

til innføring og oppheving av restriksjonene ved a utføre

nedbøyningsmalinger.

Oppheving av restriksjonene skjer nar malt bareevne er 90 X
av sommerbareevnen.

Máling pa endel forsøkstrekninger har vist variasjoner med
opptil o tonn fra en teleløsning til en annen pa samme

malestrekning.

Tabellen nedenfor viser status pr. 1.januar 1986 og

utviklingen Fra l. januar 1976.pa riksvegnettet for tillatt
sommeraksellast.

VTI MEDDELANDE 512



Äsførste tillatt aksellast pr 1.1

7 tonn eller

10 tonn 9 tonn 8 tonn lavere

km 2 km . 2 km Z km X

1976 1619 6,5 575 2,3 21181 85,1 1519 6,3

1981 3908 15,5 1995 7,9 19220 76,0 158 0,6

1985 14380 56,5 219 0,9 10818 42,5 27 0,1

1986 15995 62,9 189 0,7 9232 '36,3 27 0,1

Problemet med helärsbereevne gjenstár da bare ca 10 X av
vegnettet taler 10 tonn hele året.

Det en i første rekke derfor má se på er om det er mulig
forkorte tiden for aksellastrestriksioner, dersom

vedlikeholdsbevilgningene ikke okes betydlig.
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VEGDIREKTORATET

Vedlikeholdskontoret
ALS 9/5-86

OVERSIKT OVER STORSTE TILLATTE AKSELTRYKK PÅ RIKSVEGENE PR. 1. JANUAR 1986

 

10 tonn 9 tonn "Tunge" 8 tonn 8 tonn 7 tonn 6 tonn Totalkm 1 km 3 km 1 km 1 km 1 km 1 km

 

østfold 598,5 71,4 - - 240,1 28,6 -
Akershus 584,7 61,0 9,2 1,0 353,0 36,9 10 8
0510 104.5 94.8 - - 3,8 3,4 1,4
Hedmark 1316.3 67,3 - - 628.4 32.2 9 8

- . - - - - 838,6
0.4 - - - 958.1

110.3
- 1955.1

m0k
a
D

0
0

I1

P
M
U
)

P
F
T
Q
.

- - 1,2 0,1 1642.1
1146.0

- - - - 601,6

Oppland 1241.8 75,6 128,5 7.8 215,6 13,1 5
Buskerud 973.1 84.9 0.2 - 160,2 14,0 1
Vestfold 427,6 71,1 - - 168,9 28,1

1111

e
v
-
ø

0
1
4
1
5

0Telemark 994.5 84.0 - - 186,2 15,7 3 1
Aust-Agder 470.3 53.1 - - 416,2 46,9 0,4
Vest-Agder 507,7 53,8 - - 410,4 43,5 , 25 7

1183.8
' ' ° * 886,9

2:7 " - "' "

1111M

-
1

Rogaland 833.3 77,0w - - 164,6 15,2 79,7
Hordaland 1078.5 62,1 - - 502,0 28,9 156,6
Sogn og Fjordane 1275.4 76,8 - - 331.9 A 20,0 53,7

1.4 0.1 2.8 0.3 1081.8
_ 1737.1

- - - - 1661.0
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Møre og Romsdal 854,1 49.7 51.9 3.0 676,8' '39,4 116,1
Sør-Trøndelag 584,7 42,1 - - 751,8 54,1 52,5
Nord-Trøndelag 641.1 42.6 - - 844,3 56,2 17,9

- - 19.0 1.1 1717.9
1389.0

- - - - 1503.3

1II1
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Nordland 811,2 32,3 - - 1680.3 66,8 22,7
Troms 918,4 55,2 - - 710,6 42,7 35,4
Finnmark 1847.3 89,5 - - 215,8 10,5 -

2514.2
- - - - 1664.4
- - - - 2063.1

III1
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n
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Sum 16063,0 62,8 189,8 0.7 8660.9 33,8 658,4 2,6 1,8 - 24,2 0,1 25598.1

      

Pr. 1/1-1985 14380,2 56,5 219,0 0.9 10010,5 39,3 808,2' 3,2 3,4 - 24,2 0,1 25445,5
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10 tonn

km i

9 tonn

km %

Tunge'

km

8 tonn

t

8 tonn

km

7 tønn

km i

6 tonn

km s km

5 tonn

e1.1avere
%

Total

kn

 

østfold

Akershus

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjord.

Møre og Romsd.
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

100.2
441,3
249,8

286,0
169,8
85,0

259.1
80.7
40.3

546.7
223,4
123,1

34,9
109,6
134.9

10,2
116,0
244.4

10.2
41,

63,9

879,6
618,9

2683.8

1979.8
775,0
501,6

792,7
1162.4
919,6

468,2
58,5

689,0

1562.6
1556.1
1801.7

2615.0
1592.7

58.4

89.7
58,3
91,2

82,1
66,5
76.7

73,0
82,4
72.4

27.1

.81.4
74,1
92.6

84.1
83.3
7.3

7,0

79,0
208.8
63.6

33.1
143.0
286.0

680.2
1593.7
462.4

250.3
376.0
'1,5

466,3
197,9
493,7

34,7

13,0
17,9
0,1.

15,0
10,4
62,0
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980.9
1061.1
2943.5

2411.6
1164.7
654.1

1086.7
1410.9
1269,7

1725.1
1910.0
1332.7

1920.8
2100.7
1945.9

3110.1
1910.3
796,5

 

Sum

  

3255.4

 

140,0

 

20715,6 69.7

 

5342.5 18.0

  

184.8 61.2

 

0.2

 

29735.3

 

Pr; 1/1-1985 2572.5 136,5 21836.4 69.0 6679.8 21.1 302.6 1,0 90,3 0,3 31664.4
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VÄGNÄTET OCh BÄRIGHETEN - STATUS

Arne Johansson
Förste vägingenjör
Vägförvaltningen i Älvsborgs län

Inriktningsplanering är det första steget vid
vägplanering.

Vägverket har nyligen fastlagt den inriktning som
skall gälla för väghållningen fram emot år 2000.

I detta sammanhang har det konstaterats att det för
närvarande finns många allvarliga problem och
brister på vägverket. Transportstandard är ett
sammanfattande begrepp för de egenskaper som har
betydelse för tillgänglighet och transportuppoff-
ringar. Då det gäller transportkostnaderna är
självfallet frågorna som bärighetsrestriktioner och
bruttoviktsbestämmelser av stor betydelse.

 

Vad sägs då om bärighetsstandard och bärighetshöj-
ande åtgärder i denna av VV fastslagna inriktning?

o kraftigt förslitna delar av vägnätet skall
återföras till lämplig teknisk standard

'o kraftigt förslitna broar bör ersättas med nya
då detta är lönsamt

0 ett nationellt stamvägnät som bör vara bärigt
och upplåtet för högre laster än för när-
varande

o det övriga huvudvägnätet bör vara bärigt och
upplåtet för tung trafik året om

Från näringslivets sida är kraven på väghållningen
bland annat

0 minskade tillfälliga bärighetsrestriktioner
under tjällossningen för att sänka transport-
kostnaderna

o högre tillåtna laster (anpassning till EG-
bestämmelser)

Samma önskemål och synpunkter framgår av de princip-
uttalanden som länsstyrelserna lämnat.

Mot denna bakgrund är det naturligtvis viktigt att
kunna bedöma och värdera vägnätets bärighetsstatus
idag.
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För en tillståndsbeskrivning av bärigheten på
vägarna vore det idealt om denna helt kunde grundas
på vägnätets tekniska bärighet och uppgifter om
verkliga godstrafikflöden.

  

Viss kartering av vägnätet har skett med så kallade
fallviktsmätningar, men det har också framgått att
dessa i många fall bör kompletteras med andra upp-
gifter. Detta fordras för att bärighetsförhållande-
na ska vara beskrivna på ett sådant sätt att
erforderlig förstärkning direkt kan bestämmas.
Samtidigt är det ju också så att uppgifter om
godsflöden etc i dag praktiskt taget inte finns
tillgängliga.

Detta gör att det sätt som hittills stått till buds
för att spegla bärighetstillståndet bestått i att
ange de "administrativa" bärighetsförhållandena,
det vill säga uppgifter utifrån länskungörelser,
tjälskadestatistik etc. Å andra sidan speglar de
administrativa bärighetsförhållandena på ett ganska
bra sätt den standard som befraktaren/trafikanten
upplever.

1980 gjordes på VV ett första försök att spegla
bärighetsstandarden på vägnätet med utgångspunkt
från sådana administrativa förhållanden.

Denna tillståndsbeskrivning, som avsåg genomsnitt-
liga förhållanden under 1974-78, visar att en stor
del av vägnätet är berört av lastrestriktioner.
Totalt för landet var det fråga om ca 30.000 km väg
eller ca 30 % av vägnätet. Ser man däremot till
andelen av trafikarbetet som är drabbat av restrik-
tioner är det endast fråga om l ä 1,5 %. Det
konstaterades också som väntat att problemen i
huvudsak är koncentrerade till W, X, Y, Z, AC och
BD län.

Denna beskrivning gav som resultat bland annat att
de så kallade "3/4-årsvägarna" började diskuteras.
(Upplåtna för 10/16 utom under tre månader på
våren). En aktuellare redovisning över hur stor del
av vägnätet som i dag drabbas av restriktioner
visar att för närvarande ca 20.000 km väg eller ca
21 % av vägnätet årligen berörs. Därutöver är 4.000
km eller ca 4 % omfattat av permanenta inskränk-
ningar i den tillåtna belastningen.

Det är ju dock fortfarande så att det uteslutande
är de minsta vägarna som drabbas och därför upp-
skattas att i nuläget endast knappt 1 % av tran-
sportarbetet skulle beröras.
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Avstängningstidernas längd varierar kraftigtmellan
länen. Avstängningstiderna är i genomsnitt dubbelt
så långa i skogslänen som i övriga län. Detta
medeltal varierar dessutom mellan olika år och
mellan grusvägar och belagda vägar.

Ett försök att uppskatta hur stora kostnader trafi-
kanterna drabbas av under tjällossningen har givit
en kostnad på ca 110 Mkr/år. Kostnaderna för de
till trafiken direkt hänförbara tjälskaderepara-
tionerna har uppskattats till ca 120 Mkr.

Den redovisade jämförelsen tyder på att bärighets-
tillståndet trots allt har förbättrats på en inte
obetydlig del av vägnätet under den senaste 10-års-
perioden.

Hur är då bärighetstillståndet på broarna? Som
inledningsvis nämnts framförs från näringslivet
önskemål om anpassning till de viktbestämmelser som
är under framväxt inom EG. Många äldre broar utgör
dock ett stort hinder för en sådan förändring,
eftersom de har dimensionerats för avsevärt mindre
belastningar.

Bara på de viktigaste riksvägarna finns det 38
broar som inte klarar EG:s bestämmelser. Sett över
hela huvudvägnätet så är det 520 broar som inte
klarar denna anpassning.

/På de sekundära och tertiära länsvägarna finns
2.700 broar som inte medger höjd bruttovikt.

Höjda tillåtna axel-/boggitryck ökar påkänningarna
på broar och vägar. Ökade laster leder till större
behov av underhållsinsatser. Som bekant finns det
redan stora eftersläpningar i underhållet, vilket
ofta tar sig uttryck i bristande bärighet.

Som framgår har vi fortfarande ett stort bärighets-
svagt vägnät. Eftersom transportarbetet som utförs
på detta vägnät som genomsnitt betraktat är för-
hållandevis ringa, inses att det inte kan vara
försvarbart av samhällsekonomiska skäl att åstad-
komma generella upprustningar av detta vägnät.

   

Vid diskussioner om vilka vägar som kan vara aktu-
ella att åtgärda från bärighetssynpunkt kan nedan-
stående försök till en indelning av det bärighets-
svaga vägnätet vara lämpligt.
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o Vägar där bärighetsupprustning har stor
ekonomisk betydelse för näringslivet

0 vägar utan restriktioner - hittills - men där
sådana har aktualiserats

0 vägar där nedsättning inte är aktuell men där
förstärkningar kan erfordras (före nytt slit-
lager)

0 lågtrafikerade belagda vägar (YlG) där åter-
gång till grusslitlager kan övervägas med
hänsyn till att kortare tid för inskränk-
ningar på grund av tjäle kan erhållas

En sådan indelning illustrerar ju samtidigt att en
beskrivning av bärighetstillståndet inte bara kan
baseras på "administrativa" bärighetsförhållanden.
Av beläggningsinventeringar framgår t ex att ca
5.000 km väg har krackeleringsskador. Dessa tyder i
allmänhet på dålig bärighet. Det är dock inte
klarlagt hur stor del av detta vägnät som är
föremål för restriktioner. Den fjärde av de ovan
redovisade punkterna är ju också synnerligen
intressant då YlG-slitlager i många fall medfört
att nedsättningstiden blivit betydligt längre än
vad som var fallet när vägen var grusväg.

Sammanfattningsvis torde det klart framgå att
behovet av bärighetshöjande åtgärder på det svenska
vägnätet är mycket stort. En grov beräkning har
visat att det torde krävas åtgärder för minst två
miljarder kronor för att nå upp till en acceptabel
standard.
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DIMENSJONERING AV VEGOVERBYGNING

FRA BEREEVNESYNSPUNKT

Per M. Noss
Overingeniør
Vegdirektoratet/Veglaboratoriet

1. GENERELT

I eldre dimensjoneringssystemer ble lagtykkelser og
materialvalg bestemt ut fra vegens høyeste tillatte
aksellast, og bareevnebegrepet var direkte knyttet
til vegkonstruksjonens styrke. *

I dagens dimensjoneringssystemer blir det normalt
tatt hensyn til antall aksellastpasseringer, og
trafikkbelastningen blir uttrykt ved en sum av ekvi-
valenEaaksellastpasseringer (f.eks. 100 kN) i dimen-
sjoneringsperioden. Det er ikke lengre direkte sammen-
heng mellom bareevne og vegkonstruksjonens styrke.
Selv om tillatt aksellast holdes konstant, må en Veg
med høy trafikkmengde dimensjoneres sterkere enn en
veg med lav trafikkmengde, for at begge konstruksjon-
ene skal få samme bareevne. En kan derfor si at bare-
evnebegrepet nå benyttes for å beskrive sammenhengen
mellom trafikkbelastning og funksjonell tilstandsut-
vikling for en vegoverflate. Hvis vegdekket får normal
levetid, sies vegen å ha tilstrekkelig bereevne for
den aktuelle trafikk.

Empiriske dimensjoneringssystemer er i stor grad
basert på funksjonell tilstandsutvikling, mens en i
teoretiske-dimensjoneringssystemer forsøker å analy-
sere strukturell tilstandsutvikling. Vi skal derfor
se narmere på.hva som menes med "funksjonell tilstand"
og "strukturell tilstand".

Funksjonell tilstand.

Med vegens funksjonelle tilstand mener en vegdekkets
tilstand slik den enkelte trafikant opplever det.
Under AASHO-forsøkene ble PSI-verdien etablert, og en

fant at PSI kunne relateres til ujevnhet i vegens
lengderetning, spordannelse og krakelering. I AASHO
er bareevnebegrepet knyttet til den endring i funksjo-
nell tilstand som et gitt antall ekvivalente 80,2 kN

aksler vil gi.
_-

'Strukturell tilstand

I begrepet strukturell tilstand ligger en stvrke-
messig vurdering av vegen.
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På et tidlig stadium i et vegdekkes levetid kan en

benytte data fra nedbøyningsmålinger og opplysninger
om materialene i vegkonstruksjonen for å beregne
strukturell tilstand. Beregninger gjennomføres for å
finne maksimalt opptredende tøyninger i underkant av
bitumen- og sementbundne materiallag, og maksimalt
opptredende vertikalspenninger på topp av mekanisk
stabiliserte lag og grunn. For å kunne vurdere kon-
struksjonens strukturelle tilstand sammenlignes disse
tøyninger og spenninger med de tøyninger og spenninger
som materialene har opplevd og kan tåle.

Pâ et sent stadium i et vegdekkes levetid Vil en indi-
rekte kunne karakterisere den strukturelle tilstand
ved å se på krakelering, spordeformasjon og i noen
grad ujevnhet i vegens lengderetning. Disse skadene
vil avspeile forholdet mellom materialpåkjenning og
styrkeegenskaper for de ulike lag i konstruksjonen
(utmatning, plastiske deformasjoner). I tillegg er
aldring av bitumen, forvitring, osv. viktige para-
metre for å beskrive vegens strukturelle tilstand.

2. HOVEDTYPER AV DIMENSJONERINGSMETODER

En vegoverbygning dimensjoneres normalt for å sikre
bareevnen i teleløsningen. Dette innebarer at frosten
de fleste steder går ned i undergrunnen. Ved dimen-
sjoneringen av vegoverbygningen tas det hensyn til

a) Forventet trafikkbelastning
b) Undergrunnens bareevne

Lokalklimatiske forhold trekkes stort sett bare inn
der hvor det er aktuelt å frostsikre vegen. Nødvendig
frostsikring Vil avhenge av vegens standard og for-
ventede teleproblemer.

Hvis vi ser på selve utformingen og oppbyggingen av
veger med fleksibelt dekke, finner vi merkbare end-
ringer i de senere år. Tidligere kunne de fleste
dekketyper klassifiseres i en av de to kategoriene:
fleksible dekker eller stive dekker.

Tradisjonelt er veger med fleksible dekker klassifi-
sert som en konstruksjon med et relativt tynt lag
asfalt over mekanisk stabiliserte materialer. Asfalt-
dekket fungerer som et slitelag, mens lasten beres opp
av underliggende materialer.

Dimensjoneringen av slike konstruksjoner er først og
fremst basert på erfaringer. Teorien spiller en mer
underordnet rolle selv om noen land anvender CBR-

metoden for å kontrollere at tillatt skjarspenning
ikke blir overskredet i noe lag i konstruksjonen.
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Med stive dekker har en ment betongdekker, og dimen-
sjoneringen er primart basert på teoretisk relaterte
analyser som inneholder empiriske modifikasjoner. For
å sikre bereevnen må en unngå at betongdekket sprekker
Opp. Ved dimensjoneringen kontrollerer en derfor at
tillatt strekkspenning i underkant av betongdekket
ikke overskrides.

For å unngå nedbrytning av vegdekket som følge av økte
hjullaster og økt kontakttrykk mellom bildekk og veg-
dekke (økt ringtrykk), har en vart nødt til å ta i
bruk mer beredyktige berelagsmaterialer, f.eks.
bitumen- og sementstabiliserte lag. De øverste lagene
er således nå i større grad enn tidligere med på å
fordele spenningene under hjullasten, og det er ikke
lengre noe klart skille mellom konstruksjoner med
stive og fleksible dekker. For kortvarige belastninger
kan en veg med bituminøst dekke over et bitumen- eller
sementstabilisert barelag vare like stiv som en veg
med betongdekke. Dette betyr at en på samme måte som
for betongdekker, må ta i bruk teoretiske analyser
for å kontrollere at tillatt strekkspenning (eller
strekktøyning) ikke blir overskredet.

2.1 Trafikkbelastning

 

Ved beregning av spenninger og tøyninger i et veg-
dekke kan en sette hjullasten lik den statiske hjul-
last bare så lenge kjøretøyet står stille eller be-
veger seg med jevn hastighet på et helt jevnt veg-
dekke. Under akselerasjon og oppbremsning av kjøre-
tøyet oppstår det normalt en endring av den vertikale
belastning på akslene. I tillegg må en ta hensyn til
de horisontale akselerasjons- eller bremsekrefter.

Ved kjøring på et ujevnt vegdekke kommer kjøretøyet
i svingninger, og dette vil kunne føre til en stor
økning av trykkpåkjenningen på vegdekket. I figur 1
er det vist en oversikt over de faktorer som det må
tas hensyn til ved analyse av en slik belastnings-
situasjon.
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Fig. 1. Faktorer som innvirker på samlet trykk-
påkjenning på et ujevnt vegdekke.

Trykkpåkjenningen kan deles i en statisk og en dyna-
misk andel. Den statiske trykkpåkjenning avhenger av
statisk aksellast, type bildekk (enkelthjul eller
tvillinghjul), ringtrykk og akselavstand (tandem-
aksler). Den dynamiske belastning avhenger av veg-
dekkets ujevnhet, kjøretøyets hastighet og kjøretøyets
fjarings-'og dempningsegenskaper.

2.2 _ Aksellastutvikling

 

Fra 1973 og utover har det i Norge skjedd forholdsvis
store endringer i lastebilparken. Antall biler med
stor lasteevne har øket sterkt, mens antallet av

mellomstore biler har gått tilbake. I femårsperioden
fra 1973 til 1978 ble f.eks. både tallet på store
lastebiler (over 8 tonn lasteevne) og deres laste-
kapasitet mer enn fordcblet (1). Et annet typisk
trekk er en stOr økning i tallet på store varebiler.

Hvis vi ser fremover, må vi forvente at det også i
Skandinavia vil reises krav om en økning av tillatt
aksellast utover 10 tonn. Et utdrag fra en OECD-
oversikt er vist i tabell I. Allerede i 1982 var det
flere land som tillot aksellaster utover 10 tonn. Vi
gâmaggämâg dette er en trend som vil fortsette i årene
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Tabell I Oversikt over maksimalt tillatte

aksellaster og totalvekter (3).

  

Land Aksellast Boggilast Total vekt

(tonn). (tonn) (tonn)

Australia 5.4 / 8.51) 10 / 16.51) - 38
Belgia 13 20 40

Danmark 10 16 44

England 10.2 20.3 28

Frankrike 13 21 38

Vest-Tyskland 10 16 38

Hellas 13 20' 38

Italia 12 19 44

Norge 10 16 50

Nederland 10 i 18 50

Spania 13 21 38

Sverige 10 16 51,4

05A 5.4 / 10.91) 19.9 55.1

 

 

 

 

 

 

1) Enkelthjul/Tvillinghjul

2.3 Ringtrykksutvikling

Gjennom de siste 15 år har det vart en sterk utvik-
ling i retning av å anvende høyere ringtrykk på tunge
kjøretøyer. Dette har en nar sammenheng både med den
økning av tillatt aksellast som har funnet sted og
økt bruk av mindre hjul.

Årsaken til at utviklingen har gått så fort skyldes
trolig at det i de fleste land ikke er innført ring-
trykksrestriksjoner. For å kunne anvende standard
kjøretøyer har derfor de land som har innført slike
restriksjoner, narmest blitt tvunget til å følge med
i utviklingen. I Norge har dette ført til en økning

av tillatt ringtrykk på 38 % fra 1970 til i dag,
se tabell II.
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Tabell II Grenseverdier for tillatt ringtrykk i

 

  

Norge

. øvre grense for tillatt ringtrykk
Perlode 2 2 .

N/mm (MPa) kg/cm ps;

1968 - 1970 0.64 6.5 93

1970 - 1978 0.69 7.0 B 100

1978 - 0.88 9.0 128

   

 

 

 

Vi har relativt få registreringer som viser hvilke
ringtrykk som virkelig anvendes på tunge kjøretøyer
under transport i vegnettet. Ved en undersøkelse på
Vormsund forsøksveg i 1963 lå hoveddelen av regi*
strerte ringtrykk i området 60 - 100 psi, mens det
nå synes å ligge i området 100 a 130 psi (Veme 1984).

Ved teoretiske analyser har det Värt vanlig å anta at
kontakttrykket mellom bildekk og vegoverflate er lik
ringtrykket. Normalt anvendes også sirkular belast-
ningsflate. Figur 2 viser at den reelle belastnings-
flaten vil kunne avvike fra sirkelformen avhengig av
størrelsen på ringtrykket og hjullasten. Videre ser
en helt tydelig'at arealet av kontaktflaten avtar når
ringtrykket øker, dvs. at kontakttrykket øker med
økende ringtrykk. '
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2.4 Tilleggspåkjenninger på grunn av ujevnheter

I fig. 3 er det vist hvordan den samlede trykkpå-_
kjenning kan variere for to forskjellige kjøretøyer.
Figuren viser at både et jevnt vegdekke og gode
fjarings- og dempningsegenskaper på tunge kjøretøyer
er viktige element ved vurdering av levetid for veg-
konstruksjoner.
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Fig. 3. Sammenligning av statisk og dynamisk
belastning på en ujevn vegbane (9).

2.5 Vegbreddens betxdning for dekkepåkjenningen

2.5.1 Fordeling av lastrepetisjoner i tverrprofilet

Levetiden for et vegdekke er sterkt avhengig av
hvordan kjøretøyene fordeler seg i vegens tverrprofil.
Ved konsentrert sporkjøring vil det kunne Oppstå dype
spor med bratte kanter både som følge av piggdekk-
slitasje og som følge av plastiske deformasjoner.
Også faren for utmattingsbrudd øker ved konsentrert
sporkjøring.

Dekkeskader som skyldes plastiske deformasjoner og ut-
mattingsbrudd, har i hovedsak sammenheng med tung"
trafikken. I figur 4 som er hentet fra et studium ut-
ført av The Belgian Road Research Centre, er fordel-
ingen av tunge kjøretøyer vist på en 4-felts motorveg
med to adskilte kjørefelt i hver retning. Tilsvarende
resultat er funnet ved en undersøkelse på en finsk
motorveg.
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Fig. 4. Fordeling av lastrepetisjoner av tunge
kjøretøyer i vegens tverrprofil (7).

2.5.2 Hvordan varierer bereevnen i tverrprofilet

Lampinen (8) har utført en undersøkelse av vegens
relative bareevne over tverrprofilet. Ved undersøkel-
sen er bareevnen over tverrprofilet relatert til bare-i
evnen i det indre hjulspor. Variasjon i bereevnen er
så framstilt som funksjon av avstand til vegkant,
se figur 5. -
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Fig. 5. Relativ bareevne over tverrprofilet Som
funksjon av avstand til vegkant (8).
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Som håndregel kan en sette at bareevnen i ytre spor

er 90 prosent av bareevnen i indre spor når avstanden
fra ytre spor til vegkant er 150 cm og ca. 80 prosent
när denne avstanden reduseres til 100 cm.

3. KLIMA

Vegmaterialenes elastisitets" og styrkeegenskaper
påvirkes sterkt av klimavariasjoner. Med vâre klima-
forhold er skader knyttet til teleløsning og telehiv
den viktigste formen for nedbrytning av vegene under
trafikk og klima.

I det følgende har en kort forsøkt å angi noen av de
skader som kan tilbakeføres til klimapâkjenning.

- Når frosten trenger ned itslefarlig grunn, dannes
det islinser som kan forårsake betydelig telehiving.
Ved ujevn telehiving vil dette føre til store pâ-
kjenninger i vegoverbygningen, og ofte oppstâr det
sprekker og riss i dekket. '

- I teleløsningen smelter isen, og materialene blir
ofte sterkt oppfuktet. Under slike forhold blir
lastfordelingsegenskapene og styrkeegenskapene i
ubundne, finstoffrike vegbyggingSmaterialer sterkt
redusert, se fig. 60 Ved trafikkbelastning kan det
oppstå betydelige skader på dekket og de barende'
lag under. '
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- I.løpet av en vintersesong vil vegdekket og bere-
lagsmaterialene bli utsatt for gjentatte frysetine-
vekslinger. Hvis materialene ikke holder mål, Vil
dette kunne medføre betydelige forvitringsskader.

- Temperaturgradienter og hurtige temperaturvaria-
sjoner kan føre til så store spenninger i bundne
materialer at det oppstår sprekker. Mest kritisk
blir det när disse spenningene adderes sammen med
spenningene under tunge trafikklaster.

4. KONSEKVENSER AV øKT AKSELLAST OG

øKT RINGTRYKK

Empiriske dimensjoneringssystem, som f.eks. AASHO,
fungerer bra så lenge rammevilkårene for systemene er
Oppfylt. Problemene melder seg når det oppstår end-
ringer som det ikke finnes erfaringsdata for, f.eks.
økt ringtrykk, nye materialer osv. I slike tilfeller
er det nyttig med teoretiskadimensjoneringsmodeller
for å analysere materialpåkjenningene i de enkelte
lag i vegkonstruksjonen.

For å belyse hvordan en teoretisk dimensjonerings-
modell fungerer, Vilen i det følgende se på virk-
ningen av økt ringtrykk.

I figur 7 har en forsøkt â illustrere hvordan vari-
erende kontakttrykk og varierende hjullast influerer
'på beregnet vertikalspenning i en vegkonstruksjon.
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Fig. 7. Vertikalspenning som funksjon av dybden
ved forskjellige hjullaster og kontakt-
trykk på en lagdelt konstruksjon.
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Den prinsipielle virkningen av økt hjullast og økt
kontakttrykk kommer klart fram. økt kontakttrykk ved
konstant hjullast gir en vesentlig økning av vertikal-
spenningene i dekket og øvre barelag, mens økt hjül-
last ved konstant kontakttrykk gir en økning av '
vertikalspenningene lengre nede i konstruksjonen.

4.1 Sammenheng melløm.k0ntakttrykk, dekketykkelse
og pâkjenning på barelaget

Det er grunn til å fokusere oppmerkscmheten mot kon-
takttrykket mellom bildekk og vegoverflate. Der hvor
en har tynne dekker over ustabile barelag er det ikke
tilstrekkelig å redusere aksellasten alene. Det er
spesielt kontakttrykket som må beholdes under et
Visst nivå, hvis en vil unngå plastiske deformasjoner
i barelaget med påfølgende nedbryting av dekket°

For å illustrere dette narmere, har en med utgangs-
punkt i den beregningsmodellen som er vist i fig. 8,
beregnet Virkningen av envariasjon i kontakttrykket.

 

P=40kN

Wp--W/mmz
E v . ASFOH'

1 v

 

h
1 1

 

k

h=100 mm, 5:200 N/mmz, v=0,35

 

h=100 mm, 5:150 N/mmz, v=0,38

 

Grus

h=150 mm, E=100 N/mmz, v=0,140

 

h=100 mm, 5= 80 N/mmz, v=0,42
V
AL

 

50 N/mrnz, v=0,47 Undergrunn.h=oo, E

     

,Fig. 8. Illustrasjon av beregningsmodell

Det er forutsatt grus i iprsterkningslag og berelag.
Tykkelsen av asfaltlaget er variert i området 0 -
120 mm, og E-modulen for asfalt i omrâdet 500 -
10 000 N/mmz. Alle andre lagtykkelser og materialpara-
metre er holdt konstant. Som belastning er det valgt
en enkelt hjullast på 40 kN, og bere ningen er gjen-
nomført for kontakttrykk på 0,7 N/mm og 0,9 N/mmz.
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For at det ikke skal oppstå utmattingsbrudd eller
deformasjoner i konstruksjonen, må en ved dimensjon=
ering kontrollere at tillatte grenseverdier for spenn-
inger og tøyninger ikke overskrides i noe lag. Normalt
skal en kontrollere følgende parametre:

- I asfalterte lag settes det krav til at største
beregnede bøyestrekktøyning ikke skal overskride
en maks. tillatt verdi.

- For pukk, grus og undergrunnsmaterialer settes det
krav til at største beregnede vertikalspenning
(eller vertikaltøyning) ikke skal overskride en
maks. tillatt verdi.

Den øvre tillatte grense for beregnet bøyestrekk-
tøyning og vertikalspenning avhenger av egenskapene
til de innebygde materialene. Antall lastrepeti_
sjoner virker også inn, slik at den tillatte grense-
verdi avtar når antall belastninger øker.

I fig. 9 har en vist hvordan en økning av kontakt-
trykket fra 0,7 N/mm2 til 0,9 N/mm2 innvirker på be--
regnet vertikalspenning mot toppen av bärelaget.
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Fig. 9. Beregnet vertikalspenning mot topp av
grusbarelag som funksjon av asfalt-
dekkets tykkelse og E-modul.
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En økning av kontakttrykket har størst konse-
kvenser.når dekketykkelsen er mindre enn ca. 5 cm.
For myke dekker som oljegrus, vil en økning av kon-
takttrykket gi betydelig økning av vertikalspenningen
mot toppen av barelaget selv for relativt tykke
dekker.

När det gjelder vertikalspenning mot topp av under-
grunn, betyr en økning av kontakttrykket lite.
Kurvene for 0,7'N/mm2 og 0,9 N/mm2 kontakttrykk er
her sammenfallende, se fig. 10.
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Fig. 10. Beregnet vertikalspenning mot tepp
.av undergrunn som funksjon av asfalt-
lagets tykkelse og E-modul.

AV forutgående diskusjon finner en at påkjenningen på
toppen av grusbarelaget avtar når asfaltlagets E-
modul og tykkelse øker. Dette gjelder bare under for-
utsetning av at asfaltlaget ikke sprekker opp under
gjentatte trafikkbelastninger. Faren for utmattings-
brudd kan analyseres ved å beregne største strekk-
tøyning i asfaltdekket, se fig. 11.

3._
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Fig. 11. Beregnet radiell tøyning i underkant
av asfaltlaget som funksjon av
asfaltlagets tykkelse og E-modul.

For samme antall lastrepetisjoner vil myke asfalt-
materialer kunne tåle større strekktøyninger enn stive
før brudd inntrer. Resultatet i fig. 11 kan derfor
ikke anvendes direkte for å vurdere dekkets levetid,

med ved å bruke de beregnede tøyningene som inngangs-
parametre i en utmattingsmodell for asfalt, kan en få
et relativt bilde av hvordan både kontakttrykk og
asfaltlagets tykkelse og E-modul innvirker på dekkets
levetid, se fig. 12.

Resultatene i fig. 12 stemmer godt overens med de er-
faringer og den praksis en har for valg av binde-
middelstivhet for tynne asfaltbelegninger. En kan
også se at størrelsen av kontakttrykket Vil ha en
vesentlig innflytelse på dekkets levetid.
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Fig. 12. Beregnet antall lastrepetisjoner ved
utmattingsbrudd i asfaltering.

Ved beregning av utmattingskurven i fig; 12 er det
bare tatt hensyn til elastiske deformasjoner i
materialene. Dersom stabiliteten i barelagsmaterialet
er utilstrekkelig, vil det i tillegg til de elastiske
deformasjonene også Oppstå plastiske deformasjoner i
barelaget. Under slike forhold vil bare små endringer
i kontakttrykket kunne ha megetsmor innvirkning på
dekkets levetid.

For å kunne vurdere betydningen av den økte vertikal-
spenningen i barelagene som oppstår under økte kon-
takttrykk (fig. 9), har en valgt å sammenligne be-
regnet vertikalspenning med tillatte verdier i andre
lands dimensjoneringssystem. I det danske dimensjon-
eringssystemet er tillatt vertikalspenning uttrykt
som funksjon av berelagets E-modul og antall ekviva-
lente 10 tonns akseliastrepetisjoner, se fig. 13.
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E-modul Og antall lastrepetisjoner.

Under optimale forhold regnes E-modul for mekanisk

.stabiliserte materialer å ligge på ca. 300 N/mmz.
Dette gir, ifølge fig. 13, en tillatt vertikalspenn-

ing lik 0,75 N/mm2 for N = 10 000, 0,37 N/mm2 for

N = 100 000 og lik 0,18 N/mm2 for N = 1 000 000.

Fig. 9 viser at vertikalspenningene på barelaget

ligger svart høyt sammenlignet med de danske kriteri-

ene når det anvendes tynne og/eller myke asfaltlag.

En må derfor anta at det under kritiske klimaforhold

lett vil oppstå situasjoner hvor stabiliteten i meka-

nisk stabiliserte barelagsmaterialer blir for liten.

Spesielt gjelder dette for velgraderte materialer

hvor det kan bygges opp poreøvertrykk dersom fin-

stoffinnholdet blir for høyt.
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1 E-MODUL/RESILIENT-MODUL

Før moduiverdien bestemmes må prøven kondisjoneres. Seive forsøksprose-

dyren for å bestemme modui-verdien må også fastiegges. I tabeil 1 har en

gjengitt en foresiätt test-prosedyre av Kaicheff og Hicks for bestemmeise

av resiiientmodui.

Ti] sammeniikning er den vaniige testprosedyren ved SINTEF avd. Vegteknikk

å bruke en trinnvis økende dynamisk deviatorspenning, 03 = 100-200-300

-400-500 kPa, og et statisk sidetrykk på 03 = 40-80 kPa.

  

Tab. 1. Foresiått testprosedyre av Kaicheff og Hicks [1]

(oC = sidetrykk, cd = deviatorspenning)

Tcsr Condition ac (psi) ad (psi)

l 2 6
2 5 15
3 10 30
4 20 60
5 2 6
6 0 5 

  

I iitteraturen reiateres ofte resiiient-modulen ti] deviatorspenningen, i.

spenningsinvariant eiier sidetrykket..

Ti'l eks. kan nevnes at Monismith i 1973 [2] oppga føigende utLr'ykk for

resiiientmoduien ti] et bereiagsmateriai i Caiifornia:

Mr(MPa) = 6,86060'65 (6 i kPa)

(Uttrykket er omregnet fra psi ti] MPa/kPa.)

Eiiers oppgis det.ii Yoder og Witczak at resiiientmoduien øker med økende

densitet og minkende vanninnhoid, se fig. 1. Resuitater oppnädd ved

SINTEF er vist i fig. 2 og 3.
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Fig. 2. Dynamisk deformasjons odu? (Mr) ved økendevtørr densitet

(pd) med 03 = 40 kN/m [3]

1250 , 0 . Y . , V . .

, HF = 185 + 5.50 x 05"" .IV 1
. . . . -. HF = 207 + 4.00 at 03' 1

1000: ____ -. Mr' = 288 + 5.70 i 0%'3' / °°' ' 'V *
_____. Hr = 180 + 4.10 as 0?

- 09' 4

A ' , Saturated *
E 750, 1

E ' I

5 am; ;
I 1

250". Å

0' . 1 E 1 A 4 *
0 50 ' 100 150

Oätat (kPa)

F19. 3. Re5111entmodu1ens avhengighet av vann1nnh01det [4]
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E-moduiens verdi synes ikke å påvirkes vesentiig av endret finstoffinnhoid

i materialet, se figur 4.

 

  

  

 

1250 s V V, j F, - se a r a v

I ...___. 13.5 x Filler i
1000; . . . . .. 8,2 x Filler i

b "" " 5,0 2 Filler 1

750: i
2 .i l
:i: t

L
i§ 500: 1

V i 1

250:. i
k

i
0? k A 1 L L R L L A L A

0 50 100 150
wet:- 03 S 5 3 C C )^ .44W H .2

Fig. 4; E-mödüi som funksjon av finstoff-innhoid og statisk sidetrykk,
stat

03 [4]

For forhoidsvis finkornige norske bereiagsmateriai har en funnet føigende

sammenheng meiiom E-modui og deviatorspenning/i.' spenningsinvariant, se

også figur 5.

E(MPa) 200+0,7-03 (kPa)

0,653
7,310-6 , 6 = 01 + 02 + 03 (kPa)E(MPa)
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.4;1' Tegs Material Eolodul

20° /á/l - Eaula uknust 189.3 + 0.792011D

,' _--a- aula 30: knust 200.7 . manad

_---m- aula 60: knust 171.5 4» 0.544504

m F_ ' -- -- Gula 100: kmnt 173.2 0.750 qu

_--w sin: 257.5 + 0.552 od

Iidloée urdi zoo . 0.7 of

0 1 1 1 1 - 1 l

 

100 200 300 600 500 500

Deviatorspcnning , a du. (kPa)

Fig. 5. E-modui som funksjon av dynamisåwn.deviatorspenning,

for de undersøkte materiaiene [5]

D
od,

Resuitatene i figur 5 er oppnådd på materia] med korngradering som vist i

figur 6. Denne graderingskurven tiisvarer kravene tii fineste omhyi-

iingskurve for bereiagsmateriai som er gitt i Vegnormaiene, figur 7.

11.2
100
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i Z

80 /
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_ .lr/,ø'

20- ,/
_ /GD/GD

0 ". - ._...u-dna-'MÄ'

20 75 125 250 600 1.00 2.00 4.00 8.00 16.0

ull u

Fig. 6. Korngradering for undersøkt materia] [5]
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Fig. 7. Krav tii korngradering for bereiag av veigraderte materiaier [5]

Materiaienes densitet lå på 97-98 % av St. Pr. ved forsøkene. Det vi] si

noe iavere enn de 103 % som Vegnormaiene forutsetter. Metningsgraden iå

meilom 0,46 <3; 0,56. Vanninnhoid ved innbygging var optimait etter St.

Pr., men noe vann ble senere trukket ut av prøvene ved innbyggingen.

Siden E-moduien for mekanisk stabiiiserte lag er spenningsavhengig, er det

vanlig med iterasjonsprosesser ved beregning av spenning og tøyning i veg-

konstruksjoner. En annen metode er å sette moduiverdien for det mekanisk

stabiliserte iaget iik en bestemt muitipiikasjonsfaktor, k, av underlagets

E-modui, se tabeii 2.

Tab. 2. Forhoidet meiiom modulverdiene i bereiag og forsterkningsiag [i]

 

K--Modular Ratio for E.. Shown

    

n^séncy 3000 6000 12,000 20,000 30,000

Shell 00 Co. 3.5 2.4 1.9 1.8 1.7
The Asphalt Inst. 4.8 2.7 1.8 1.6 1.5

Kentucky High. Dcpt. _

EAC-150,000psi 4.5 _ 3.5 2.7 2.2 1.9
270,000 psi 4.2 3.4 2.7 2.3 2.0
ammoaopn 18 32 2.7 2.4 22

l,&XLWMçni 15 3.1 2.7 2.5 20
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1.2 TVERRKONTRAKSJONSTALL

Tverrkontraksjonsta11et avhenger* svert av forholdet. me11om <5 og

03 for mekanisk stabiliserte materialer, se figur 8.
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0 5 10

01/03

Fig. 8. ' Tverrkontraksjonsta11ets avhengighet av spenningsforhoWdet:
61/63 [5]

EksempWer på avhengigheter som har vart oppgitt i 11tteraturen [2]:

v = 0,13 + 0,05(a1/03)

vb = 0,016 + 0,08(a1/03)

der vf = tv.kontr.ta11 forsterknings1ag

vb = tv.k0ntr.ta11 berelag

o , 03 = hhv. største, minSte hovedspenning

I hange tine11er vi] \ = 0,2-O,4 vmre et rñnm1ig variasjonsområde for

overbygningen.
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1.3 BRUDDSTYRKE

Friksjcnsjordarters styrkeegenskaper kan bestemmes ved triaysiaiforsøk.

Ved denne undersøkeisen påføres prøven et sidetrykk, 03, og beiastes

så aksieit. Vaniigvis påføres beiastningen ved en fast deformasjdns-

hastighet. Testen kan foregå udrenert e11er drenert, dvs. at porevatnet i

prøveiegemet kan ha hhv. fritt utiøp eiier vere totait forhindret fra ut-

strømning. Ved udrenert prøving må poretrykket i prøven, u, måies.

Spenningssituasjonen under forsøkets gang framstiHes ofte i diagramform

som vist i figur 9.

Materiaiets styrke kan karakteriseres ved styrkeparametrene a (attraksjon)

og tgm (friksjon). Typiske verdier, iføige referanse [6], er vist i

tabeii 3.

   

 

    

  

X
0

E

I i
M A

___ #61 8
I

- 0 4--03 E:

4
/'

T 0

 

61% 3 °/o phi'  

 

Fig. 9. Udrenert treaksiaiprøving av jordarter (CU-forSøk) [5]

Tab. 3. Styrkeparametre for jordarter [6]

  

 

 

 

 

. a
Materiale kN/mZ tgw

Komprimert
sand/grus 0-100 0,75-0,90

. fast 10-50 0,50-0,60
LGTFG b1øt 0-5 0,35-0,45

  

Kjernsii har oppgitt typiske friksjonsforhcid for jorddammaterialer, figur

10.
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Fig. 10. Friksjonsvinkier for komprimert jord. Etter Kjernsii [7]

Forsøk utført på bereiagsmateriaier ved optima'lt vanninnhoid og med for-

skjeiiig knusingsgrad er vist i figur 11.
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_f/ Tegn Material 76 St.Pr. Porøsitet Hetn.gr.

Gaula uknust 97.5 0.185 0.50

200 l _...._ Gaula 30% knust 97.6 0.188 0.46
------ Gaula 60% knust 98.0 0.191 0.50"

_ -w-- Gaula 100% knust 97.0 0.201 0.51

--- Sjøla knust 97.4 0.2014 0.53

0 1 I l 1 1 I l 1 l i I

20 40 60 80 100 120

Sidetrykk, 035 (kPa)

Fig. 11. Midiere verdier for statisk prøving i triaksutstyr [5]

Iføige figur 11 viser prøvene økende styrke med økende knusingsgrad når

densiteten uttrykt i Standard Proctor-verdi hoides konstant. Det synes

også å vere forskjei] meiiom Gauia 100 % knust og Sjøia knust. Gauia 100 %
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knust, 50m er knust naturgrus, v11 fortsatt ha 5-10 % uknust. I t111eggg

vi] det knuste materia1et ha uknuste f1ater. Sjø1a er nedknust fje11.

A11e.f1ater er knuste. Derfor er det ree11 forskje11 i knusingsgrad også

meHom Gaula 100 % knust og Sjø1a. I tiHegg kan det vcere forskjeH 1'

kornform og 0verf1ateruhet me110m de to materialene. Det er påvist sammen-

heng meHom bruddstyrke og CBR-verdi, og bruddstyrke og DCP-verdi for de

samme materialene, figur 12 og 13.
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Iaks. deviatorspenning ved statiske bruddforslk, 0:138 (RFI)

F19. 12. Sammenstilling áv data for CBR og maksimal deviatorspenning ved

statiske bruddforsøk, 038 [5]
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Fig. 13. Sammenst1111ng av data for DCP og maksima] deviatorspenning ved

statiske bruddforsøk, 038 [5]
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1.4 DEFORMASJONSEGENSKAPER

1 forrige kapittei er det gjengitt resuitat fra forsøk på bereiagsmateriai

med forskjeiiig knusingsgrad. En har undersøkt deformasjonsegenskapene

for de samme materiaiene ved en trinnvis økende puiserende beiastning.

Den piastiske deformasjonen viser seg å kunne korreieres med forhoidet

meiiom opptredende deviatorspenning og maksimai deviatcrspenning ved sta-

  

 

 

      

 

  

 

 

 

   

tiske bruddforsøk, od/dd , figur 14.

,I

1
Tegn Material E 1: a //

Gaula uknust 32.0(0dD/0dSB)1'585 ///

22 __ --- Gaula 302 knust 35.6(odD/odSB)1°571 / / //

-----\Gau1a 60% knust 31.1(0 D/O -SB)1'['57 // / / I

N' 2 do dSB 1 255 x / 1/0 '- --- Gaula 1002 knust 28.5(0 /o ) ' ,.
3 do dsa 1 324 / / /*1 --- '1 . ' '2 18 __ Sjøa 358(0d/0d ) / //

/ /
.i 16 - I

2 /' ÅÃ
E I / -/
2 14- 4/ /47., .
zu / /

/ 6/
'3 12 -' I /
2 / /
8 /l //

10 - '/
då I ,á/
H

E 8 - //-//,///
n- / -ç/l mami. oevwoasremm v50 aauoo aångLau
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' - som: t 620 930
4, _, /./// a 60-. m-B 700 1025

// v mos - 820 1090;;
Sjøla 960 '270

2 _. I ' ll,Anslut vad då s som» på basis av verdier for vån
./ 1103:20. 40,60 m

0 I L J I 1 I 1 1
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.7' 0.8

D 38
0 /0

d

Fig. 14. Plastisk reiativ deformasjon, cp1a [0/00],
10

som funksjon av deviatorspenningen uttrykt ved: og / 038 [5]

Uttrykkes den piastiske reiativdeformasjonen som funksjon av deviatorspen-

ningen aiene, går det kiart fram at deformasjonen avtar med økende knus-

ingsgrad, se figur 15. Gauia 100 % knust og Sjøia har tiinermet samme de-

formasjon ved samme deviatorspenning.
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. . . p1a
P1ast1sk re1at1v deformasgon, 510

av deviatorspenningen, 03 [5]

[0/00], som funksjon

En har videre funnet en viss korreWasjon me110m p1astisk aksia1def0rmasjon

ved ens deviatorspenning og CBR evt. DCP, se figur 16 og 17.
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Sammensti11ing av data for CBR og pWastisk aksiaIdeforamjon ved
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Plastisk aksialdeforlasjon, 610p1a(20)

Fig. 17. Sammenstiiing av data for DCP og piastisk aksiaideformasjon ved
dynamiske triaksiaiforsøk [5]

Datamateriaiet som er benyttet i disse anaiysene er meget begrenset. De

sammenhenger som er funnet meiiom CBR, DCP og triaksresuitatene må derfor

bare betraktes som indikasjoner.

Fynboe har undersøkt piastisk deformasjon for forsterkningsiagsmateriai,

figur 18. Materiaiene hadde n-verdier på henhoidsvis 0,4, 0,5 bg 0,6 i

fulier-iikningen:

P = 100(%)"

D = %-materia1 mindre enn d

d = partikkeistørreise

D = maksimai partikkeistørreise

n = konstant

Maksimai partikkeistørreise var 11,2 rmn. Benyttede n-verdier ga føigende

prosentverdier på 75 mikron siktet: 5,0 (n=0,6), 8,2 (n=0,5) og 13,5

(n=0,4) %. Resuitatene med hensyn ti] piastisk deformasjon er vist i figur

18 for optimait vanninnhoid. Det er de samme material som er vist i figur

4. Sammenhoides resuitatene i figur 4 og 18 er det åpenbart at piastisk og

elastisk oppførsei ikké må betraktes sonu synonyme størreiser. Dette er

tilfeiie i en de] dimensjoneringssystem.
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18. P1astisk deformasjon som funksjon av korngradering
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OVERBYGNINGS- OG UNDERGRUNNSMATERIALERS EGENSKAPER
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1 INNLEDNING

Teoretisk dimensjonering av vegers overbygning er kompiisert arbeid. Pro-

grmn må utarbeides for beregning av spennings- og tøyningspåkjenninger i

vegkroppen. Modeiier framskaffes ikn* å forutsi skader som føige EMI på-

kjenningene. Bakgrunnsmateriai for gjennomføring av beregningene er data

for kiimapåkjenning, trafikkpåkjenning, materiaioppførsei og vegutform-

ing. Ti'i sist må en også ha redskap tii å fastsiå når skadene når et

uakseptabeit nivå. Med andre ord når vegen krever vediikenoid og hvor

iang ievetid vegen beregnes å få.

Skjematisk kan de uiike trinnene ved teoretisk dimensjonering framstiiies

som vist i fig. 1.

 

BEREGNING AV

* SPENNINGER OG 4-------T

TøYNINGER

  

l{/, Klima

l//,ñ Trafikk

l//,r Material

Aff/r Veggeonetri

 

 

  

 

Jr

  

V

 

 

 

W
i
i

SKADE-HODELLER:

F.eks.:v l///E Dekkefornyelse g///r
Spordybde

Utmatting

Ujevnhet

/Tjenelighet (P51)/Z ,

V

   

 

V

 

  

 

   

FORVENTET LEVETID

a) dekke ______"'

b) overbygning
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V

 

  

Fig. 1. Teoretisk dimensjonering av vegoverbygning

I dette notatet skai en se nøyere på noen av de materiaiparametrene som en

trenger å kjenne for å dimensjonere en veg teoretisk.
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I denne framst111ingen vi] en konsentrere seg om asfa1tbundne mater1a1.

När en: vegbyggingsmateria] utsettes fin" pulserende be1astninger, se fig.

2, så \wkl det oppstâ e1astiske (NJ p1astiske deformasjoner 1 nateria1et.

Om be1astn1ngen er tHstrekkeHg høg, kan materia1et brytes 1' stykker.

Bruddtilstanden kan karakteriseres av store p1astiske deformasjoner og/

eller oppsprekkinger.

I det fø1gende ska] en se nermere på mater1a1parametre for asfalt som er

nødvendige for å kunne beregne spenninger og tøyninger i en vegkonstruk-

sjon: E-modu1 og Poisson ta11. I ti11egg vi] en ta for seg kriterien for

asfaltdekkers utmatning og deformasjon. Parametre som er nødvendigelfor

beregning av termiske spenninger v11 ikke b1i berørt.
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Fig. 2. Sammenheng me11om kontinuer1ig dynamisk be1astning og re1atñv
deformasjon
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2 ELASTISKE EGENSKAPER

2.1 Genereit

En vi] først gjennomgâ forskjeHige ncert besiektede fasthetsmoduier. I

iitteraturen finner en disse beskrevet. Det er derfor nyttig å se på

hv0rdan de defineres.

2.2 Resiiient modul

Resiiientmoduien, M er definert ved forhoidet meHom gjentatt aksiaiR,

deviatorspenning, ag, og den eiastiske, aksiaie foriengeise,

:§2

6 D

_ _d_
MR - e

51

Ved bestemmeise av resiiientmoduien, MR, påføres iasten som repeterte

enkeitpuiser. I dette tiifeiiet må en føigeiig tenke seg hviieperioder

me110m hver pâiastingspuis i fig. 2. For mekanisk stabiiiserte materia]

har siike hviieperioder iiten betydning, mens det for asfalt kan gi endret

resuitat på grunn av den tidsavhengige eiastiske reaksjonen, se fig. 3.

o: E = Elcsfisk deformcsion

EPL

Å fve
- (V (47): Viskabs deformcsion

= Plastisk deformcsion

= Viska- e! cstisk deformcsion

De
fo

rm
as

io
n

 

--_.__-_-_-_-_--

 

Fig. 3. Materiaireaksjon ved enkeitpuis-påiasting på asfait
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2.3 Kompieks modui (dynamisk modui)

Kompieks moduien, E*, defineres som den kompiekse størreise 50m reiaterer

spenning ti] deformasjon for et iineert viskoeiastisk materia] som utset-

tes for en sinusformet beiastning, se fig. 2 og 3.

E* E' +15"

hvor:

E* = kompieks modui

E' = oO/eO cds 9

E = 60/60 Sin e

i = imaginert tai]

00 = spenningsampiityde

80 = eiastisk deformasjcnsampiityde

6 = 360° ti/t

t = tidsforsinkeisen meiiom spennings- og deformasjonssykiusen

t = tid for en spenningssykius

E-modu1 e11er dynamisk modui defineres som absoiutt verdien av den komp-

iekse modu]

= *Edyn E

For et eiastisk materia] er 6 = 0 og en får,

* = * =E E aO/cO

Den eiastiske eiier dynamiske moduien for et materia] kan derfor bestemmes

som forhoidet meiiom maksimai spenning og maksimai deformasjon fra forsøk

for kompieksmoduibestemmeise. (En ser da bort ifra viskøse effekter.)

Utstyret som benyttes ved bestemmeise av kompieks modu] må kunne påføre

haversine-beiastning i frekVensområdet 0,1 ti] 20 (cps) og med en maksimai

spenning omkring 7 kg/emz. Deformasjonen mâies ved hjeip av LVDT'er

eiier pâiimte strekkiapper.
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Eksempe1 på komp1eks modu1-resu1tater for asfa1tbetong er vist i tab. 1.

Tab. 1. Komp1eks m0du1 for asfa1tbet0ng [1]

 

  

Dynamisk m0du1 . (10a Pa
Temperatur (OC) . )

1 H2 4 Hz ' 16 Hz

4 4 midde1 82,8 110,4 124,2
' omrâde 41,4 - 124,2 62,1 - 186,3 69,0 - 207,0

2] 1 middei 20,7 34,5 48,3
' omrâde 13,8 - 41,4 27,6 w 62,1 34,5 - 75,9

37 8 midde1 4,8 6,9 11,0
' omrâde 3,5 - 10,4 4,8 - 15,2 6,9 - 22,1

   

 

 

Av tabe11en ser en at variasjon i temperatur og frekvens har markert inn-

virkning på-resu1tatene. Høyere temperatur gir 1avere modu1. Ti1svarende

kan en oppnå 1avere modu1 ved å senke frekvensen. I visse ti1fe11er kan

materia1reaksjoner oppnådd ved varierende temperatur og frekvens framsti1-

1es ved såka1te masterkurver. Da sies materia1et. å ful termore01ogisk

enke1 oppførse1. Forskere har påvist at asfa1tmasser kan ha s1ik opp-

førse1. Et teoretisk eksempe1 på s1ik materia10ppførse1 er vist i fig. 4.

FÖR)
F(Tz)
F(T3)

  

  

 

TO< T1<T2<T3

Ma
te

ri
al

re
ak

si
on

   

Tid, F ([09)

Fig. 4. Virkning av be1astningstid og temperatur på materia1reaksj0nen
for et termore01ogisk enke1t materia1
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Materiaireaksjonen er som en ser i

T T1, 2 og T3. Den er bare forskjøvet paraiieit med tidsaksen

2.4 Dynamisk bøyestivhetsmodui

Dynamisk bøyestivhetsmodui for asfaitmasser kan bestemmes

bøyeutmatningsforsøk.

fig. 4 av samme form ved temperaturene

1)

direkte fra

Bøyestivhetsmoduien avtar' med økende beiastnings-

antaii. Bøyestivhetsmoduien ved en gitt temperatur bestemmes av iikningen:

P-a (3 12 - 4 az)

  

  
   

 

  

s = 48 I-d

hvor

ES = dynamisk bøyestivhetsmodui (N/mz)

P = dynamisk kraft for å bøye prøven (N)

a = 1/3 ved beiastning i 3. deispunkt (m)

i = prøveiengde meiiom oppiager (m)

I = treghetsmoment for prøven (m4)

d = dynamisk deformasjon i senter av prøve (m)

Bøyestivhetsmoduien avhenger av den kraften en

bøyning av prøvebjeiken, se fig. 5.

106 o r r I r r .4
3 P -

A 6 h E :

'3 L _
få 4- _

.då _ Colorado : q

'5 2_A.B. Slitelogs- .
i 105, osFoH 0

3 3 :'T = 70°F :
- _ o_ 5 0 dUlm a ; ES - EOAI -(5.77x10 )(0.9932) N

4 F_ I 1 1 l l 1 g

0 50 100 150 200 250 300 350

0,8gbyespenning (psi)

Fig. 5. Forhoid meiiom stivhetsmodui og bøyespenning [i]

bruker for å påtvinge '

1) Det kan også vmre forskyvning iangs y-aksen, men denne har vaniigvis
mindre betydning når det gjeider asfait
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Forho1det me11om bøyestivhetsmodu1 og påført bøyespenning kan i mange ti1u

fe11e uttrykkes ved en 1ikning av formen,

hvor

E0 = hypotetisk bøyestivhet ved 0 = 0

0 = pâført bøyespenning

A1 = konstant som avhenger av asfaltb1and1ng og temperatur

Det er videre funnet en relasjon me110m E og E* ,
0

E*
a c

AS f E0(b/f -d)

hvor

frekvensen ved ønsket E*"h Il

A a, b, ch d = regresjonskonstanter

0,18089

2,1456

14,6918

0,01

13,5739a
n
c
r
m
>

Il

Undersøke15er viser at for f = 2 cps så er det bare en sk11nad på 3-4 %

meHom EO og E* . Dette innebcerer at utmatningsforsøk kan gi nøyaktige

nok ans1ag for E-modu1en [1].

2.5 Stivhetsmodu1, She11s metode

I dimensjoneringssystemet ti] She11 inngår stivheten som eu1 av materia]-

parametrene.

Stivhet, S, defineres som:

(S)t,T = (°/°)t,T
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hvor

S = stivhet
0 = spenning
8 = total deformasjon '
t = belastningstid
T = temperatur

En skal i det følgende gjennomgå Shells metode for å bestemme asfaltmas-

sers stivhetsmodul ved hjelp av lett tilgjengelig materialparametre.

a) Metoden forutsetter at en i utgangspunktet kjenner bindemiddelets

viskositet ved 'to forskjellige temperaturer (ng den volumetriske

dekkesammensetning. En bør benytte viskositetsresultat fra gjen-

vunnet eller kunstig aldret bindemiddel.

b) De kjente verdier for bindemiddelets viskositet avmerkes i et

diagram kalt, "bitumen test data chart" forkortet til BTDC-

diagram, se fig. 6. En trekker en rett linje gjennom de av-

merkede punkter og leser av temperaturen ved den punkterte linjen

for penetrasjon 800. En linje parallell med den opptrukne linje

i diagrammet, trekkes gjennom punktet P. Der denne linjen

skjerer skalaen merket PI, leser en av den tilhørende verdi.

Denne PI-verdien, penetrasjonsindeks-verdien, gir et uttrykk for

bindemiddelets temperaturfølsomhet. PI-verdienkan også bestem-

mes av likningene

 

_ 20-500A
PI _ l+50A

lg pen. ved T -lg pen. ved T
l 2

A: T-T
l 2

hvor

pen = penetrasjon

T = temperatur

BTDC-diagrammet er utformet slik at straightrun bitumen vil bli

framstilt med rette linjer, blåst bitumen med knekkede linjer og

parafinhdldig bitumen med in) parallelle linjer. Ved den fram-
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gangsmåten en har angitt foran, har en forutsatt at bindemiddeiet

er av straight-run type. [2, 3]

kan en benytte det modi-

til å bestemme binde-

Med de funne verdier for PI og T
pen.800

fiserte Van der Poeis nomogram, se fig. 7,

Først må en inüdiertid vurdere hviikenmiddeiets stivhetsverdi.

tids- og temperaturbeiastning en har. Deretter bestemmes differ-

ansen meHom denne temperaturen og temperaturen ved penetrasjon

800. En trekker nå EN] rett iinje meiiom de aktueiie punkter på

tids- og temperaturdifferansskaiaen. Der foriengeisen av denne

iinjen skjerer iinjen for den aktueiie PI-verdi, kan en iese av

verdien for bindemidiets stivhetsmodui i N/m2 [3].

neste nomognmn er bindemiddeiets stivhets-

[4]. En

for binde-

Inngangsparametrene i

modui og dekkets voiumetriske sammensetning, se fig. 8

nomogrammet med den funne stivhetsmodui

Fra dette punktet trekkes en iinje "horisontait" mot

starter i

midiet.

nøyre ti] en

bindemiddei.

Der denne linjen skjerer verdien for den aktueiie voiumprosent med

Denne

kommer ti] verdien for aktueii vinmprosent med

Herfra iegges en ny iinje normait på den første.

aggregat trekkes en ny iinje "horisontait" mot høyre.

iinjens skjeringspunkt med aksen gir verdien for dekketypens stiv-

hetsmodui i N/m2.

på 1,5 ti] 2.

Nomogrammets nøyaktighet angis nmd EH] faktor

Dersom den bestemte stivhetsverdien for dekket er mindre enn ca

108 N/mz, av høy temperatur eiier 'lang beiastnings-

tid, vi] Nå vi]

dekkets stivhetsmodui avhenge av fiere faktorer enn de som tidiig-

på grunn

nomogrammet kunne gi mindre* heidige resuitat.

ere er nevnt, som f.eks. aggregattype og gradering og metode for

bianding og komprimering.

Når dekkets stivhetsverdi bestemmes tii mindre enn 103 N/mz,

bør stivhetsverdien fortrinnsvis bestemmes på bakgrunn av kryptest

resuitat. Etter omfattende iaboratorieforsøk med siikt utstyr har

en også her funnet en sammenheng meiiom stivhetsverdi for dekke og

Reiasjonen meiiom disse størreisene erstivhetsverdi for bitumen.

vist på fig. 9.
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Fig. 8. Nomogram for å forutsi stivhetsmodu] for bituminøse masser
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Fig. 9. Stivhetsverdi for asfaltdekker 50m funksjon av stivhetsverdi for
bindemidde] [4]

2.6 E-modu1 resu1tater

I det fälgende ska] en gjengi enke1te resu1tat for dynamisk åodu] E* . En

v11 1 fortsette15en ka11e s1ike resu1tat for E-modu] resu1tat.

Tab. 2. E-modu] for enke1te norske massetyper [5]

   

HASSETYPE E-MODUL (MPa)

Ab 16t 340 5850
860 4100
885 3050

3180 2000
Ab 16å B85 2900
Ab 111 885 2850
MA (06) 250
HA (A19) 315
Ap 885 1750
Ap 8180 1350
Ap 3250 1200_

  

 

Resu1tatene som er gjengitt 1 tab. 2 er funnet ved forsøk på SINTEF avd.

Vegteknikk etter oppdrag for Veg1ab0rator1et. En ser at bindemidde1typen

1nf1uerer vesentlig på resu1tatene. Spesie1t ved bruk av MA er det viktig å
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vare k1ar over at det ikke er Wikegdeig for bereevnen hvi1ket bindemidde]

som benyttes. Ti1svarende kan en så om emulsjons- og skumasfa1t. Dette er

applikasjonsteknikker som kan benyttes for bindemid1er av vidt forskje11ig

stivhet. Dersom en ikke er oppmerksom på dette, kan de resu1terende dekkew

egneskaper inf1ueres ut1151ktet.

I fig. 10 har en vist hvordan bindemidde1penetrasjon pâvirker asfa1tmassens

E-modu1.

  

 

 

 

 

  

   

  

   

 

6

\ Ab l6f:

Ab Iså: A

5 Ab IH: 0 _-

Ap H: -----

'3
a. 4 k
§4
n
o

i

t 3 ,LALu . sö

2

\\\\\

xwäu- s

T O *
840 860 885 8180 3250

Bindemiddel fype

Fig. 10. E-modu1en for forskje11ige bindemiddeltyper For Ab og Ap [5]

Det er funnet en viss sammenheng me110m strekkstyrke ved indirekte strekk«

prøving og E-modu1, se fig. 11.

Matematisk kan denne sammenhengen uttrykkes som:

E = 6,4 - S - 118

hvor

E = E-modu] i MPa

S = strekkstyrke i kPa
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F19. 11. Sammenheng me110m E-modu] og strekkfasthet for de undersøkte
asfalttypene [5]

Det er også en viss sammenheng meHom E-modu1 og f.eks. MarshaH-resul-

tatet, men den er ikke av genere11 natur, se fig. 12.
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F19. 12. Sammen1igning av E-modu] og Marsha11stabi1itet for Ag og Ab 1st [5]
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2.7 p-tverrkontraksjonsta11

Tverrkontraksjonsta11et, u, defineres som vist i fig. 13.

   

 

 

 

 

 

 

Tverrkontraksjonstal let:
_. Al

r___...1 :1 T

T : : . :2
: : E :AL *1 C1

I 1 3 t

' t 4

- 1 r-As
2

  

 

F19. 13. Definisjon av tverrkontraksjonsta11et, u

Det er vanske1ig å må1e tverrkontraksjonsta11et nøyaktig. Om undersøkelsen

foretas ved strekk e11er trykk kan f.eks. gi merkbare forskje11er. Under-

søkelser viser at verdien varierer-med spenningsti1stand og temperatur, se

fig. 14.
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F19. 14. Tverrkontraksjonsta11 som funksjon av temperatur for asfa1tbet0ng

[6]
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'När 'tverrkontraksjonstaiiet. avhenger av' temperatur; er det. sannsyniigvis

også frekvensavhengig og avhengig av bindemidiets penetrasjon.

Verdier for tverrkontraksjcnstaiiet for de massetyper som er vist i tab. 2

er vist i tab. 3.

Tab. 3. Tverrkontraksjonstaii for enkeite norske massetyper [5]

 

 

   

 

HASSETYPE
dyn

Ab 16t 840 0,30

Ab 16t 860 0,34

Ab iöt B85

Ab 16t 8180 0,45

Ab iöâ 885 0,30

Ab lit 885 0,33

W\(OQ)

HA (A19)
Ap 885 0,18
Ap 8180 0,35

Ab 8250 0,25

3 MATERIALMODELLER FOR SKADEUTVIKLING

3.1 Genereit

De skademodeiier som har biitt utvikiet ti] nå kan behandie føigende skade_

typer:

- utmatting/krakeiering

- deformajson

- 1avtemperaturoppsprekking

(- siitasje)

Det er også uvikiet modeiier fdr serviceevne For vurdering av den sammen-w

satte skade. En mange] ved modeiiene er at de stort sett ikke regner med

at egenskapene endres ettersom skadene tiitar.

I det føigende ska] en kort gjennomgâ modeiier for utmatning og deformasjon.
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3.2 Utmatning

Forskningsarbeid utført av She11 i Neder1and og FranKrñke [7] synes å vise

at utmatningsegenskapene for asfa1t avhenger av:

- Be1astningstid

- Temperatur

« Temperatur ved 800 pen. for bindemidde]

- Penetrasjon ved 25°C

- Dekkets vo1umetriske sammensetning

- Mid1ere hviTeperiode me11om 1astpu1ser

For å bestemme utmatningsegenskapene kan en benytte nomogrammene 'vist 1'

fig. 7, 8, 15 og 16.
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F19. 15. F0rh01d me110m anta11 belastninger ti] utmatning med, N $ og
uten hvi1eperioder, NC

De t11hørende formeWuttrykk for nomogrammet i fig. 16 er ved konstant

tøyning (Sm i N/mz):

-0,36. -0,2
8 = (4,102-PI-O,205-PI-V +1,094-V -2,707)Sm N

8 B
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Fig. 16. Relasjon me110m strekktøyning og anta11 be1astninger ti] utmat-
ning, NC, ved kontinuerlig be1astning

og ved konstant spenning (Sm i N/mz):

6 = (0,3000PI-0,O150P10V +0,080-V -0,198)Sá0'28-N-0'2
B B

For beregning av utmatning er det van1ig å gjøre bruk av Palmgren/Miners's

hypotese om lineer addisjon av utmatningspåkjenninger:

J 1 1J

hvor:

D = kumu1ativ utmatningspâkjenning

nij = anta11 be1astninger ved tøym'ngsm'våeij

Nij = anta11 belastninger ti] brudd ved tøyningsnivå eij

(=Ni i fig. 15)

ij = t11svarer bestemte verdier for 1ast og temperatur
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I et praktisk tiifeiie beregnes ievetid med hensyn tii 'utmatning som

føiger:

1. Med gitt temperatur og iast beregnes tøyningen i underkant av

asfaitdekket ved hjeip av f.eks. Chevron eiier Bizar program.

2. Antaii beiastninger tii utmatning, N, bestemmes av fig. 7, 8,

15 og 16,

3. Forhoidet meiiom virkeiig opptredende beiastninger i ett år,

n, og antaii beiastninger ved utmatning, N, beregnes.

4. Beregningen gjentas for øvrige opptredende iaster og tempera-

turer. Forhoidet n/N summeres. Summen er den kumuiative ut-

matningspåkjenning i iøpet av ett år. Tiden fram ti] ut-

matning finner en ved á dividere i med den kumuiative ut-

matningspâkjenning for ett år.

I dette avsnittet om utmatning har en gjengitt Sheiis kriterium for sam-

menheng meiiom strekktøyninger og beiastninger tii brudd. Det finnes også

en rekke andre kriterier. Et kriteriwn Som opprinneiig er LnNikiet av

Finn m. fiere og senere noe modifisert, er på formen:

M -f2 -f3Nf - f0(10 )(f1et E )

hvor:

v

M = MW?" ' fs>v B

Faktoren ik) representerer skiftfaktoren meiiom antaiiet beiastninger ti]

bruddinitiering og antaiiet fram tii uakseptabei oppsprekking av vegdek-

ket. Faktoren 10M brukes tii å justere ievetiden funnet i iaboratoriet

på grunn av forskjeiiig massesammensetning for 1aboratorieprøver og veg-

dekke. Faktoren f15;f2E-f3 er utmatningskriteriet funnet ved

iaboratorieforsøk. Hwang cx; Witczak har' foresiått føigende verdier* for

konstantene:

fo = 18,4 f] = 0.004325 fz = 3.291
f3 = 0.854 f4 = 4.84 ?5 = 0 69
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Det finnes føigeiig fiere nmtoder iün* å beregne vegdekkers ievetid nmd

hensyn ti] utmatning. Det er iikevei betenkeiig å ta siike metoder ibruk

i praksis, sâienge de ikke er skikkeiig etterprøvd her i 1andet. De siste

2 årene har en i Norge utvikiet et eget utmatningsutstyr med muiighet for

testing av inntii 6 prøver paraiieiit.

De første resultatene fra dette utstyret er vist i figur 17.
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Fig. 17. Utmatningsegenskaper for forskjeiiige massetyper

;kâempei

Som en iiiustrasjon på Sheiimetoden ska] en ta for seg et tenkt eksempei.

En ser på strekktøyningen i underkant av et asfaitdekke om våren ved 5°C.

Hjuiiasten er 4 t. Ringtrykket er henhoidsvis 7 og 9 kg/cmz. Ved

beregninger med Chevron finner en at strekktøyningen er 1,61-10_4 ved

7 kg/cm2 i ringtrykk og 1,84-10_4 ved 9 kg/cm2 i ringtrykk. Det

er tiisyneiatende en beskjeden økning på 14%.

Dekket forutsettes å vere Ab 16t med føigende data:

-0,5

Temperatur 800 pen = 50°C

Penetrasjonsindeks

- Penetrasjon = 70

- Bitumenvoium VB = 15 v01-%

- Huirom = 3 v01-%
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Dette gir en bitumenstivhet på ],6-]08 N/m2 ifø]ge fig. 7. Dekke-

stivheten b]ir ],]-]010 N/m2 ifølge fig. 8. Beregnet ]evetid ved en

tøyning på 1,61010'4 er 67500 og ved 1,84010'4, 34600. Levetiden,

ved 9 km/cm2 ringtrykk er 5]% av ]evetiden ved 7 kg/cm2 ringtrykk.

Beregning med Finns [8] modifiserte uttrykk indikerer at ]evetiden vi] b]i

redusert ti] 64% av det den e]]ers vi]]e vert.

e f 3 291
.l 2 _ ] 61 ' _(82) 100 - (Tjä4) 100 _ 64,4

Hvis ]evetiden på grunn av utmatting opprinne]ig er 10 år, så vi] den

etter disse beregningene fa]]e ti] me]]0m 5,] og 6,4 år, om a]]e kjøre-

tøyene øker rñngtrykket fra '7 ti] 9 kg/cmz. En vi] presisere at dette

gje]der i ett spesie]t ti]fe]]e.

En har ikke gjort vurderinger av hvi]ken genere]] sannsyn]ig reduksjon som

vi] inntre på grunn av en s]ik ringtrykksøkning. Eksemp]et er ute]ukkende

tatt med for å vise bruken av utmatningsmode]]er.

3.3 Deformasjon

Under be]astning vi] ]agene i overbygning og grunn deformeres. Med tiden

vi] de p]astiske deformasjonene b]i så store at dekket må utbedres. S]ike

krav ti] utbedring knyttes i rege]en ti] spordyp. Forutsige]se av spordyp

på grunn av deformasjon har ikke vert enkeit. Dimensjoneringssystem som

er beskrevet i ]itteraturen, har oftest gått utenom dette prob]em ved å

sette krav ti] maksima] tøyning e]]er spenning på topp grunn. Kravene er

i rege]en på formen:

-b
cmax = aN

hvor:

:max = maks. ti]]att tøyning på topp grunn

N = anta]] ekv. be]astninger

a,b = materia]konstanter

VTI MEDDELANDE 512



69

Eksempelz

Verstraeten et a1:

8 = 11000 - N'O'23

Av mode11er for beregning av spordyp vi] en kort nevne de ti] Verstraeten

og Kenis [4].

I Verstraetens m0de11 beregnes deformasjonene i de enke1te Tag direkte som

funksjon en! anta11 1astrepetisj0ner. ZI beregningene benyttes spesifikke

sammenhenger me110m p1astisk tøyning (cp) og antal] 1astrepetisj0ner

(N) som er funnet for typiske materia1er i Be1gia. Spordybden finnes ved

å summere de p1astiske deformasjonene som beregnes for enke1t1agene.

De spesifikke sammenhenger meHom cp og N for enke1te material er som

fø1ger:

0,25
Asfalt dekke: cp = 58104,49 N , E=5000 MPa

Pukk bere1ag: cp = ee102.N0'3, kg: 500 Mpa, h<12 cm

cp = 58102 NO'Z, h>12 cm

F0rsterkn.1ag; cp = ce1°2 N0'3, E: 200 MPa

Grunn: cp = se](1+0,7-1gN)

Dekkets levetid går fram ti] det tñdspunkt när den kombinerte effekt av

deformasjon og s1itasje gir spordyp som overstiger maksima1kravene.

Ogsä for norske forhold v1'He det were mqu 31 etab1ere sh'ke forme1ut-

trykk. På grunn av store mater1a1f0rskje11er v1'He v1' sannsynh'gvis få

1angt flere uttrykksvarianter. Forat 511ke f0rme1uttrykk ska] sikres en

viss grad av riktighet, er det viktig at de opptredende tøyninger 1igger

godt under de som forventes ved brüdd.

Kenis metode i programmet VESYS forutsetter at permanent tøyning for a11e

mater1a1 kan beregnes av 11kninger på formen:

-a
6 = euN
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hvor:

a, n mater1a1konstanter

maksima] tøyning ved 1astpu1s 200 med haversine belastningm I!

og 0,1 5 1astvarighet

En deta1jert gjennomgåeke av modeHen fører det for langt å gå inn på

her. Metoden gir rimeh'ge verdier* for spordybde, men krever omfattende

1aboratorief0rsøk med komp1isert utstyr.
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ASFALTBETONGS MEKANISKA EGENSKAPER
Bengt-Åke Hultqvist
1:e Forskningsingenjör
Väg- och Trafikinstitutet

1. INLEDNING

En belagd vägs överbyggnad dimensioneras normalt för två kritiska
påkänningar - dels den horisontella dragtöjningen i beläggningens under-
kant dels den vertikala trycktöjningen på terrassnivån. Dessa två
töjningar kontrollerar utmattning av beläggningen respektive deforma-
tion av undergrunden.
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? Beläggning

Över- : Eh
byggnad

Gruslager

Terrassytan
u
n
-
_
-

F

m <

Undergrund

8 h = dragtöjning

8 v = trycktöjning

I denna redovisning inriktas intresset på asfaltbeläggningens mekaniska
egenskaper. De mekaniska egenskaperna är beroende av hur belägg-
ningsmassan är sammansatt och packad samt av vissa yttre faktorer
såsom temperatur, belastningshastighet, belastningspulsens form m m.

2. MEKANISK MODELL FÖR ASFALTBETONG

Asfaltbetong är en utlagd och packad massa som består av stenmaterial
och bitumenbindemedel. De mekaniska egenskaperna står i relation till
halterna stenmaterial, bindemedel och hålrum och till egenskaperna hos
de ingående materialen. Packningen är en viktig faktor. Beroende på i
första hand bindemedlets visko-elastiska egenskaper antar asfaltbetong
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elastiska, plastiska och viskösa egenskaper. Asfaltbetongen har med
anledning av detta både temperatur- och tidsberoende mekaniska
egenskaper.

Det har gjorts flera mekaniska modeller som försöker beskriva de
mekaniska egenskaperna för asfaltbetong. Nedan visas en 6-parameter-
modell som är uppsatt av Huschek.

E, 0 ELAST/SK 1 7705035-
l' ROE/VDE

 

L P, PM5'7/5K

Ej TI, V/SKá's E
I 770585-

J P2 VISKOPMST/SK *1605M05

7? Li] Ez

l
Modellen visar asfaltbetongens relativt komplicerade mekaniska egen-
skaper. Vid låg temperatur och/eller snabb belastning kan man dock
anse att asfaltbetongens elastiska egenskaper dominerar. Man kan då
definiera en elasticitetsmodul (resilientmodul). Denna är både material-
beroende och beroende av yttre faktorer såsom temperatur och belast-
ningshastighet.

     

V/SK051.215775):
.J

3. LABORATORIEFÖRSÖK PÅ CYLINDRISKA PROVKROP-
PAR (MARSHALL, BORRKÄRNOR)

Pâ hållfasthetslaboratoriet vid VTI finns möjlighet att använda flera
olika metoder för att studera mekaniska egenskaper för cylindriska
provkroppar. I det följande redovisas en laboratorieundersökning som är
utförd på Marshallprovkroppar med olika massasammansättning.

3.1 SXfte

Undersökningen som var av orienterande karaktär hade till syfte att

° Studera olika metoder för provning av cylindriska provkroppars
mekaniska egenskaper

- Bestämma de mekaniska egenskaperna för provkroppar med olika
massasammansättning
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3.2 Mekaniska provningsmetoder

I undersökningen har provkropparnas mekaniska egenskaper utvärderats
med hjälp av tre olika provningsmetoder:

° Resilientmodul (vid konstant kraft)
- Indirekt draghållfasthet (vid konstant belastningshastighet)
- Utmattningshâllfasthet (vid konstant kraft)

Vid alla tre bestämningarna har provkropparna belastats vertikalt med
belastnin sriktningen längs en godtyckligt vald diameter (se nedanstå-
ende figuâ

 

BELASTNINGSBOM

 

PROVKROPP

         

P = Last
d = Provkroppens diameter = 101.6 mm
h = Provkroppens höjd = 6355 mm
a = Belastningsbommens bredd = 12.7 mm
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Denna form av belastning ger upphov till följande spänningsbild i
provkroppen. a

       

  

   

HORISONTALPLANET VERTIKALPLANET

<7;

u--l

DRAG ! TRYCK

0;: HORISONTELL SPÄNNING
Uy=VERTIKAL SPÄNNlNG

3.2.1 Bestämning av resilientmodul

Resilientmodulen har bestämts med en laboratoriemetod som har ut-
vecklats vid Chevron Research Company i Kalifornien. Arbetet har
utförts i institutets MTS-utrustning. För att kunna mäta de mycket små
deformationerna har en speciellt utformad mätrigg tillverkats. Denna
har monterats direkt på provkropparna.

Vid bestämningen utsätts provkropparna för en mindre, ej förstörande,
vertikal belastningspuls med riktning längs en godtyckligt vald diame-
ter. Den mot belastningen hörande horisontella elastiska detormationen
mätes. Den dynamiska belastningspulsens storlek (P) är ca 300 N och
verkar under 0,1 sek. Vilotiden mellan varje belastningspuls är 2,9 sek.
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Resilientmodulen (MR) beräknas enligt formeln

4
P('rr+ \) -1)

M : ---------------M a

R h - Ad P

Där P = Dynamisk last i N
V = Tvärkontraktionstal (0,35)
h = Provkroppens höjd i mm
A d = Horisontella elastiska deformationen i mm

I denna undersökning har resilientmodulen bestäms vid rumstemperatur
(+210C). Vid samtliga bestämningar har tvärkontraktionstalet satts till
0.35. Vid noggranna mätningar bör tvärkontraktionstalet bestämmas för
varje provkropp.

3.2.2 Undersökning av indirekt draghållfasthet

Provkropparna har undersökts med avseende på indirekt draghållfasthet
vid +lO°C (VTI's referenstemperatur). Undersökningen är utförd med
indirekt dragprovning där provkroppen belastas vertikalt med belast-
ningsriktningen längs en godtyckligt vald diameter och med en konstant
belastningshastighet (50 mm/ min). Lasten som överförs till provkroppen
via två motstående bommar åstadkommer en nära nog konstant drag-
spänning i provkroppen. Brottlasten samt den vertikala deformationen
vid brott avläses.
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Den indirekta brottspänningen beräknas enligt följande formel:

 

2 - P
0' = - M abr w .h_.d P

där P = brottlasten 1 N
h 2 provkroppens höjd i mm
d = provkroppens diameter i mm

3.2.3 Undersökning av utmattningshâllfasthet

Laboratorieundersökning av provkroppars utmattningshållfasthet _ut-
föres i regel på något av följande två sätt:

- Provning med konstant spänning (en serie cykliska spänningsvariatio-
ner med konstant spänningsamplitud).

- Provning med konstant töjning (en serie deformationscykler med
konstant elastisk deformation).

I denna undersökning har provningen utförts i rumstemperatur (+210C)
med konstant spänning. Samma provningsuppställning har använts som
för indirekta dragprovet. Den pulserande lasten har valts så att den
horisontella dragspänningsamplituden ox i provkroppen blev 0,3 Mpa.
Belastningen följde en Haversinekurva där belastningstiden var 0,1 sek
och vilotiden mellan varje belstningspuls var 1,4 sek.
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Utmattningshållastheten (Ni) har utvärderats från den deformations-
kurva som visar provkropparnas horisontella permanenta deformation.
Utmattningsbrott ansågs föreligga då den permanenta deformationen
ökade med 2 um per belastning.

Dp

Nf = ANTAL BELASTNINGAR TILL
UTMATTNlNGSBROTT
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3.3 Mekaniska egenskaper för provkroppar med olika massasam-
mansättning.

 

I undersökningen ingick 12 olika provgrupper (A-L). Varje grupp bestod
av 6-8 st marshallprovkroppar som var tillverkade av en viss massatyp.
Provgrupperna skiljde sig med avseende på kornkurva, stenmaterial,
bindemedelshalt, bindemedelstyp, packningsinsats, eventuell fibertyp
och fibermängd. Valet av provgruppernas massasammansättningar gjor-
des ej med någon genomgående systematik utan de valda blandningarna
får ses som exempel på några intressanta massatyper. Stora skillnader
råder mellan massornas sammansättningar.

 

Grupp Massatyp Kornkurva Bindem. Bindem.

' 112.13. :12
A MABIZT Ref A 6,0 B 180
B HABlZT Ref A 6,0 B 85
c MABlZT Ref A 6,0 B 180+5 % EVAl)
D MABlZT,

dubbel packning Ref A 6,0 B 180
E. MABIZT,

glasfiber 0,25 % Ref A 6,0 B 180
F MABlZT,

Glasfiber 0,50 % Ref B 6,0 B 180
G MABlZT, '

cellulosafiber 0,25 % Ref B 6,0 B 180
H MAB12T,

cellulosafib'er 0,27 % Ref B 6,5 B 180
I HABDlZ Drän 5,2 B 85+VP 752)
3 HABlZT Gustavs 6,5 B 85
K HABlZT,

stålfiber 1,5 % Gustavs 6,5 B 85
L RUBIT 12 Rubit 8,2 B 85

l) Polymertillsats, ICI ethylene vinyl acetate 18-150
2) Vidhäftningsbefrämjande medel, Keno Gard Lilamin VP 75

För samtliga provkroppar har resilientmodulen bestämts. Provserien har
sedan delats i två delar. Den ena har undersökts med avseende på
indirekt draghållfasthet medan den andra har undersökts med avseende
på utmattningshållfasthet.

Av undersökningen, som bör anses som orienterande, framgår att
provkroppar med olika massasammansättning skiljer sig markant från
varandra när det gäller mekaniska egenskaper. God samstämmighet
råder mellan resultat från de tre olika provningsmetoderna. Ett högt
värde på resilientmodul motsvaras av höga värden på indirekt draghåll-
fasthet och utmattningshållfasthet.
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n

Resilientmodul

A: MAS 12.T 6: "AB 727: CELLF. 0,257.

(ga ) B: HAB 12.1' H=NAB 121, (11154277.
,053- 6: MB 121: EVA 10145012
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Utmattningshållfasthet
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Indirekta draghâllfastheten ökade 50m väntat med ökad resilientmodul.
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Utmattningshållfastheten ökade kraftigt med ökad resilientmodul. En
ändring av resilientmodulen från exempelvis 3000 Mpa till 4000 Mpa
förbättrade utmattningshållfastheten (Nf) fyra till fem gånger.
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RESULTAT FRÅ BEREEVNEMÅLINGAR

PÅ INSTRUMENTERTE VEGAR - NOREG

Forelesar:

Univ.stip. Helge Mork

Noraes Tekniske Høyskole
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1. INNLEIING

I det pågåande samarbeidsprosjektet mellom Sverige og

Noreq om nedbøyingsmålingar, er det i 1983, 1984, 1985

og 1986 utført ei lang rekke feltforsøk både på norsk

og svensk side. I dette notatet vert ein del av resul-

tata frå målingane i 1985 presenterte.

2. MÅLEPROGRAM

1983 var det første året det vart gjort målingar i

dette samarbeidsprosjektet. Dette var før det var in-

stallert lengdegivarar (LVDT-ar) i noko instrumentert

profil, og det vart då gjort målingar på Vormsund for-

søksveg (1). 1984 var det første året med instrument-

erte profil, og det vart då målt i teleløysinga på

østre Resten ved Trondheim (2) og på Vormsund (3). Til

målesesongen 1985 vart det installert LVDT-ar 1 to

andre måleprofil på norsk side og i tre profil på

svensk side. Med unnatak av østre Rosten der det ikkje

er målt sidan 1984, og Vormsund der det i 1985 berre

vart målt om hausten, er det gjort to målingar i tele-

løysinga og ei måling om hausten på alle målestadane

både i 1985 og 1986.

Målingane i teleløvsinga fordeler seg på ei i starten

og ei mot slutten; den første for å fange opp forholda

når berre dei øvre lagai konstruksjonen er opptint og

den andre for å studere forholda når heile konstruksj-

onen er opptint. Målinga om hausten er tenkt a skulle

simulere sommarforhold. '

2.1 Målestadar

Det er utført målingar på hovudsakleg tre ulike profil

i Noreg; Rv 2 km 7.0 i Akershus fylke (Vormsund), Rv

21 km 0.4 og Rv 21 km 4.0 i Hedmark fylke. Vormsund

forsøksveq er vald fordi ein der har god kjennskap til

lagtjukkleikar og materialsamansetjing, noko som er

svart viktig når resultata skal etterreknast. På Rv 21

km 4.0 har ein ei meir normal norsk overbvgning som

ligg på ei lita fyllinq, medan ein med instrumenter-

inga på Rv 21 km 0.4 vil studere forholda i fjell-

skjering. Ettersom berre resultat frå Vormsund vert

omtala i dette notatet, er berre konstruksjonsoppbygg-

ing og monteringsdjup for stålstengene på denne måle-

plassen vist her (figur 1).
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19.5 cm asfalt
20.0 cm knust grus

27.0 cm grus

  

 

  

83.0 cm silt

  

leire

   

Fig. 1 Kbnstruksjon og monteringsdjup pá Rv 2 km 7.0

2.2 Måleutstzr

Fylgjande måleutstyr har vore brukte under målingane

og stort sett i denne rekkefylgja:

"Dynaflect

-KUAB'fallodd

-VTI fallodd

-Phønix fallodd, AIL

-Phønix fallodd, SINTEF

-Scania F80 lastebil (VTI)

Før overfartane med lastebilen har det i enkelte til-

felle vorte gjort nye målingar med Dynaflect for å sja

om forholda endrar seg medan fallodda er i aksjon.

I 1985 vart det for fallodda kun brukt platediameter

30 om under forsøka. Málingane dette året avslørte til

dels store skilnader mellom fallodda og lastebilen,
noko som førte til at det i 1986 også er gjort mål-
ingar med platediameter 15 cm for KUAB sitt vedkom-

ande.

Med KUAB og VTI fallodd har det vorte malt med lastene

ca 25 og ca 50 kN under alle målingane. Med Phønix,
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AIL har det vorte målt med last ca 50 mg ca 90 HN, pg
med Phønix, SINTEF med last ca 50, ca 75 og ca 100 kN.

På lastebilen er det ei flyttbar last som har gjort
det mogeleg å variere lasta på framhjula frå ca 11 til

ca 20 kN og på bakhjula frå ca 43 til ca 52 kN. Ved å
variere påført last på denne måten har ein kunna stu-

dere korleis deformasjonane varierer med lastnivået.

3. SPENNINGSAVHENGNAD

I dette kapitlet skal det diskuterast litt korleis de-

formasjonane i dei enkelte laga varierer med lastnivå-

et, og ein del av resultata frå målingane på Vormsund

hausten 1985 skal brukast for å illustrere dette.

I figur 2 er det som eit døme vist dei verkelege ut-

slaqa på LVDT-en som er knytta til den djupast for-

ankra stålstonga på Vormsund når dei ulike utstvra er

plassert/passerer rett over LVDT-en. For fallodda er

differansen mellom teppunktet på kurva og nivået før

slaget kalla momentan elastisk deformasjon, medan

differansen mellom nivået etter slaget og nivået før

slaget er kalla "plastisk" deformasjon. For lastebilen

gjeld toppen til venstre framhjulet og toppen til '

høgre bakhjulet. Differansen mellom framhjulstoppen og

nivået før hjulpassering er "momentan elastisk" defor-

masjon for framhjulet, medan differansen mellom nivået

mellom toppane og nivået før hjulpassering er plast-

isk deformasjon for framhjulet. Tilsvarande har ein

for bakhjulet, men då er førnivået det same som etter-

nivået for framhjulet. Differansen mellom momentan

elastisk" og plastisk deformasjon er kalla "elast-

isk" deformasjon. Det er "elastiske" deformasjonar som

er viste i dei påfylgjande figurane.
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Fig. 2 Utslag på LVDT E' när Uli/(e utstyr er plassert/passerer

rett over punktet
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I figur 3 er det vist korleis defermasjonen_i dei

øverste 36 cm av konstruksjonen (dekke + berelag)

varierer med hjullasta og avstanden mellom midtpunk-

tet av hjulet og LVDT-en for lastebilen når hastig-

heita er ca 25 km/t. I figur 4 er differansen mellem

utslaga på LVDT B og LVDT A vist, og denne figuren

gjeld då forsterkingslaget av grus. Hovudtendensen i

begge desse figurane er avtakande deformasjonsdiffe-

ranse med aukande last. .
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Fig. 3ADef0rmasjon i dekke og berelag som funksjon av last

og avstand for lastebil med fart 25 km/t
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Füg. 4 Deformasjon i forsterkingsjaget som funksjon av

last og avstand for lastebij med fart 25 km/t
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I figur 5 er deformasjonen i siltlaget vist -å same

maten. Sarleg for små laster er det ein tendens til

aukande deformasjonsdifferanse med aukande last, men

for større hjullast enn ca 20 kN er resultata meir

lineäre.

mm
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.R=20.cm
RAOCW - /I :30
= 0 cm

0.12 -

0.10

0.08 -

0.06 -

0.04 '°

0.02 "

L 1 L A

  

 

10 20 30 40 50 60 70 kN

F59. 5 Dbformasjon i siltlaget som funksjon av last og

avstand for lastebil med fart 25 km/t

I figur 6 - 10 er deformasjonane i dei enkelte laga

viste som funksjon av hjullast for lastebilen og som

funksjon av paført last for fallodda når utstyra pass-

erer/er plassert rett over dei respektive LVDT-ane. I

tillegg til det som er sagt om lastebilen framanfor,

ser ein av figur 9 og 10 at det i leira er svakt auk-

ande deformasjonsdifferanse med aukande last. Hovud-

inntrykket når det gjeld fallodda er derimot meir
lineart, sarleg for dei kohesive materiala i under-

grunnen. I forsterkingslaget (figur 7) viser alle
fallodda avtakande deformasjonsdifferanse med aukande

last. Noko av den same tendensen kan ein sjå i dekke/

berelag (figur 6). I dei underliggande laga er biletet

meir broket med til dels motstridande tendensar for

dei ulike fallodda. '
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Fig. 6 Deformasjon 1' dekke og bérelag som funksjon av last

for lastebu og fallodd
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Fig. 7 Deformasjon 1' forsterkingslag som funksjon avlast

for [astebil og fallodd
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der 5 er deformasjonen i laget

t er tjukkleiken av laget

Set ein den andre likninga inn i den første, får ein

Ettersom hjullast/påført last er eit mål på spenninga,

får ein etter dette at figurane tyder på aukande E-mo-

dul med aukande last for den knuste grusen i berelaget

og grusen i forsterkingslaget, medan i alle fall las-

tebilresultata peikar i retning av avtakande E-modul

med aukande last 1 silten og leira.

4. DJUPNEVERKNAD

Figur 11 viser kor stor del av deformasjonen under

lastebilhjulet som skriv seg frå materiale under eit

vilkårleq nivå for ulike hjullaster när bilen passerer

rett over LVDT-ane og hastigheita er ca 25 km/t (i

denne og påfylgjande figurar er deformasjonen frå

overflata til 6.1 m djup (LVDT E) sett til 100 %).
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F79. 11 Relativ djupneverknad under lastebijhjujet

Det går fram av denne figuren at djupneverknaden er

heller lastavhengig og at til mindre lasta vert, til

mindre vert den delen av deformasjonen som skriv seg

frå lavareliggande lag i kbnstruksjonen. Dette skuld-

ast det som er sagt framanfor om spenningsavhengnad;

relativt stor spenning i øvre lag (knust grus og grus)

gir relativt høg E-modul og dermed lav deformasjon,

medan relativ stor spenning i nedre lag (silt og

leire) gir relativ lav modul med tilhøyrande stor

deformasjon.
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I figur 12 er det vist Korleis den relative deform-

asjonen varierer med avstanden mellom hjulet og

LVDT-ane for hjullast 52 KN.

20 40 60 80 1 00 %

 

0.5

1.0

1.5

  

    

6.5 _
m

F79. 12 Relativ djupneverknad for ujjke avstandar ved hjullast

52 kN'og hastigheit 25 km/t

Når avstanden aukar avtek spenningsnivået, og ein har

noko av den same tendensen som når lasta avtek.

I figur 13 har ein teikna inn relativ djubneverknad

for fallodda Og lastebilen när avstanden mellomut-

styra og LVDT-ane er 0 cm og påført last/hjullast er

ca 50 kN.
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F79. 13 Relativ djupneverknad for fallodd og lastebjj med

páflrt last/hjullast ca 50 kN

Ein ser at for alle fallodda gir lavareliggande lag

mindre bidrag til total deformasjon enn det som er

tilfelle for lastebilen; kurvene fell i nedre del

(under ca 1.2 m djup) relativt godt saman med kurva

for 43 kN last for lastebilen.

Det som elles er verd å merke seg når det gjeld djup-

neverknaden, er at for alle utstyra og undersøkte

laster skriv under 10 % av total deformasjdn seg fra

djupareliggande lag enn 3.3 m. Eller sagt med andre

ord: over 90 % av dei elastiske deformasjonane skuld-

ast dei øvre 3.3 m av konstruksjonen. °
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BÄRIGHETSMÄTNING PÅ INSTRUMENTERADE VÄGAR
Håkan Jansson
Fodng
VTI

1. INLEDNING

För syftet med mätningarna, liksom för mätprincipen, har Per Noss redo-
gjort.

Här redovisas de mätningar som utförts i Sverige.

Mätningarna utförda i Norge redovisas av Helge Mork.

2. MÄTPROGRAM

I Sverige har tre platser instrumenterats enligt figur 1. En av vägarna, väg
234 i Värmlands län, har bergbitumenöverbyggnad (BBÖ). De två övriga, väg
34 i Östergötlands län och väg 720 i Värmlands län, har grusbitumenöver-
byggnad (GBÖ). De två längsta stängerna är förankrade på nivåerna 3.0 resp
1.5 m under vägytan. De två kortaste i underkant bärlager resp underkant
förstärkningslager.

Vid mätning registreras följande:

- Deformation i vägen (m.h.a. LVDT) och
deflektion, nedsjunkning av vägytan, vid belastning med:

Dynaflect

KUAB fallvikt (FWD)
VTI fallvikt (FWD)
Lastbil

_ Tjäle och tjällyftning.

- Temperatur i beläggningen.

Belastningarna med Dynaflect och fallviktertgörs i sju punkter. Avståndet
mellan punkterna är 30 cm. Punkt ett till fyra är instrumenterade.
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Belustningspunkter
1 2 3 L.. 5 6 7

LVDT A B C D
30 30 30 30 ,30 ,30

               

VAG 34 335% " " "l
LINKÖPING *4 ---____.. ..-i/..27

E' -L-AN sv :5235?:
680 5:a:

tvâ? _"'-: --7$78

(121W ;+150
02 ,,, 300

.. A B C D

VAG 234 23
SUNNE *15:12, " "'""""" __//I 26

S 41 :44%

BBÖ ut VT.: --- - - --zb 67

St' :itä/1035.02 ,,,150
63 N%

FINIÖ1ERA I 300

.. A B C D

VAG 720 1;;
FORSCHAGA 75-27:- _ u _ °__ "" //119

S-LAN 48 7.193.
GBÖ :'1

    

*mami ""- --â57
(mj) smf

GROVMO 150

92 300//l

Figur 1 Instrumenterade mätplatser i Sverige. Alla mått angivna i cm.

Dynaflecten ger en pulserande last som överförs till vägen via tvâ stâlhjul.
Lasten varierar mellan ca 5 och 10 kN, och har frekvensen 8 Hz. Deflektio-
nen registreras med fem geofoner. Eallvikterna ger en stötbelastning genom
att en vikt släpps från vald höjd. Via gummibuffertar, en andra vikt och en
belastningsplatta överförs kraften till vägen. Belastningen har här gjorts
med ca 50 och 25 kN. Deflektionen registreras med fyra seismometrar,
KUAB, eller sex accelerometrar, VTI. Lastbilen som används har en skjutbar
vikt. I främre resp bakre läget erhålles hjulvikten 2.0 resp l.l ton fram och
4.3 resp 5.3 ton bak. Vid körning med lastbilen registreras enbart deforma-
tionen i vägen.
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Figur 2 visar exempel på registrerade deformationer i vägen med olika
utrustningar.

DYNAFLECT

Mill/l
FALLVIKT '

plastisk

elastisk

LASTBIL
  

  

ll f' k"

framuxel plus IS

bakaxel

j REGISTRERAT VÄRDE

Figur 2 Exempel på deformationer från olika utrustningar. Skalorna ej
enhetliga.

Hittills har mätningar utförts vid tre tillfällen under vardera 1985 och -86.
Första mätningen på våren har skett kring den tidpunkt då överbyggnaden
varit urtjälad, andra mätningen kring den tidpunkt då hela vägkroppen varit
urtjälad och en tredje mätning på hösten.

3. DEFORMATION VID BELASTNING MED OLIKA UTRUST-
NINGAR

Mätresultat från 1986 har ännu inte i någon större utsträckning bearbetats.
De exempel på resultat som här presenteras härrör från 1985 och väg 34,
utom i ett fall, och tonvikten har sökt läggas på en jämförelse mellan olika
utrustningar.

3.1 Deformation i olika skikt i vägen

 

Först visas i figur 3 deformationen i olika skikt av vägen i procent av den
totala deformationen (=deflektionen) vid olika mättillfällen med KUAB-fall-
vikten. Vid första mätningen då undergrunden är tjälad ligger största
andelen av deformationen i förstärkningslagret, även stor andel ligger i
bärlagret. Vid den andra mätningen då vägkrOppen i stort sett är urtjälad
ligger största andelen i den nyligen urtjälade övre delen av undergrunden.
-Vid höstmätningen är deformationen mer jämnt fördelad mellan förstärk-
ningslagret och den övre delen av undergrunden. På väg 34, som är
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öppnad för trafik hösten 1983, varierar maxdeflektionen mellan ca 0.3 mm

vid första och 0.45 mm vid andra mättillfället.

 

O

    

95°?-

.27-«
in;
.63?

1.036.

.026-
:_0155

en.:
âá, .78-

FIN'

LERA

'rjüle
I
I

1.50*

V
[N]

Figur 3 Deformation i olika skikt vid belastning med KUAB fallvikt,
kraften 50 kN, påväg 34 1985.

I figur 4, som visar samma sak som föregående figur, har samtliga
utrustningar tagits med. Fallvikterna visar god överensstämmelse, speciellt i
överbyggnaden. I undergrunden skiljer fördelningen mellan Olika nivåer
något. Vidare stämmer resultaten från lastbilen bra med fallvikterna. I
fallet med lastbilen är deformationerna angivna i förhållande till den störst
uppmätta deformationen i vägen. Den utrustning som är mest avvikande är
Dynaflecten. Den ger större bidrag från djupare skikt och mindre från
överbyggnaden. Detta gäller speciellt i tjällossningen. Maxdeflektionen vid
mätning med Dynaflect på väg 34 varierar mellan ca 0.02 mm och 0.03 mm.
Samma tendens som visas i figur 4 gäller även de två andra vägarna.
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26/4 :2 KUAB FWD ca 50 kN
10 mvn FWD -u-
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.27

26/4 -' - 1.13'-1.20
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]10/l+

] 26m
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126/4

] 1/10

[M]

Figur 4 Deformation i olika skikt vid belastning med olika utrustningar
på väg34 1985.

3.2 Deformation vid lastbilsöverfart

 

Deformationen kring det rullande bakre lastbilshjulet vid olika tidpunkter
visas i figur 5. Det är deformationen i de översta 1.5 m av vägen då hjulet
passerat mitt över givaren som visas. Avståndet centrum givare - centrum
hjul (däck) mäts genom att Sprayfärg på vägen ger ett avtryck av däcken på
ett papper, som placeras i anslutning till givarna i vägen. Maximala
deformationen inträffar något bakom centrumlinjen för hjulaxeln, detta
avstånd är dock inte här mätt.
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Figur 5 Deformation kring lastbilshjul, kraften 53 kN, i de översta 1.5 m
på väg 34 1985.
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I figur 6 visas deformationen i olika skikt då lastbilen passerar de Olika
givarna. Måttet på horisontalaxeln anger hjulets avstånd till respektive
givare. Kurvørna är därför spegelvända jämfört med de i figur 5.

53 W LVDT D

,mål-3927 km/h

   

V
DEFORMATION
[MM]

Figur 6 Deformation i olika skikt vid lastbilsöverfart, kraften 53 kN, på
väg 34 1/10-85.
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I figur 7 visas deformationen från lastbilshjulet och fallvikterna. Kurvorna
har samma form men maximalvärdet på deformationen skiljer. Skillnaden
mellan fallvikterna beror huvudsakligen på skillnaden i kraft. En av orsaker-
na till skillnaden mellan fallvikterna och lastbilen framgår av figuren,
nämligen belastningstiden. Som synes är deformationen större vid lägre
hastighet på lastbilen. Den högre hastighten 26 km/h, hastigheten begränsas
av praktiska problem med avstängningar, motsvarar dock en längre belast-
ningstid'än den för fallvikten.

I

\IIl l
PKT1 2 3 4 S 6 7
LVDT B =.°.'.:"° '1512.mo 0 73129 6 3 0 _3 _53 _l9 1,121'51'5211 21:2, 21mm;

 

  

 

.5- u --BIL 53kN11km/h
--- -u- 26 km/h

_6 _ VTI FWD SSkN

w--- KUAB FWD 49 kN

.7 -
v

DEFORMATION

[MM]

Figur 7 Deformation i de översta 1.5 m vid belastning med lastbil och
fallvikter på väg 34 26/4-85.

Vid ett tillfälle gjordes nägra körningar med högre hastigheter. Sambandet
hastighet - deformation är linjärt, se figur 8.
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DEFORMATION [MM]
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,

 

1b 210 3'0 40 50 60 70 80
HASTIGHET [KM / h 1

Figur 8 Samband mellan hastighet lastbil, kraften 43 kN, och deforma-
tionen i de översta 1.5 m på väg 34 1/10-85.

En annan orsak till skillnaden mellan fallvikterna och lastbilen är skillnaden
i kontakttryck. Tidigare har 10 kp/cm2 ringtryck i ett av bakdäcken använts
i dessa försök. Detta för att få en enkel last. Av praktiska skäl har
2.5 kp/cm2 behållits i det andra däcket. Deformationen i detta fall jämfört
med fallet 6.25 kp/cm2 i båda däcken visas i figur 9. Normalt vid fallvikts-
mätning används en belastningsplatta med diametern 30 cm. Med KUAB
fallvikten har även belastningar gjorts med en 15 cm platta. Inverkan av
belastningsplattans storlek vid oförändrad kraft framgår också avfigur 9.
Den maximala deformationen är ungefär densamma för fallvikten med
30 cm platta, vilket motsvarar 7' kp/cm2 kontakttryck vid kraften 50 kN,
och lastbilen med 6.25 kp/cm2 ringtryck i båda däcken, vilket motsvarar ca
6.4 kp/cm2 kontakttryck vid kraften 53 kN. Med samma krafter är också
deformationen ungefär densamma med 15 cm platta på fallvikten och
10 kp/cm2 ringtryck i ett däck på lastbilen, detta motsvarar ungefär
28 kp/cm2 resp 11.5 kp/cm2 kontakttryck. I figur 9 visas även deformatio-
nen mellan hjulparen.
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53 kN

A:Z.5 l10.0 kp/cm2
8: 6.25 6.25 -u-
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Figur 9 Deformation tvärs vägen vid belastning med lastbil, hastigheten
26 km/h, kraften 53 kb! och olika ringtryck, samt maximal
deformation vid belastning med fallvikter, olika storlek på
belastningsplatta (KUAB). Deformationen i de översta 3 m på
väg 720 l5/5-86.
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Geir Refsdal

Overingeniør
Vegdirektoratet, Veglaboratoriet, Oslo

INNTRYKK FRA KDNFERANSEN "BEÅRING CAPACITY OF ROADS
AND AIRFIELDS". 16.-18. SEPTEMBER 1986

SESSION 1 Overbygningsdimensjonering

SESSION 2 Overbygninger med betongdekker

[:] SESSION 3 Evaluering av bituminøse over-
bygninger

SESSION 4 Tilstandsoppfølging av bituminøse
overbygninger

SESSION 5 Måleutstyr og byggeteknikker

SESSION 6 Pavement ManagementD
E

INNLEDNING..
.i

I

Sett fra norsk side hadde man kanskje håpet at konfe-

ransen ville ha konsentrert seg mere om problemene

omkring bareevne, og at det hele kunne ses fra et

bruker-synspunkt. Selv om man kan si at bereevne i

egentlig forstand er et spørsmál om dekkelevealder og

at det er nart knyttet til overbygningsdimensjone«
ring, er det så mange uløste spørsmål i forbindelse
med bereevneforhold at en med fordel kunne ha holdt

seg til dette. I dag tar AnneArbor-konferansene

(hvert 5. år) seg av "pavement design", og-gjør dette
på en tilfredsstillende måte.

Fordi så mange emner ble berørt ble konferansen også

noe springende. Men først og fremst ga konferansen

undertegnede et inntrykk av at man fremdeles er

veldig usikker på mange forhold omkring bereevne,

ikke minst på hva bäreevne er og hva bareevnemålinger

egentlig uttrykker. Man famler - og det er behov for

en avklaring. Her kommer bare spredte inntrykk fra

sesjonene 2, 4 og 5.

1.1 "Omvendt overbyqning"

Her var det mest flyplassdekker som ble behandlet. Vi

fikk - nok en gang - høre om hvordan Syd-Afrika

legger sine sementstabiliserte materialer nederst i

konstruksjonen - og har god erfaring med det også. På

Jan Smuts flyplassen när Johannesburg fant man ut at

spordannelsen (Boeing 747) i det bituminøse dekket
hadde en när sammenheng med dekketykkelsen. Da fly-

stripen skulle bygges om i 1978 reduserte man derfor

dekketykkelsen fra 100 til 80 mm, la inn i et 100 mm

lag av ubundet knust stein (i) og under det henholds-
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vis 300 og 450 mm med sementbehandlet barelag og for-

sterkningslag. Våre forestillinger om overbygnings-
dimensjonering er altså omtrent snudd helt på hodet

(s. 129).

1.2 "Heavy Vehicle Simulators"

Både Syd-Afrika og (senere) Australia har satset mye

på bruken av "Heavy Vehicle Simulators" (HVS), og de

er åpenbart i jevnlig bruk. Utstyret er både meget
kostbart å bygge og meget ressurskrevende i drift.
Selv om forsøkene foregår ute på en eksisterende veg

er undertegnede i tvil om i hvilken grad resultatene

egentlig kan overføres til "real life". Neppe noe for

Norden.

1.3 Kontinuerlig måling av bereevnen

Både bereevneutstyr (FWD, LaCroix, Dynaflect) og mye
annet generelt måleutstyr for oppfølging av en vegs

tilstand ble presentert. Presentasjonene ble imidler-

tid preget vel mye av produsentenes sysnspunkter, og

lite brukersynspunkter og brukererfaringer kom frem.

Mht. utstyr for bereevnemålinger synes det nå å vare

såpass mange land som jobber med å få frem utstyr for
måling av bereevne kontinuerlig og i stor hastighet

(10-60 km/h) at dette kanSkje vil vare løst i løpet

av ca. 10 år.

 

  

 

1,4 Be nner asfalts rekker ovenifra?

\\_,/ Det har vart en vanlig opp*
fatning at sprekkedannelser

, i asfaltdekker alltid
' ,i i begynner i underkant av

fåfäâêéZZZZZZÖ?/ ägáágáââ asfaltdekket pga. utmat-
\ 1 'g//"' ning. Det er jo også dette

C r'o . oq. a . 0. g_ 57 dimensjoneringskriteriene

f) o 0 .; OJ Mao . d . tar utgångspunkt i. I

* u<' * " * 'a 0 Frankrike er det funnet at

   

_ v , 87 % av alle Sprekker

:ååågiêiaåprekkene-l fälten vanllgv begynner i overflaten. Også
fra England og tropene
(Kenya) ble det rapport om

tilsvarende oppdagelser.

Årsaken til dette er uviss. Det kan imidlertid synes
som om det har med aldring av bitumen i de øverste få
mm av dekket. Også på flyplasser i Saudi-Arabia var
sprekkedannelser fra overflaten et problem. Allerede

etter 3-5 år kom sprekkene og etter 7 år var dettet

ubrukelig (120 mm tykkelse). Løsningen i dag er å
legge på en slurryseal, men heller ikke det synes å

vare noen god løsning.

VTI MEDDELANDE 512



111

1.5 Sal av 'uletre nt

Paterson fra World Bank viste undersøkelser om sam-

menheng mellom "performance" og andre målbare støre

relser, og fant bl.a. at bereevnemálinger med Dyna*
flect ga liten korrelasjon. Benkelmanmálinger og
Structural Number" (SN) ga bedre sammenheng. En

personlig kommentar til dette må vare at det neppe er

slike sammenhenger i det hele tatt mellom levealder/

restlevealder og nedbøyning. Om man sammenligner
midlere dekkelevealder i ulike svenske län og salget
av juletrepynt i samme län ville man nok finne en
viss sammenheng. Og det finnes ikke den sky av gra-
fitt som ikke en ingeniør gladelig trekker en rett

strek igjennom. Nedbøyningsmálinger sier noe om kon-
struksjonens styrke, men ikke noe om hvor lang tid

det er til neste dekkefornyelse må foretas.

1.6 Ringtrykk - "den skiulte fiende"?

Den eneste som omtalte ringtrykket (kontakttrykket)

som et mulig problem var Southgate fra Kentucky. Og

det er noe á tenke på at AASHO forsøket i 19602ble
gjennomført med ringtrykk på 68 psi (4,7 kg/om ) mens
det izdag er vanlig med ringtrykk på 115-130 psi (8-9
kg/cm ). Ringtrykk på opptil 200 psi (l) er regist-
rert i USA. Da er det heller ikke rart at gamle erfa-
ringer med berelagsmaterialer og deres oppførsel ikke

lenger nødvendigvis er gyldige i dag. Det er forbløf-
fende hvor lite vekt som i dag legges på ringtrykket
ved dimensjonering av vegoverbygninger. Det synes å

skje en nedbrytning i øvre del av overbygningen som
er uavhengig av aksellasten, som er avhengig av ring-

trykket i stor grad, og som vi ikke har serlig over-

sikt over i dag fordi vi bare tenker på aksellasten.

1.7 Nedbøyningsbassenget

 

1 Nedbøyningsbassenget under

    

  

4/,/* _i en hjullast brukes i dag av

( vi'uoseenuuu mange til å gi informasjon
(CBEWWW' om egenskapene til de ulike

- F_ lagene i overbygningen. Her

é_9ødae synes det å vare mye å
Krumningens forløp kan si mye'om over- hente av 5333:119 kanSkje fra
bygningens styrke i ulike nivåer arbeider

1.8 Honeycomb structures

"Honeycomb structures" som

brukes i lagtykkelser på

f.eks. 100e150 mm vil øke

stabiliteten til ellers

ustabile materialer, og

synes å få stadig større
" Honeyoomb Structures" øker bereevnen utbredelse _

til ellers ustabile materialer
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De er vanligvis laget i plast (PE). Materialet burde
også ha gode muligheter i Norden men er enná ikke

tatt i bruk. Det kan brukes både nederst i overbyg-
ningen oggi berelaget, rett under vegdekket.

1.9 Har noen det store overblikket?

Konferansen viste at det er mye imponerende som skjer

innen mindre fagfelt på området. Men det er få eller
ingen som synes å ha det store overblikket. Forvir-

ringen råder grunnen! Det er på samme tid både trist
- og oppmuntrende med tanke på de problemer vi selv
strir med. Norden er i alle fall helt klart på høyde
med resten av verden i bäreevnespørsmål.
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THE BEARING CAPACITY OF ROADS AND RUNWAYS
Oiie Andersson '
Professor
Kungi Tekniska Högskoian, Institutionen för Vägbyggnad, Stockhoim

1. INLEDNING

Konferensen med rubricerade tite] höiis i Plymouth, Engiand, den
16 - 18 september 1986. Vid konferensen presenterades 58 bidrag
från 34 iänder. Konferensen besöktes av ca 300 delegater. Konfe-
rensmateriaiet var uppdelat i sex sessioner, nämiigen:

1) Pavement design.
2) Rigid pavements and airfieids.
3) Fiexibie pavement evaiuation.
4) Fiexibie pavement performance
5) Equipment and construction techniques.
6) Pavement management.

Nedan refereras eniigt överenskommeise sessionerna i, 3 och 6.

2. SESSION 1: PAVEMENT DESIGN

Denna session innehöii tio bidrag och inieddes av Norman Lister,
chef för vägdivisionen vid TRRL, som redogjorde för bakgrunden
ti11 den kommande revisionen av brittiska dimensioneringsföre-
skrifterna. De nu gäiiande tiiikom som ett resuitat av den prov-
vägsundersökning som brukar gå under beteckningen "Aiconbury
Hiii test road", viiken utfördes under en tioårsperiod under
sextio- och sjuttiotaien. Den har reviderats sedan dess men står
nu efter en rad ingående provvägsmätningar inför en ny genomgå-
ende revidering. Underiaget är aiitså fortfarande i huvudsak
empiriskt, äVen om försöken heia tiden uppföijts och kontroiie-
rats på teoretisk väg.

En nyhet är att man infört ett stokastiskt tänkande genom att
den siutiiga dimensioneringen heia tiden grundas på 85%-gränser

hos ingående variabier. Det kan observeras, att man även tagit
in ett aiternativ med beteckningen "wet-mix", som i Engiand
avser en väigraderad kaikstengkrossprodukt med ringa fiiier
men som före packningen fått optimai vattenhait. Man har inga
nedbrytningskriterier för obundna 1ager.

Ett bidrag från foikrepubiiken Kina, som inte presenterades
muntiigt, innehöii en de] ovaniiga kriterier, nämiigen

- vägytans nedsjunkning *
- böjspänningarna i asfaitiagret och det kaikstabiiiserade

(semi-rigid) bäriagret samt
- skjuvspänningarna i vägytan.

För beräkning av ekvivaienta antaiet överfarter motsvarande oiika
axeiiaster använde man en fempotensregei, som i stäiiet för axe]-
1asten hade produkten av kontakttrycket och motsvarande ned-
sjunkning i vägytan höjd tiii exponenten 1,5. Detta var en brutai
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avvikeise från AASHO-tänkandet!

Ett österrikiskt bidrag presenterade deras nya dimensionerings-
föreskrifter. Likaså var ett finskt bidrag ett vevande av deras
reviderade föreskrifter, där det gjordes mycket nummer av tjäi-
probiemen. Av iiknande siag var ett indiskt bidrag, som behand-

1ade "practice and trends" vid dimensionering i Indien.

Ett brittiskt bidrag om dimensionering av vägar med cementsta-
biiiserade bäriager gav närmare bakgrund tiii denna del av det
nya dimensioneringssystemet. Undersökningarna var empiriska.

3. SESSION 3: FLEXIBLE PAVEMENT EVALUATIOH

Denna session innehöii 11 bidrag, varav sju behandiade beräkning
av beiäggningsparametrar ur sjunktratten, som uppstår vid defTek-
tionsmätning. Övriga tre behandiade i tur och ordning bestämning
av struktureiia tiiiståndet i aiimänhet, anaiys av trafikiasten
och effektiviteten hos ickeförstörande provning. I det första be-
skrevs TRRL:s 1aserutrustning, som är grundad på deras sedan
iänge kända och banbrytande 1asermetod för iängsprofiiering. För
spårdjupsbestämning åker den i hjuispåren och iåter en av givarna
mäta mittpunktens höjd, varigenom man får spårdjupet.

I trafikiastanaiysen hade man undersökt ett stort anta] fordon
(40000) genom stickprov och Vägning och använde detta resuitat
för att kontroiiera bi a möjiigheterna att bestämma antaiet
standardaxiar genom fordonsräkning. Resuitaten var uppmuntrande.
Undersökningen hade utförts av TRRL. Jämföreise med tidigare
system för prognoser över en tjugoårsperiod visade att man gjort ,
en de] överskattningar. Fordonstyp måste dock registreras.

Det sydafrikanska bidraget redogjorde för det ickeförstörande
system man använder i sydafrika för ickeförstörande provning
av beiäggningar, vilket innebär visueii inspektion av de vaniiga
skadekategorierna samt mätning av mekaniska egenskaper jämte
kvantifiering av trafiken. Systemet hade befunnits vara heit

tiiifredsstäiiande.

Anaiys av sjunktratten hade skett både beräkningsmässigt och
empiriskt. Vid den anaiytiska behandiingen hade man använt
såväi BISARprogrammet som FEMprogram av oiika siag. lär det
gäiide FEManaiys ansågs det vara särskiit viktigt att beakta
den spänningsberoende moduien hos undergrunden. Den mest ingå-
ende anaiysen av detta siag hade genomförts av folket i Notting-
ham, och man hade kommit fram tiii att defiektionerna på oiika
avstånd var beroende av de oiika skiktens egenskaper i ordning
inifrån och ut, uppifrån och ned.

Sammantaget kan man konstatera att någon heit tiiifredsstäiiande
och entydig bestämning av överbyggnaden icke kan ske utan prov-

tagning för bestämning av tjockiekar och ev moduier. Detta
gäiier oberoende av om man använder anaiytisk eiier empirisk
metod.
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En dei intresse tiiidrog sig tiiiföriitiigheten hos de värden
man får vid anaiysen av överbyggnaderna med denna metod (back-
ca1cu1ation). Man hade inte gjort någon mera ingående sensivi-
tetsanaiys, men en av författarna visade en uppstäiining där han
hade viss rimiig variation i uppmätta indata. När det gäiide
treskiktssystem kunde han 1ätt få avvikeiser upp ti11 50 %.

Man taiade om defiektionsmätning med Dynafiect, defiektograf

och faiiviktsapparat. Den senare tycks ha biivit aiitmer intres-
sant, och den anaiys man utfört i Nottingham hade förutsatt FWD.
Det dynamiska tiiiskottet hade dock ingen beaktat. FWD hade be-
handiats som en ren statisk provningsapparat.

Sammanfattningsvis ansåg sittande moderator (Bonnot, LCPC), att
metoden får betraktas som känsiig för små variationer och därför
icke heit ti11för1it1ig, om den inte åtföijs av andra mätningar
för bestämning av t ex tjockiekar.

4. SESSION 6: PAVEMENT MANAGEMENT

Denna session hade fått nio bidragsgivare, vari ingick bidrag
från utveckiingsiänder. Sex bidrag kom från UK, värdiandet, ett
från Finiand, ett från Sydafrika och ett från Japan.

Ett av UK-bidragen behandiade tiiiämpning i Uganda, där man
fäste stort avseende bi a vid fordonskostnader och kunde uppvisa
kostnadsminimum som funktion av ojämnheten. Man hade inhämtat
mycket från systemen i Arizona och Thaiiand. Mycken nytta hade
man även hämtat från Väridsbanken.

Bidraget från Sydafrika behandlade grusvägar och beskrev ett
system för hyviing och grusning. Även om förhåiiandena i Syd-
afrika inte har mycket gemensamt med våra kan det vara värt ett
studium, man frågar sig dock vad detta bidrag hade att göra i
en bärighetskonferens.

Från Finiand redovisade man ett system, som var ett bra stycke
på väg mot PMS, på viiket man hade stora förväntningar med sikte
på en nära framtid. -

Det japanska bidraget handiade om Tokyo, där man redovisade ett
omfattande underiag, men man ansåg att beiäggningsinventeringen
var för primitiv och man var på god väg att införa ett automa-
tiserat inventeringssystem.

De brittiska bidragen innehöii mycket om defiektografer. Man
har f n sexton stycken i rutinmässig användning, och de kalibre-
ras regeibundet mot varandra. De gamia March- och Ghartsystemen
har fått fierañsentida efterföijare, och man taiar om att ha
PMS heit genomfört 1990. För 1985 redovisade man 40 % genomfört.

Från Danmark redovisade man ett system som heter VEJOPS, som
är IBMPC-tiiivänt.
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5. SLUTAHFURANDE:

Johan Metcaif, den austraiiensiske huvuddeiegaten, gav en de]
kommentarer, snarast att uppfatta som ämnen värda att beakta
närmast:

- kvaiitetsfrågan,
- är de angivna metoderna impiementerade,
- viktigast framstår att bestämma ojämnhet,_spårbi1dning och

kostnader för stiiiestånd.

En annan viktig fråga är iågtrafikerade beiagda vägar, hur in-
verkar t ex bindemediets hårdnande genom åidring.

6. PRESIDENTENS SAMMANFATTNING

Konferensens president, horman Lister, TRRL, gav en utmärkt
sammanfattning av vad som framkommit vid konferensen. Den
kommer att ges ut av trycket inom kort.

Man taiar redan om nästa konferens, avsedd att äga rum om fyra
år. Man frågar sig om den åter skaii föriäggas ti11 ett skandi-

naviskt 1and.

7. NÅGRA SAMMANFATTANDE INTRYCK

- Dimensiönering av överbyggnad har inte avkastat några nyheter
av genomgripande siag.

- I Engiand fortsätter man med inhämtande av empiriskt underiag
och ger sina dimensioneringsdiagram i form av samband meiian
överbyggnadstjockiek och ekvivaienta antaiet standardaxiar, en
efterföijare tiii Rode Note 29 är att vänta kring årsskiftet

' 86/87.

- Kriterierna är de gamia vaniiga, dvs horisonteii töjning i
asfaitens underkant och vertikai töjning på terrassytan. Man
börjar emeiiertid mer och mer uppmärksamma att sprickbiidning
kan ske från vägytan.

- Aiit fier försök görs för att automatisera vägkarteringen, men
heit blind vågar man inte göra den, även om det har rapporte-
rats om ersättning av den direkta iakttageisen av vägytan med
videoupptagning, varigenom visteisen på vägen kan kortas ner

och behöver inte störa eiier störas av trafiken.

- Häriedning av överbyggnadens egenskaper ur sjunktrattens form
har biivit rutin och sker genom back-caicuiation" från fyra
eiier fiera defiektioner i sjunktratten. Metoden finns t ex
inskriven i ILLIPAVE, som är standardmetod i staten Iiiinios.
Metoden har emeiiertid sina begränsningar och bör inte an-
vändas: utan suppierande mätningar av annat siag. De yttersta
detektorerna mäter trots aiit defiektioner som är en bråkdei
av diametern hos ett mänskiigt hårstrå!
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- PMS är aktue11t på a11a möj1iga hå11, och man är enig om att
en förutsättning för genomförandet är en pâ1it1fg kännedom om
vägens t111stånd och dess utveckTing under en fö1jd av år.
Det verkar mindre sann011kt att fu11ständiga system en1igt de
urspruninga tankegångarna kommer att b1i vanliga. Part1e11t
genomförande har skett på många hâ11. *
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Rolf Eirum
Overingeniør
Vegdirektoratet/Veglaboratoriet

REFERANSESTREKNINGER. SYSTEMOPPLEGG

1. INNLEDNING

1.1 Hva er en referansestrekning?

 

Med referansestrekning menes en utvalgt strekning i
vegnettet hvor utviklingen følges opp spesielt med
tanke på å tilbakeføre erfaringsdata til normaler og
retningslinjer.

2. GODE VEGNORMALER FORUTSETTER TILBAKEFøRING AV
ERFARINGER

Ved teknisk kvalitetskontroll får vi rede på om de
vegene vi bygger holder mål, vurdert utifra vegnor-
malenes krav. Dersom vi følger opp det som senere
hender med vegene har vi også en mulighet Byrå.knytte
den tekniske kvalitet til vegens levealder og bruks-
kvalitet. Forbedring av vegbyggenormalene kan bare
skje ved en slik tilbakeføring av erfaringer.

De eksisterende vegregistere, sarlig bareevneregis-
teret og vegdekkeregisteret, kan nok til en viss grad
gi oss viktige erfaringsdata for revisjon av vegnor-
malene. Slik disse er bygget opp, er det umulig å få
en effektiv tilbakeføring ut fra registrene alene.

2.1 Skreddersydd Oppfølging

 

Referansestrekninger(observasjonsstrekninger, Opp-
følgingsstrekninger) er 100 m eller 1 km lange og
avhengig av hva man ønsker å følge opp (f.eks. den
bareevnemessige effekt av et forsterkningsarbeid) er
oppfølgingen skreddersydd både mht. hva som følges
Opp, måten det gjøres på, og når det skal gjøres.

2.2 Hvilke vegstrekninger bør inngå i referanse-
strekningene?

  

Nye veger bygget tilEBeller 10 t aksellast. Får de
den bareevnemessige standard som er forutsatt?

Veger vi vet er bygget med materialer som ikke til-
fredsstiller normalene. Det kan f.eks. vare for høyt
finstoffinnhold i et grusberelag. Hva slags bereevne-
messig utslag og tilstandsutvikling har vi på slike
veger, avhengig av drensforhold 0.1.?
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Bareevnemessig effekt av forsterkningsarbeider. Må-
linger som til nå er utført på en del strekninger
viser at en ofte ikke oppnår den beregnede øking i
bareevnen.

Spesielle konstruksjoner kan det også vare ønskelig å
følge gjennom flere år, f.eks.:

- Veger isolert med skumplastplater (de burde
ha en høyere dekkelevealder enn veger som
ikke er frostsikret).

- Veger hvor det er lagt inn armering (stål
eller plast) i overbygningen. -

I - Veger med nye barelagstyper.

2.3 Etablering av strekninger

Når referansestrekninger skal opprettes, er det visse
grunnleggende informasjoner som alltid må innhentes
om man skal ha full nytte av oppfølgingen:

- vegdata (overbygningsdata)
- trafikkdata (ÅDT, tunge biler, tillatt

aksellast m.v.)

- kartutsnitt.

I de fleste tilfelle er det nødvendig å ha med bare-
evnemålinger i lengdeprofilet, noen ganger også i
tverrprofilet. En tilstandsvurdering, i form av
skadebeskrivelse og subjektiv kjørbarhetsvurdering
(PSR - Present Serviceability Rating) kan vareaktuelt,
frostmenger og frostnedtrenging likeså.

Resultatene presenteres på Standardiserte sammen-
dragsskjemaer.

2.4 Merking av strekningene

 

Det er også viktig at referansestrekningene merkes
tydelig i marken. Det har samme dimensjoner som km-
skiltene, men har gul bakgrunn. Det 3-sifrede tallet
til venstre angir type oppfølging og det 3-sifrede
tall til høyre er referansestrekningens nummer i
fylket.

2.5 Registreringsblanketter

 

I det følgende er vist noen eksempler på etablerings-
og registreringsblanketter.

Den komplette serie som nå foreligger består av:
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ETAB nr. 1 til nr. 6 - Etableringsdata
OPPDR nr. 1 til nr. 18 - Oppdragsdata
ARB nr. 1 til nr. 13 - Arbeidsskjema
SAM nr. 1 Samleskjema

I tillegg kommer skjema for registrerte
referansestrekning i fylket.

Dette synes å vare et meget stort antall blanketter,
mens det for hver type Oppdragsdata brukes en
blankett på hver. I hvert fylke regner Vi med 3-4
forskjellige oppdrag. AV arbeidsskjema kan også
disse reduseres, avhengig av hvilke etableringsdata
som er forutsatt.
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Skjema for registreringsdata

SIAIENS VEGVESEN S'ÅIENS VEGVESEN

1 KRAV m. ETABLERONGSOATA oc OPPFøLGING 100 ETAB, 2 KRAV m ETABLERINGSOATA oc OPPFøLGING 200

VEGERS LEVEALDER FORSTERKNINGSARBEIOER

REGISTRERINGJOPPFOLGUNG AV: REGISTRERINGJOPPFOLGING AV:

Veqet bygget etta:WW 201 Vego: nad c dekka 1 kanals; . .term
102 Vega: hvor max-um ikke WimW 202 - m-I-t P En (ett 09.4 for - 'm'
103 Veqer sm avviker fraWW 203 W319 effekt av Wax-hetast

 

Skjema for oppdragsdata
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Skjema for informasjonsdata

VEGVESEN AV
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Registreringsskjema for referansestrekning

STATENS VEGVESEN OPPFøLGING AV REFERANSESTREKNINGER

REG. REGISTRERTE REFERANSESTREKNINGER

_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ FYLKE

ÖVERSIKT' I NUMMERREKKEFGLGE

Veg nr.-Hp nr.-km Nr OPPRETTET TYPE OPPFøLG. ÅVSLUTTET MERKNAD

 

Skilt for merking av referansestrekningene

STATENS VEGVESEN

 

REFERANSESTREKNHNG
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Trine Presterud
Ingeniør

Vegdirektoratet

DYNAFLECT MÅLEINSTRUMENT

1. HISTORIKK

Dynaflect måleutstyr ble utviklet i Texas, USA i
begynnelsen av 60 årene. Til Norge kom utstyret første
gang i 1975.

I forbindelse med bareevneregistrering av landets
riksvegnett i 1975/76 var en på "jakt" etter et måle-
utstyr som kunne avløse Benkelmansbjelken. Årsaken
til dette var de svakheter bruk av Benkelmansbjelken
har. Målinger med Benkelmansbjelke krever relativ
stor bemanning (3-4 mann) og er følgelig dyr i drift.
I tilleggemrmâlekapasiteten liten (10 km pr. dag).

I løpet av 1975-76 ble det kjøpt inn 6 Dynaflecter.
1 av disse ble stasjonert på Veglaboratoriet, mens de
5 andre ble fordelt til fylkene. I dag opererer hvert
fylke sin Dynaflect og vi har totalt 23 stk. i Norge.

Målekapasiteten for en Dynaflect er ca. 15 km pr. dag
(300 målinger) med målepunktavstand på 50 meter. I
tillegg har Dynaflect god repeterbarhet.

    

 

 

 

 

 

U
1
-

 

\ w 9
Geofoner 4,/

Stålhjul

Dinaflect
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2. TEKNISKE DATA

Strømtilførsel: 12 v.like-spenning
100 A startstrøm

8 A driftstrøm

Kjørehastighet:
gummihjul 80 km/h med bremser tilkoblet

(60 km/h uten bremser)
Stålhjul vegbane avgjør-maks 10 km/h

Tilhengervekt:
statisk 900 kg
Dynamisk 900 kg + 250 kg

dekkdimensjon: 7.50 X 14

dimensjoner:
bredde 175 cm
høyde 116 cm
lengde 315 cm
hjulavstand 151 cm

Pris (ny) ca. kr 500 000,e
Pris full overhaling
(utskifting av deler+
lakkering) ca. kr 80 000,-

3. OPPBYGGING OG VIRKEMÅTE

Dynaflect-systemet består av et dynamisk kraftaggre-
gat montert på en tohjuls tilhenger, en kontroll- og
registreringsenhet, et målesystem og en kalibrerings-
enhet for geofonene. Under transport går tilhengeren
på gummihjul, mens.den ved måling går på to stålhjul.
Tilhengerens egenvekt er ca. 900 kg.

Det dynamiske kraftaggregatet består av to eksent-
riske svinghjul som roterer i hver sin retning med
en hastighet på 8 omdreininger pr. sekund. Dette
produserer en vertikal pulserende last som overføres
til vegbanen gjennom to stålhjul. Den pulserende
lastens amplitude er ca. 500 kg, og lastpåkjenningene
vil derfor variere mellom 650 kg og 1150 kg under
målingene. Vegbanen blir stående å vibrere i takt med
lastpåkjenningene.
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' 4 DATAMASKtN

 

Kontrollpanel og datautstyr for automatisk
registrering

_Vegoverflatens vertikale bevegelse (nedbøyningen)
registreres av geofoner. Disse geofonene er plassert
på en målebru som styres fra trekkvognen. Totalt kan
en ha 5 geofoner på målebruen. I Norge bruker vi
foreløbig kun to geofoner, 1 er plassert midt mellom
stålhjulene mens den andre er plassert 30 cm foran.
Før måling .blir disse geofonene kalibrert på en
vibrasjonsplate på kalibreringsenheten. Denne platen
har en kjent vertikal bevegelse på 0,127 mm ved 8 Hz.
De påfølgende nedbøyningsmâlinger er derfor målinger
i forhold til denne standard nedbøyning.

Vegoverflatens vertikale bevegelse fremkaller
signaler i geOfonene. De elektriske signalene
filtreres slik at de kan avleses på kontroll- og
registreringsenheten i bilen. Et filter sørger for at
systemet kun reagerer overfor en frekvens på 8 Hz.
Avlesningen foretas med automatisk registreringsut-
styr fra en digital skala på kontrollenheten når
"verdiene" har stabilisert seg. Den digitale skalaen
er på forhånd kalibrert i mm.

Måleverdiene lagres sammen med andre vegdata ved hjelp
av en datamaskin i bilen. Bareevnen i hvert målepunkt
beregnes automatisk utifra max nedbøyning og krum-
ning. Alle data blir seinere lagt inn itvegdatabanken.

4. PRAKTISK BRUK AV DYNAFLECT

Om våren brukes Dynaflecten i forbindelse med styring
av aksellastrestriksjonene. Disse målingene foretas
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vanligvis en gang hver uke gjennom hele teleløsnings-
perioden på strekninger av'1 km.

I løpet av sommeren og høsten foretas bareevnemålinger
på Veger som er blitt forsterket. Disse målingene
foretas hver 50 meter og de inngår i ajourholdet av
bareevneregisteret.

I tillegg til disse måletypene, brukes også Dynaflect
ved forsterkning av veger og flyplasser. Det måles da
med forskjellig målepunktavstand. .

Dynaflect brukes ikke til måling på grusveger. Tid-
ligere målinger som er foretatt på grusveger har ofte
ført til problemer og driftsstans.

5. GENERELL ERFARING

Den generelle erfaring med Dynaflect er god. Av betyd-
lige fordeler kan nevnes:

* Lang erfaring (1976-1986)
* Godt utviklede rutiner
* God mulighet til å sjekke Dynaflectene med
hverandre på grunn av stort antall i Norge

* Sammenligningsmålinger som jevnlig foretas
viser bra likhet. Dette medfører at man kan
sammenligne resultater fra hele landet (forut- ,
satt at kalibrering blir utført riktig).

* Få "breakdowns" nå som operatørene kjenner
utstyret godt.

AV svakheter kan nevnes:

 

* Måling tidlig i teleløsningen gir ikke noe
"fornuftig" resultat. (Dette gjelder alt
utstyr). _

* Nedbøyningen måles ikke direkte under belast-
ningshjulene. 4

* Målingene bør kun foretas på fast dekke.

REFERANSER

Aaness Knut, avdringv Statensvegvesen, Sør-Trøndelag.

Forelesningsnotat Dynaflect måleutstyr.
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SHRP - VÅRE DAGERS AASHO-FORSøK

Torkild Thurmann-Moe
Underdirektør

Veglaboratoriet

Generelt

Strategic Highway Research Program blir i disse dager
politisk vedtatt, og dermed er det største og viktig-

ste FoU-prosjekt innen veg- og vegmaterialteknologi
igang.

Som kjent består SHRP av seks delprosjekt:

1. Asfaltmaterialers egenskaper 55 mill. dollar

2. Vegdekkers langtidsegenskaper 45 " "

3. Vedlikehold kostnadseffektivitet 20 " "

4. Bruer-beskyttelse 8 " H

5. Sement og betong 12 " n

6. Sne- og iskontroll 19 " "

 

150 mill. dollar

 

Delprosjektene 1, og 3 - 6 er forholdsvis teoretisk
anlagt og tar sikte på avklaring av en rekke funda-
mentale problemer.

Delprosjekt 1 inneholder f.eks. mye avansert asfalt-
kjemi, og delprosjekt 6 ganske mye rent fysikalske
studier av overflater etc.

Disse delprosjektene vil gå over 5 år, og mesteparten
av FoU-arbeidet vil bli utført på oppdrag ved ameri-
kanske universiteter og oppdragsinstitusjoner.

Delprosjekt 2 har en mer praktisk innretning, og det
er dette prosjektet som kan sammenliknes med femti-
og sekstiårenes AASHO-forsøk.

Dette delprosjektet vil gå over 15 år, og i motsetning
til AASHO-road test vil forsøk og målinger skje på
strekninger i det ordinare vegnett og med ordinar
trafikk. Hovedmengden av arbeidet på delprosjekt 2
vil bli utført i regi av de statlige vegadministra-
sjoner i USA etter et felles opplegg, og bearbeiding
og sammenstilling av forsøksresultatene vil ikke vare
avsluttet før i midten av 90-årene. Disse resultatene
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vil således bli grunnlaget for dimensjonerings-
systemene for veger i år 2000 og utover.

Det er serlig på delprosjekt 2 det blir aktiv inter-
nasjonal medvirkning, og Norge er i høy grad med
sammen med de øvrige nordiske land.

Hele tankegangen bak, og opplegget for delprosjekt 2
likner mye på detnorske prosjektet "Referansestrek-
ninger" som Veglaboratoriet har arbeidet med i 5 - 6
år i samarbeide med en rekke vegkontor.

Hva gjør vi i Norden

 

De nordiske land var tidlig klar over verdien av ner
bevâkning og medvirkning i SHRP, med tanke på å pâ-
virke opplegget, medvirke i deler av prosjektet, og
raskest mulig å få ta del i resultatene. Det ble der-
for inngått en avtale mellom Veglaboratoriene i
Danmark, Finland, Norge og Sverige om en felles opp-
treden.

Dette har resultert i følgende ordning:-

1. En medarbeider fra et av de nordiske land går inn
som medarbeider i SHRP-ledelsens stab i
Washington (loaned staff). Vedkommende skal fungere
som en attache mellom de enkelte nordiske land og
SHRP-prosjektet, dvs. sørge for to veis infOrma-
sjon og vare behjelpelig med kontakt mellom fag4
miljøer i hvert av de deltagende nordiske land og
hvilken som helst del av aktiviteten i USA. Denne
funksjonen roterer mellom de fire deltagerland,
førstemann er Bo Simonsson fra VTI. Funksjons-
tiden er 12 - 14 måneder.

2. Aktiv nordisk deltagelse i delprosjekt 2, Long
Term Pavement Performance." Dette innebarer at det
velges ut et antall strekninger på det ordinare
vegnett, som beskrives og følges opp med målinger
og registreringer av tilstandsutviklingen etter
et opplegg som er likt for alle som deltar.

Den nordiske koordinering av delprosjekt 2 skjer
gjennom en firemannsgruppe med en representant
for hvert av de fire deltagende land, norsk medlem
er Per M. Noss. En av disse fire går etter tur inn
som medlem av den internasjonale prosjektkomitê.

Styringsgruppe for den koordinerte nordiske kontakt
er lederne for de nordiske Veglaboratoriene. Hvert
land dekker 1/4 av kostnadene knyttet til attache-
ordningen. Kostnadene for medvirkning i delprosjekt 2
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består dels av fellesutgifter for planlegging og
koordinering, dels av utgifter til etablering og opp-
følging av prøvestrekninger. For fellesutgifter er
der gitt bidrag fra Nordisk Råd, de øvrige kostnader
dekkes av vegvesenet i de respektive land. 1

Bo Simonsson er nå installert i Washington, og har
startet sin funksjon. Før han reiste ble det arrangert
kontakt- og informasjonsmøte i hvert av de deltagende
land. På disse møtene ble Bo Simonsson informert om
igangverende nordisk FoU-virksomhet innenfor de
aktuelle fagfelt, og hvilke ting innen SHRP som er av
spesiell interesse for våre fagmiljøer.
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OBSERVATIONSSTRÄCKOR OCH MÄTINSTRUMENT FÖR TILLSTÅNDS-
UPPFÖLJNING - NEDBRYTNINGSMODELLER
Lennart Djärf
Forskningsledare
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)

1. INLEDNING

Grundläggande för ett kostnadseffektivt beläggningsunderhåll är ej bara
att välja lämpligaste åtgärd (-er) vid rätt tidpunkt. Underhållsorganisa-
tionen skall också med avseende på manskap, maskiner etc vara dyna-
misk på så sätt att den lätt kan anpassas såväl till de kortsiktiga som
- och framför allt - de långsiktiga underhållsbehoven. För att åstad-
komma rätt kostym härvidlag krävs långtidsplanering. Denna måste å'
sin sida baseras på kunskaper om olika beläggningstypers och underhålls-
åtgärders livslängd under olika betingelser beträffande trafikbelastning,
överbyggnadskonstruktion, dränering, klimat etc. Valet av underhållsåt-
gård och åtgärdens livslängd är också beroende av tillståndet vid åt-
gärdstidpunkten (typ av defekter etc).

Kunskaper i här nämnd mening finns naturligtvis redan idag. Emellertid
är denna kunskap huvudsakligen baserad på subjektiva bedömningar vilka
därtill kan förväntas variera dels mellan olika bedömare, dels mellan
olika delar av ett land beroende på bedömarens "referensramar".

För att kunna basera livslängdsbedömningar på systematiskt genomförda
uppföljningar under lång tid har ett projekt igångsatts i Sverige år 1984
på det svenska Vägverkets uppdrag. Projektet innebär regelbunden mät-
ning av jämnhets- och spårdjupsförändringar, skadekarteringar och ned-
sjunkningsmätningar på ca 160 st observationssträckor.

2. OBSERVATIONSSTRÄCKOR

Riktlinjerna vid val av observationssträckor var att dessa skulle uppfylla
följande krav:

ÅDT inom intervallet ca 1000 å 8000
Undergrundsmaterial:
Tjälfarlighetsklass I och III (icke tjälfarligt resp mycket
tjälfarligt)
Överbyggnad:
Grusbitumen- (GBÖ) resp
Bergbitumenöverbyggnad (BBÖ)
(Dessa överbyggnadstyper är de vanligast förekommande
i Sverige).
Skärning/bank
Klimat:

Områden med frys-/töcykler resp stabilt vinterklimat

Härutöver inriktades _urvalet på icke åtgärdade objekt där tidpunkten för
åtgärd var nära förestående för att möjliggöra en dokumentation av till-
ståndet före åtgärdens genomförande.
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Underlaget för uppföljningen avses emellertid att utökas till ca 300 st
sträckor. Vid denna komplettering avses objekt vilka dels åtgärdats en
eller flera gånger, dels har en annan fördelning än ovan längs livscykeln
att medtagas. En sådan urvalsstrategi medför att den erforderliga tids-
ramen för utveckling av användbara livslängds- (nedbrytnings)modeller
kan komprimeras.

3. MODELLBYGGNAD

Huvudsyftet med det ovan beskrivna observationsvägnätet är att utveckla
prognoseringsmodeller för vägbeläggningars/underhållsåtgärders livslängd
att användas vid långtidsplanering av underhållsbehov, val av kostnads-
effektiv åtgärd m m.

3.1 Värdering av beläggningstillstånd

Vid utvecklingen av nedbrytningsmodellerna avses beläggningens tillstånd
och tillståndsförändring att beskrivas med ett index (beläggningstill-
ståndsindex). Detta sammansättes (i första hand) av jämnheten i längsled,
spårdjup och sprickor/krackelering varvid de enskilda defekterna väges
ihop på ett för väghållaren relevant sätt.

För en totaloptimering av beläggningsunderhållet - dvs även med av-
seende på trafikant- och fordonskostnader - bör tillståndet även värderas
1 ett: trafikantindex. För att därvid kunna bestämma optimal åtgärds-tid-
punkt krävs kunskap om sambandet mellan dessa index' och kostnad för
resp väghallare och trafikant. '

3.2 Statistiska aspekter

 

En vägs (beläggnings, underhållsåtgärds) nedbrytningshastighet är bero-
ende av många faktorer av vilka flertalet icke är möjliga att beskriva
(kvantifiera) till en rimlig arbetsinsats. Exempel på sådana - slump-
mässigt varierande - faktorer är variationer i skikttjocklekar, packnings-
grad, bindemedelshalter, jordarter (och framförallt jordartsföljder) i
undergrunden etc, etc. Mot denna bakgrund kommer modellbyggandet att
baseras på ett statistiskt betrazktelsesätt för att möjliggöra en sannolik-
hetsmässig bedömning av beläggningars (åtgärders) livslängd.

3.3 Nedbrytningsmodell(er)

Ansatsen vid modellbyggandet blir att i första hand studera samband
mellan å' ena sidan nedsjunkningsmätningar utförda under olika årstider
och trafikbelastningen och å' andra sidan beläggningens (vägens) till-
standsförändring (nedbrytning).

I figur 1 visas typiska nedsjunkningsbassänger uppmätta på vägar vilka
uppvisat karakteristiskt olika nedbrytningshastighet. En kortfattad be-

skrivning av de i figuren redovisade Vägarnas uppbyggnad, trafikbe-
lastning och tillstånd:
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i ,, 300 690 990 mm

    

  

       

RSS, R33
E4

_ RSO

/R68

NedSJunanng, mm

Figur 1 Typiska nedsjunkningsbassänger uppmätta med fallvikts-
defiektometer på vägar med karakteristiskt olika nedbryt-
ningshastighet.

Riksväg 55 (R 55), Sköldinge-F1en

ÅDT ca 4800 (ca 200 tunga).
Grusbitumenöverbyggnad, 60-80 cm.
Öppningsår 1965, slitlager MAB 80 kg m .
År 1969 utfördes just + MAB 60 kg/m .
Nästa åtgärd genomfördes ej förrän år 1984L (just + YlB).
Beläggningen var härvid genomsliten.
Undergrund: huvudsakligen grova moräner.

Riksväg 33 (R 33), öster Vimmberby

ÅDT ca 1800 (ca 100 tunga). 2
Bergbitumenöverbyggnad (BBÖ), AG 110 kg/m .
"Undergrund": Bergbank/bergskärning.
Öppningsår 1979, i mycket gott skick år 1986.
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Europaväg 4 (E 4), Staby-Norsholm

ÄDT ca 6000/riktning (ca 1100 tunga). 2
Bergbitumenöverbyggnad (BBÖ), AG 150 kg/m .
Undergrund: Lera II 2
Öppningsår 1975, HAB 80 kg/m år 1978.
Urfräsning fläckvis år 1985. Maskinjustering + HAB 16 T 100 kg/m
samma år.
På observationssträckorna förelåg inga skador i nordlig riktning, däremot
i viss omfattning i den sydliga.
Nedsjunkningsmätningarna indikerade ingen eller marginell skillnad mellan
de två riktningarna (skillnad i beläggningskvalitet, utförande ...?).

2

Riksväg 50 (R 50), förbifart Askersund

ÄDT ca 4000 (ca 200 tunga). 2
Grusbitumenöverbyggnad (GBÖ), AG 80 kg/m .
Undergrund: Mo I-III på mjäla.
Öppningsår: 1983
Deformationsspår ca 20 mm + krackelering, sprickor sommaren 1985
(mycket regnig sommar).

Riksväg 68 (R 68), Lindesberg

ÄDT ca 2000 (ca 150 tunga).
Grusbitumenöverbyggnad (GBÖ), 70-80 cm. 2
Öppningsår 1977-80, slitlager MAB 25 T 100 kg/m .
Undergrund: Huvudsakligenmycket tjälfarliga material.
Åtgärder: Hyveljustering (fläckvis) med AG + AG 80 kg/m år 1986.
Sprickor, krackeleringar + deformationsspår förekom i stor omfattning
redan våren 1984 vid den första skadekarteringen.

Nedsjunkningen vid fallviktsmätning mäts i fyra punkter (i belastnings-
centrum resp på avståndet 300, 600 och 900 mm därifrån) vid belast-
ningskraften 50 kN och en belastningstid representativ för en fordons-
hastighet på ca 60 km/h. Nedsjunkningsbassägens djup och geometriska
form är ett indirekt uttryck för påkänningarna i beläggningen likaväl som
för styvhetsfördelningen i vägkrOppen och undergrundens bärförmåga.
Följaktligen bör ett samband föreligga mellan bassängens djup och form
och vägens (beläggningens) beteende. Den matematiska formen på det
uttryck för sjunkningsbassängen som - i kombination med trafiklasten -
bäst beskriver detta samband måste tas fram genom upprepade passnings-
beräkningar. Detta samband kan vidare (eventuellt) förbättras genom att
variabler såsom bank/skärning, överbyggnadstyp, klimat etc inkorporeras
i modellen.

Beträffande modelluppbyggnad är det idag tillgängliga dataunderlaget
ej tillräckligt för att möjliggöra konkreta ansatser (mätningar genom-
förda år 1984 och 1985, representerande ett års tillståndsförändring).

4. NEDMSJUNKNINGSMÄTNINGAR

Ovan nämndes att huvudsyftet med observationsvägnätet var att ut-
veckla prognosmodeller att användas som ett hjälpmedel i beläggnings-
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underhållet. Ett annat viktigt fält inom vilket ökad kunskap kan in-
hämtas genom den systematiska uppföljningen med mätningar och skade-
karteringar är inom dimensioneringsområdet. Utvecklingen på fordons-
och framför allt däcksidan (se vidare kap '5 nedan) talar för flexibla
metoder för dimensionering av vägars överbyggnader. Med en flexibel
metod avses här en metod med vilken man med utgångspunkt från de
olika materiallagrens styvhet (E-modul) beräknar påkänningar (spänningar,
töjningar) i kritiska punkter i vägkrOppen. En av dessa allmänt accepte-
rade punkter är den av trafiklasten inducerade horisontella dragtöjningen
i beläggningens underkant. Skadligheten av en sådan dragtöjning är icke
enbart beroende av dess storlek utan också och framför allt av belägg-
ningens temperatur (dvs av dess styvhet) vid belastningstillfället.

I figur 2 redovisas mätningar utförda under olika årstider på en väg med
konventionell grusbitumenöverbyggnad med (nominellt) 40 mm:s belägg-
ningstjocklek och tjälfarlig undergrund.

 

300 600 900 mm

85.04 l
84.08
84.10
84.05
85.11
84.01+

           

.6 '

q// x) TJÄLE: 05-14 m

/
/

/

    

q NEDSJUNKNlNG, mm

Figur 2 Nedsjunkningsbassänger under olika årstider på väg med
konventionell grusbitumenöverbyggnad och (nominellt)
40 mm:s asfaltbeläggning.
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Mätningarna antyder att nedsjunkningarna vid urtjälade förhållanden
varierar förhållandevis lite under året på denna typ av väg som dock kan
betraktas som tillhörande de Svagaste asfaltbetongbelagda vägarna i
Sverige. Emellertid kan påkänningarna (dragtöjningen) i beläggningen
vara av helt olika skadlighet under olika årstider. Tidigare nämndes att
nedsjunkningsbassängens djup och geometriska form är ett indirekt ut-
tryck för påkänningarna i beläggningen. Med hjälp av ett regressions-
samband (1) av formen

E = f (di, h) där

5 = horisontaltöjningen i beläggningens underkant

di = nedsjunkningen i belastningscentrum resp på avstånden

300, 600 resp 900 mm därifrån och '

h = beläggningens tjocklek

har töjningen i beläggningens underkant beräknats för de olika mättill-
fällena enligt figur 2. Resultaten redovisas i tabell 1 jämväl med det re-
lativa antalet tillåtna belastningsväxlingar vid de beräknade töjningarna.

Tabell 1 Dragtöjning i beläggningens underkant, skattad medeltempe-
ratur i beläggningen under resp årstid samt relativt antal
tillåtna belastningar enligt Kingham's kriterium (2) på väg
med (nominellt) 40 mm:s asfaltbeläggning, jmf figur 2.

  

Ärstid, mättillfälle Töjning, xio6 Beläggn.temp,0C Ntill rel.

  

Delvis urtjälat, 85-04 207 + 5 (+6) _ 5

M urtjälat, 84-04 421 +10 (+6) 1

'V 1 mån efter tjäl-
lossning, 84-05 329 +15 (+13) 11

Sommar, 84-08 294 +20 (+17) 66

Tidig höst, 84-10 286 +10 (+11) 5

Sen höst, 85-11 279 + 5 (+2) 1,5

Fotnot: Inom parentes har den faktiska beläggningstemperaturen vid
resp mättillfälle angivits. Vid beräkning av Ntill har skattade
(karakteristiska) temperaturer för resp årstid
använts, se tabell, emedan sjunktrattens djup och form kan
anses vara oberoende av några graders temperaturskillnad
vid tunna beläggningar.

Av tabellen framgår att vår- och höstperioden är helt avgörande för en
tunn beläggnings livslängd dock inte beroende på att dragtöjningarna är
större under dessa perioder (frånsett vid slutet av tjällossningen) utan på
de lägre temperaturerna (högre styvheterna).

De dramatiska skillnader i påfrestning som här redovisats mellan olika
årstider gäller endast tunna beläggningar. Med ökande beläggningstjocklek
reduceras denna skillnad beroende på beläggningens ökande relativa be-
tydelse för nedsjunkningarna. Vid en beläggningstjocklek på 80 mm är
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relationen vår/sommar ca 10 dvs en belastning på våren är ca 10 ggr
skadligare än under sommarperioden. Förhållandet är dock beroende av
framför allt hur undergrundens bärförmåga (fjädring) varierar under året
(vilket naturligtvis också gäller det föregående exemplet).

De här redovisade exemplen - dock hämtade ur verkligheten - skall för
dagen endast ses som en illustration till möjligheterna att utveckla ett
fältbaserat dragtöjningskriterium för asfaltbeläggningar. Ett sådant
kriterium bör kompletteras med analys av borrkärnor för bestämning av
beläggningarnas verkliga sammansättning, relativa utmattningshållfasthet
vid olika temperaturer etc (det samband som här använts mellan drag-
töjning, beläggningstemperatur och utmattningshållfasthet är ej själv-
klart giltigt för typiska svenska beläggningsmassor).

Kommentar: Det principiella sambandet mellan dragtöjningen i en be-
läggnings underkant och beläggningens tjocklek är en funktion av förhåll-
andet hl/r där

hl
r

beläggningens tjocklek och
belastningsytans radie vilken är en funktion
av hjullast och ring (kontakt) tryck

Sambandet har uppritats i figur 3. D n maximala töjningen vid kraften
50 kN och kontakttrycket 0,7 N/mm inträffar vid en beläggningstjock-
lek på 65 á 70 mm. I exemplet ovan har den beräknade dragtöjningen i
fallet 40 mm:s beläggning extrapolerats enligt den streckade linjen i
figur 3. -

   

log Er

\
\
\

I

I' f(h1lr) h,

Figur 3 Principiellt samband mellan dragtöjning i underkänt belägg-
ning och beläggningstjocklek.
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5. UTVECKLINGEN PÅ FORDONS- OCH DÄCDKSIDAN. KONSE-ø
KVENSER FÖR DIMENSIONERING AV VÄGOVERBYGG-
NADER '

Utvecklingen på fordons- och framför allt däcksidan har under många år
gått i en riktning som sannolikt är ogynnsam med avseende på vägars
och gators förslitning.

På fordonssidan har en markant ökning av lasterna på framaxeln (singel-
hjul) skett under de senaste 15 á 20 åren. Denna ökning kan förväntas
fortsätta. Den s k S-ride-boggien (10 + 6 ton) och den kraftiga ökningen
av långboggies (axelavstånd _>_ 2 m) synes ej heller vara till fördel med
avseende på Vägarnas fortbestånd. Å' andra sidan kan de alltmer fre-
kventa trippelaxlarna vara positiva för vägpåkänningarna uttryckt som
nedbrytningsarbete per ton nyttolast. Konsekvenserna av utvecklingen
mot dubbla framaxlar är beroende av hur' lastbestämmelserna härvidlag
kommer att utformas.

På axellastsidan - där någon signifikant ökning av de genomsnittliga
lasterna under de senaste 20 åren är svår att påvisa - föreligger ett
starkt tryck utifrån om en internationell samordning av lastbestämmel-
serna. Även inom landet framförs starka önskemål om ändrade lastbe-
stämmelser.

På däcksidan låg ringtrycken'på 196 -talet runt ca 6 kg/cm2 (diagonal-
däck) medan ringtryck runt 8 kg/cm och mer icke är ovanliga idag' (ra-
dialdäck). Härtill kommer att mindre däck (exempelvis 1045) börjat an-
vändas i viss utsträckning på släp- och påhäåugsvagnar. Dessa däck har i
regel ringtryck i storleksordningen 9 kg/cm (3). På däcksidan har också
de s k breddäcken kommit under 5 nare år vilka regelmässigt framföres
med höga ringtryck'(9 á 10 kg/cm ) av kördynamiska skäl. '

De ökande ring(kontakt)trycken medför i första hand förkortade livsläng-
der för de tunna beläggningarna och ökad risk för deformationer i bär-

, lagren. Härutöver ökar risken för plastiska deformationer i asfaltbelägg-
ningarna.

Kontakttryckets fördelning har sannolikt också viss betydelse för tunna
beläggningars livslängd. I figur 4 visas ett exempfl på kontakttryckets
fördelning för ett däck med ringtrycket 8 kg/cm .

     

"m - ökglcm2

. 2
-- 12 kglcm

Figur 4 Kontakttryckets förråelning i imittsnittet tvärs ett däck med
ringtrycket 8 kg/cm . OECD 1983 (4).
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Den utveckling som faktiskt redan inträffat på däcksidan och är att för-
vänta inom fordonssidan (ökade axellaster) har föranlett svenska väg-
verket att söka utveckla en för svenska förhållanden anpassad flexibel

(analytisk) metod för överbyggnadsdimensionering för att bättre kunna
möta de ändrade dimensioneringsförutsättningarna.

I detta sammanhang kan nämnas att ett flertal undersökningar av obund-
na materials vägtekniska egenskaper under den senaste lO-årsperioden
- exempelvis STINA (5) - pekar på att den välbekanta 4-potensregeln
icke skulle vara giltig för obundna material. Undersökningarna antyder
att "de största påkänningarna" är av avgjort större betydelse än antalet
belastningar av varierande storlek. I princip skulle detta innebära att på-
känningarna i bärlagret - vid tunna beläggningar,- skall beräknas med ut-
gångspunkt från de största förekommande ringtrycken medan påkänning-
arna i förstärkningslagret och nedåt beräknas för de största förekomman-
de axellasterna i princip enligt figur 5.

AB, lOOkg/mz (ca 40mm)

 

 

  

RlNQTRYCKET ..
AVGORANDE GRUSBARLAGER, 160 mm

AXELLASTEN ' '.,9 ' '_ FÖRSTÄRKNINGSLAGER,
AVGORANDE '-0 _ ' Q 500mm. 0 \

la o . 0 I

Figur 5 Dimensionerande lastparametrar för en vägkonstruktion.

6. MÃTINSTRUMENT FÖR TILLSTÅNDSUPPFÖLJNING

Nedan omnämnes mycket kortfattat några instrument för mätning av
spårdjup och jämnhet på vägar.

RST (Road Surface Tester): Mätning av tvärprofil (upp till 4 m:s mät-
bredd) och längsprofil (komfortvärde) i trafikhastighet med laserteknik.

PRIMAL: Mätning av tvärprofil (3 min) och längsprofil upp till 50 m:s
längd (10 min) med laserteknik.

CHLOE: Mekanisk mätning av jämnhet (komfortvärde) med 7 m lång
referens vid hastigheten 5 km/h.

Bogserad rätskiva: Mekanisk mätning av ojämnheter med 5 m lång refe-
rens. Med hjälp av den fördelningskurva över antal ojämnheter. och
ojämnheternas storlek som erhålles kan ett grovt komfortvärde enkelt
skattas, figur 6, eller beräknas medelst
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PSI = 8,5 » (0,10 2 fo! där

PSI komfortvärde i femgradig skala
antal ojämnheter "större än y
ojämnhetens storlek, mm

><

II
II

||

Rätskivan kanalternativt "bogseras för hand".

Tvärprofilograf: Mekanisk mätning av tvärprofil med 4 m:s referensbalk
(7 minuter).

OJÖ'MNHETENS STORLEK, mm
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ANTAL OJAMNHETER STORRE
AN ETT VISST VARDE

Figur 6 Fördelningskurvor mätta med bogserad rätskiva och mot-

svarande PSI-(komfort)värden. .
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BÃRIGHETSMÄTNING MED FALLVIKTSDEFLEKTOMETER, FWD, I SVERIGE
Uno Arebratt

Förste vägingenjör

Vägverket

1. INLEDNING

Detta föredrag beskriver i korthet historiken kring nyttjande

av fallviktsdeflektometer, FWD, i Sverige. Vidare beskrivs

kort hur vi idag organsierat och bedriver verksamheten i väg-

verket samt arbetsmetodiken vid mätningsarbetet.

I Sverige utförs bärighetsmätning med FWD av vägverket och

VTI. 'Vägverket står för merparten av de undersökningar, som

utförs, och då huvudsakligen på det allmänna vägnätet, men vi

har även under det sista året åtagit oss uppdrag för kommuner,
enskilda väghållare och på någon flygplats.

2. HISTORIK

Vägverket införskaffade 1973 en fallviktsapparat typ Phoenix

för mätning av dynamiska deformationer på befintliga grusvä-

gar. Olle Tholén, som vid den tidpunkten var forskningsingen-

jör vid Statens väg- och trafikinstitut, hade modifierat appa-

raturen på sådant sätt att belastningarna från apparaten mot-
svarande eai "halv" 10-tons axels överfart. Deformationerna

registrerades genom en elektrisk impuls från seismometern i en

minnesvoltmeter. Mätvärdena fick sedan bearbetas manuellt.

Fallviktsapparaten användes under åren 1973--1979 på ett antal

vägobjekt, varav flera provvägar. Syftet med mätningarna un-

der denna tidsperiod var i första hand att utveckla metoder
och skaffa erfarenheter för att på sikt med hjälp av bärig-

hetsmätning kunna dimensionera erforderliga förstärkningar på

våra grusvägar. Apparaturen utvecklades successivt.

1979 konstruerades på uppdrag av vägverket två nya fallvikts-

apparater. Dessa nya apparater, som var de första helautoma-

tiserade, bestod av en dragbil, där datorn, som styr mätför-

loppet, var monterad, och fallvikt kopplad som släp efter bi-

len. Datorn, som monterades i bilen, byggdes av SAAB:s flyg-

division. Fallvikten konstruerades av KUAB, Rättvik.

Bärighetsmätning började fr 0 m 1980 att användas som ett led

i produktionen jämsides med att forskning och utveckling
fortsatte :ni med stark inriktning på belagda vägars

nedbrytning. *

1982 byggdes ytterligare en ru? förbättrad fallviktsapparatur

av KUAB. De tidigare apparaterna byggdes samtidigt om, bl a

byttes datorenheterna mot datorer av HP fabrikat.
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3. MÄTUTRUSTNING I VÄGVERKET

I dag finns 4 st FWD KUAB 50 i vägverket, varav 2 st försetts

med borrutrustning för kontroll av beläggningstjocklek.

4. ORGANISATION _

Merparten av bärighetsmätningar i Sverige utförs av vägverket

som för dessa arbetsuppgifter bildat en särskild grupp, bärig-
hetsgruppen, placerad i Härnösand. Gruppen arbetar som in-
ternkonsult och skall vara självfinansierad.

Förutom produktionsmätning för beställares räkning är gruppen

engagerad i såväl central som egen FOU-verksamhet.

5. PRODUKTIONSMÄTNING I VÄGVERKET

För uppdrag i vägverket är rutinerna följande:

Respektive län gör en beställning hos bärighetsgruppen på de

vågar man vill ha undersökta. '

Bärighetsgruppen utför mätningarna (tar betalt för sina

tjänster) och redovisar mätningarna med eller utan förslag

till åtgärd allt efter beställarens önskemål. Beträffande
grusvägar redovisas alltid en indelning i bärighetsklasser av

vägen, som relateras till BYAzs (kap 1:09) förslag till

förstärkning. På belagda vägar kan förslag till åtgärd
erhållas.

Hittills har :mest grusvägar, som varit aktuella för

förstärkningsåtgärder, bärighetsmätts. Under sista åren har
dock även belagda vägar i större utsträckning bärighetsunder-

sökts före åtgärd.

Från och med 1982 har ca 6 000 km av det allmänna vägnätet
undersökts med FWD.

Under 1986 har ca 480 km belagda vägar bärighetsundersökts med

FWD KUAB 50. (FoU verksamhet ej inräknad).

6. UPPDRAGSVERKSAMHFT

Utöver att utföra tjänster 'internt inom verket åtar sig

bärighetsgruppen uppdrag från. externa beställare, kommuner,

enskilda väghållare, industrier m m.
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7. ARBETSMETODIK

När en väg bärighetsmäts för att utröna erforderlig förstärk-

ningsåtgärd, används som regel ett mätpunktsavstånd på 25 m.
Mätpunkterna ligger då växelvis på höger respektive vänster

sida av vägen för att eliminera eventuella bärighetsskillna-

der i vägens tvärled.På allmänna vägnätet är undersökningarna

knutpunktsrelaterade i vägdatabankens system.

Mätningen går till på så vis att först körs höger sida längs
hela sträckan, varefter man vänder och kör vänster sida till-

baka, räknat i längdmätningsriktning. Vid varje mätpunkt
stannar bilen och ett förutbestämt antal stötbelastningar ut-

förs på vägen. FWD arbetar normalt med en stötbelastning på

50 kN, som Hmmsvarar en hjulöverfart från en 10-tons axel,

men även lägre belastningar kan erhållas. Utan ingrepp i FWD

kan tre olika belastningar åstadkommas. Deflektionen mäts i
fyra punkter 0, 20, 45 och 90 cm från belastningscentrum.

Det är möjligt att även erhålla andra seismometeravstånd.
Belastningsplattans diameter är 30 (mn Mätförloppet styrs
via ordergivning från datorn i dragbilen. Datorn registrerar

längdmätning och nedsjunkning för varje mätpunkt' och efter

avslutad mätning sorteras mätvärdena i rätt längdmätning.

8 . MÄTKAPACITET

Kapaciteten vid produktionsmätning med ett mätpunktsavstånd

på 25 m växelvis höger och vänster körbana, höger hjulspår i
körriktningen, är cxa 9 km per arbetsdag. Förutsättningarna

är att arbetsdag = 8 tim samt att transporttid till och från
mätobjektet ej ingår.

Om undersökning av beläggningstjocklek med borr skall utfö-

ras, minskas kapaciteten till ca 7 km per dag, i snitt utförs

då 3 borrningar per km väg.

9. KOSTNAD

Bärighetsgruppen arbetar med fasta priser, kronor per km, un-

der förutsättning att beställning görs i så god tid, att mät-

ningarna kan samordnas. I annat fall gäller löpande räkning,

kr per timme.

För 1986 har följande pris gällt:

Fast kostnad/objekt - 1 600 kr

Rörlig kostnad grusväg 700 kr/km

Rörlig kostnad belagd väg*) 2 000 kr/km

*) inkl borrning och utvärdering
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BRUK AV BEREEVNEMÅLINGER VED FORSTERKNINGSARBEIDER

VED AVD.ING. T. FYKSEN

OPPLAND VEGKONTOR

l. INNLEDNING

Oppland fylke har et vegnett bestående av
1642 km riksveger og

1987 km fylkesveger pr. 1.1.87.

Fylket har typisk innlandsklima med store frostmengder i vinter-

halvåret. Dette fører til store bereevnevariasjoner over året,

*med lav bareevne på vegnettet i teleløsningsperioden.

Sommerbereevnen er målt ved hjelp av nedbøyningsmålinger på hele
riksvegnettet og ca. 60 % av fv.-nettet. Hvert år utføres bare-

evnemålinger i teleløsningen på utvalgte strekninger, tilsammen

ca. 40 km veg, vesentlig på riksvegnettet

2. BEREEVNE 0G AKSELTRYKK PÃ.VEGNETTET

Akseltrykksituasjonen på vegnettet er som følger:

 

Riksveger Fylkesveger

§10 t >8t <8t 310t >8t <8t

Vinter 94 % 100 - 82 100 -

Sommer 76 100 - 12 100 -

Teleløsning 3 58 42 0 1 99

Tilsvarende for bereevnesituasjonen:

 

Riksveger Fylkesveger

>10 t >8t < 8t 2lot >8t <8t

Sommer 58 % 90 10 15 43 57

Teleløsning 7 46 54

Vegnettet er betydelig overbelastet noe som fører til store behov

for forsterkningstiltak for å holde vedlikeholdskostnadene på

rimelig nivå.
Målsettingen fram til nå har vart å få 10 tn akseltrykk med
restriksjoner i teleløsningen på størstedelen av riksvegnettet,

på fylkesvegene har målsettingen vart å opprettholde dagens
akseltrykk.

I planperioden foran oss er målsettingen for riksvegene følgende:

10 t hele året for stamveger
10/8 t for veger med ÃDT > 1500
10/7(6)t for veger med PDT < 1500
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Målsettingen for akseltrykk på fylkesveger er uendret. _
Disse mål setter store krav til investeringer for å øke bereevnen
i teleløsningsperioden.

I dag brukes

ca. 25 mill° kr på riksvegerog
8 " " på fylkesveger

årlig til tiltak for å øke bereevnen på vegene våre.

For å opprettholde bereevnen på fylkesvegene våre regner vi med

et årlig investeringsbehov på ca. 18 mill. kroner. Det skjer
derfor en årlig nedbrytning av vegkapital på denne del av veg-
nettet tilsvarende lO mill. kroner årlig.
Bereevnen på riksvegnettet ventes å øke ut fra den investerings-

takt det er lagt opp til, men økningen vil neppe vare stor nok

til å holde følge med forventa akseltrykkOppskriving i årene
framover.

3. BRUK AV BEREEVNEDATA I OVERSIKTSPLANLEGGING

Bareevnedata brukes for å priorotere forsterkningsprosjekter.

3.1 Registere

Nedbøyningsmålinger danna grunnlaget for vurdering av sommer-

bereevnen på vegnettet. Bereevnen i teleløsningsperioden blir

vurdert ut fra en kombinasjon av erfaringer med vegens tilstand,

oppgravingsprøver og nedbøyningsmålinger. Det utarbeides årlig

en parsellvis oversikt over antatt bareevne og akseltrykkut-

vikling for riksvegnettet de narmeste år, basert på disse vurder-
inger og planlagte forsterkningstiltak i årene framover. Denne

oversikten viser effekten av de planlagte tiltak og brukes også

for eventuell revurdering av forsterkningstiltak i årene framover.

For fylkesvegene utarbeides et bereevneregister som viser bare-

evne og tillatt akseltrykk på parsellnivå. Dette register danner

grunnlag for planlegging av forsterkningstiltak på fylkesvegene.

3.2. Kostnadsberegninger

 

I forbindelse med revisjon av vegplaner blir det nå laget et

program for beregning av nødvendig forsterkning og kostnader for

å øke bareevnen på vegnettet til planlagt målsetting. Programmet

blir fleksibelt slik at en kan foreta valg i de forskjellige inn-

gangsparametere.

4. BRUK AV BEREEVNEDATA VED DIMENSJONERING AV FORSTERKNINGS-

ARBEIDER

Ved dimensjonering av forsterkningsarbeider inngår bareevnedata

som en viktig del av grunnlaget for dimensjoneringen.

En betydelig del av utførte forsterkningsarbeider de senere år er
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dimensjonert for sommerbereevne, de kommende år vil det alt

vesentlige bli dimensjonert for helårsbereevne.

4_1 Dimensjonering for sommerbereevne

 

Grunnlaget for dimensjonering er:

- visuell bedømmelse av vegens tilstand

- nedbøyningsmålinger

I våre vegnormaler inngår en metode for dimensjonering på grunn-
lag av nedbøyningsmålinger. Bareevnen vil kunne variere av-

hengig av årstid og nedbørsforhold. Ved praktisk bruk av metoden

bør det derfor legges inn en sikkerhetsfaktor som ivaretar

disse forhold. '

Nedbørsmålinger utført før og etter forsterkningsarbeider har

gitt oss holdepunkter for hva vi i praksis kan regne med av

bareevneøkning ved forsterkningsarbeider. Undersøkelsen omfattet

ca. 70 km veg med varierende forsterkningstykkelse og material-

type. Undersøkelsen ga dette resultat:

_ I gjennomsnitt oppnådde vi 70 % av teoretisk beregnet

indeksverdi.

- Spredningen i oppnådd indeksverdi for samme type for-

sterkning var"V lO.

Dette resulterte i følgende dimensjoneringsforslag basert på

nedbøyningsmålinger:

 

  

ÃDT = 100 Nødv. forsterkning - F diff
Dim bereevne- Foreslått tilleåå
økning i tonn Veånormalene Fast Variabelt Forslag

l 5 10 - 15

2 10 10 2 22

3 16 10 4 30

4 22 10 6 38

5 28 10 8 46

6 34 10 10 54

 

Denne dimensjoneringsmetoden er benyttet ved enklere forsterk-

ningsarbeider med målsetting 10 t sommerbareevne.

4.2 Dimensjonerinå for helårsbereevne

 

Grunnlaget for dimensjoneringen er:

- visuell bedømmelse av vegens tilstand

- nedbøyningsmålinger
- oppgravingsprøver

Bedømmelse av vegens tilstand og nedbøyningsmålinger danner

grunnlaget for senere prøvetaking og inndeling i delparseller.
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Selve dimensjoneringen baserer seg på vegnormalenes metode for

dimensjonering etter oppgravningsprøver.

5. OPPSUMMERING

Bareevnedata inngår som et viktig element fbr å fastslå status-
situasjonen påvegnettet vårt, og i den videre planlegging av

utbedringstiltak både på oversikts- og detaljnivå i årene fram-
over.

Jeg håper ved dette å ha belyst enkelte måter å bruke bareevne-
data på, både kjente og kanskje også noe mer ukjente metoder.

VTI MEDDELANDE 512



151

PRAKTT§KT BRUK AV BÄRIGHETSMÄTNING VID FÖRSTÄRKNINGS-
ARBETEN I ÄLVSBORGS LÄN

Max Nilsson
Förste vägingenjör
Vägverket, Vägförvaltningen i Älvsborgs län

Deflektometermätning har under åren 1981-86 använts
för dimensionering av tre olika typer av förstärk-
ningsåtgärder: . ,

l. Förstärkning av grusväg medcementstabiliserad
sand (CS). <

2. Förstärkning av grusväg med grusbärlager.
3. Förstärkning med av belagd väg med varierande

åtgärder.

Deflektometern har även använts för uppföljning av
resultat från den förstnämnda förstärkningsåtgärden.
(CS).

Nedan följer en kort redogörelse för deflektormeterns
användning vid de olika typerna av förstärkning.

TYP 1 - FÖRSTÄRKNING MED CEMENTSTABILISERAD SAND 0-8.

Målet med förstärkning var att till lägsta möjliga-
kostnad med två tillgängliga material, - grusbärlager
och cementstabiliserat sand, - utföra en förstärkning
som resulterade i en jämnstark 10/16 väg som ej
krävde nedsättning av trafiklasten under tjälloss-
ningsperioden. Nedan redovisas åtgärderna på en fyra
kilometer lång delsträcka.

Bärighetsmätning utföres omedelbart efter tjälloss-
ningen med resultat som framgår av fig. 1.

    

Ana BÄRIGHETSPROTOKOLL
6 0 H"

5.. .

4» s

5 0 [-547 5 4 I 5.

*L_i__; L. " I.
' T 2 I 3 N

0 1000 2.500 30:0 qooo H>

Fig 1
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'IZLZIIIIIT ?GISLAG TILL DZIIIIXOIIIIIGITÅIILL

 

  

 

 

  

 

 

Dimensåoneringen av for- m mamma_

Star-kñlngs atgärder Ut' o - s." :30:11: m; n :1:0:116 void.: m:
n a a _ 1 100 G) '0 CIL

fordes i enlighet med ett run :nn
, - soc - 1000 V ån.. OG alla: ca 01.10: än.. 06 eller

grov beräkning av mate- ' ° 132 §32

rialtj Mek-a? - som 3.2.. 23:2.: 22:2.:
framtagits av vår utveck- :un Jun

' 0 I? .11.: 116 71 011.: 116 11 011.: 113

lingsavdelning. (tab 1). :was ;3:a ;3:a

ååh SU:

Tab 1

Den cementstabiliserade sandens bärighetsindex i
opackat tillstånd bedömdes av oss till ca 0,5 x (cm
FL+cm GBL). De därigenom erhållna tjocklekarna på '
erforderlig förstärkning med CG framgår av fig.2.

  

  

 

  

  

4$á BÄRIGHETSPROTOKOLL
5" ' BL=BÄRLAGER 0-35 EMI
60 - CSáImENHHEEHJEEEMD

4 6 , SHEDO-8Inn

T PLN_ [-çJ 4D

34- 4 5

f 4 i . |

1000 2000 3000 1000 -QF
JL: 1111-- :_43er CS ;4 05'- :i (13
10 cm försök 10 cm 20cm . 25cm 20cm

Fig 2.

Uppföljning av förstärkningseffekterna har utförts
under tjällossningsperioderna 1983 och 1985. Resul-
taten av mätningarna framgår av fig 3.

 

4:; BÄRIGHETSPROTOKOLL

60» ...I '83 mat. m

5.. _ 'ng' " ' CSWABEISERAD
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.-0-.-
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Fig 3.
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âaEmEn-âastaiag
Bärighetsmätningens betydelse för denna typ av
förstärkningsarbeten är mycket värdefull om man skall
nå målen:

* Jämn bärighet längs hela vägsträckan.

* Lägsta möjliga kostnad.

* Ingen begränsning av trafiklasten under tjäl-
lossningsperioden.

TYP 2 - FÖRSTÄRKNING AV GRUSVÄG MED GBL

 

Den aktuella grusvägen bärighetsmätes omedelbart
efter tjällossningen. Förstärkningsarbeten utfördes
enbart med varierande tjocklekar av grusbärlager
enligt ett något förbättrat förslag till förstärk-
ningsalternativ. (tab 2).

Tyvärr blev resultatet ej det förväntade. Redan
efter första tjällossningen uppstod skador som visade
att förstärkningseffekterna uteblev helt eller delvis
på många delsträckor.

Någon utredning om Varför resultatet ej blev det
förväntade har ännu ej utförts.

 

 

   

iBärighetsklass 1-2 { 3-4 5-6

Köldmängd d°c i 500 3 500 i 500 500

OG + 7'cm GBL OG + 15 cm GBL OG + 10 cm GBL +
4 15 cm FL

T Y1G + 10 cm GBL Y1G + 18 cm GBL Y1G + 10 cm GBL +
R 20 cm FL

F - . _ . - . . C - C 1_ - - - - q _ - - - - - - - - - - _ '-

A 0 - 500 (Y1G + IM3 + (ch + IM 3 f (Y1G + IM3 +
F 5 cm GBL 14 cm GBL 10 cm GBL +

15 cm FL
I ..-.n_ - - _._ - -l . . _ . . . _ _ . _ _ _ _ . . . - 4

K (Y1G +) IMS (Y1G +) IMS + (Y1G +) IMS +

M 10 cm GBL 20 cm GBL

Ä OG + 12 cm GBL OG + 20 cm GBL OG + 10 cm GBL +
20 cm FL

N _ . . _ . . . ._ - 4. . . _ . . . _ - .... - - -._.. - -.

G Y1G + 15 cm GBL YTG * 10 cm GBL HY1G + 10 cm GBL *

15 cm FL 25 cm FL

D 500- moo ----------« - - - - - - - .--- - - - - - - --
- (Y1G +) IM3 + (Y1G +) IMB + (Y1G +) IM3 +

12 cm GBL 20 cm GBL 12 cm GBL +

A 20 cm PL

D ° ' - - - - - - - - - - t . - - - --q-----*---

(YTG *) IMS + (Y1G +) IMS * (Y1G +) IMS +

T 8 cm GBL 15 cm GBL 12 cm GBL +
15 cm PL

    

  

 

GBL = Grusbärlaqer
FL z Förstärkningslager (A-material)

Tab 2
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TYP 3:5 FÖRSTÄRKNING AV BELAGD VÄG

Denna typ av förstärkning áåázzåäâlääáQQEQZZi
är under utveckling.

  

Planeringen av förstärk-
ningsátgärder görs i fyra i
steg

   

 

1. Bärighetsmätning

 

2. Lokalkännedomsaspekter

3. Upptagning av provgro-
par för bedömning av
lagertjocklekar och
materialkvaliteter. .

   

4. Dimensionering av för-

  

 

stärkningsåtgärder ge- é §3- «
0. h 3 \_

nom att beräkna kvarva- LL \
00 00 0 L . V

rande fOFStârknlngsgf_ ' memmuoumammma.
fekt av J. vagen befint- _mm.,muws.
ligt material samt för-
stärkningseffekten av
tillgängligt förstärk- 4 Mmmwmmwmk
ning smater ia l . " mmmmma

 

  

 

Bärighetsmätningen utföres omedelbart efter tjälloss-
ningsperioden. Diskussioner pågår dock om lämplighe-
ten av att mäta under denna period. Troligen ger
mätningen ett mer rättvisande resultat om den utföres
under hösten.

Med resultatet av mätningarna som underlag uppdelas
vägen i olika förstärkningsklasser. Som kontrollåt-
gärd inhämtas därefter den lokala arbetsledningens
kännedom om.bärighetsproblemen. Ofta råder mycket

  

god samstämmighet med uppmätta wmmmmw"
00 0 0.

(H 3, A

barlghetsvarden ° 3 en cat. m oc mc Annual» i'm. [SBI-5 ?G

 

Provgropar upptages där-
efter inom de olika för-
stärkningsklasserna.
Lagertjocklekar mäts och
analys på upptaget mate-
rial utföres. Överbygg-
nadens kvarvarande för-
stärkningseffekt (FE )
beräknas med hjälp av
tabell. (tab 3).
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aneln . :nu ;L en mamma: ocn vu:
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Förstärkningseffekten av material i ny väg enl BYA
(FE ) beräknas för gällande trafikklass. Saknad
förstärkningseffekt (FEB - FE ) ersätts med till-
gängligt förstärkningsmateriaä i erforderliga tjock-
lekar till önskad förstärkningseffekt uppnåtts.

Erfarenhetsmässigt kan emellertid den erhållna ,
F-effekten reduceras med 10-15% beroende på att den
gamla vägen i regel har en mycket Väl komprimerad
terrass. Även avståndet från respektive material-
klass till terrass med C eller D material kan i
vissa fall minskas något, om vägkroppen är väl
dränerad. .

Exempel på beräkningsgången;

Dim trafik: 50-100 ÅDT

  

 

  

 

  

 

 

 

ÖB enl BYA ? öB i provgrop å Ekf.förstärkn§

Material FE Material FE Material FE

4 cm OG 0,6 6 cm OG 1,0 4 cm OG 0,6
11 cm BL 1,1 15 cm,A-mtr1,0 8 cm BL 0,8
25 cm GPL 1,7 I

áPBB= 3,4 Jing: 2,0 :EET = 1,4

 

 

 

  

 

 

FE :Förstärkningseffekt enl tab 3
FE :FE för ny väg enl BYA

B

FBK =Kvarvarande FE i gammal väg

FET =Tilläggseffekt

För fullvärdig förstärkning gäller2FEB-(FEK+FET)=O

Sammanfattning

Värdet av de tre karteringsmodellerna, deflektormät-

ning, lokalkännedom samt provgropar visar sig till-

sammans med beräkningar av förstärkningseffekter vara

en godtagbar metod för att på ett relativt enkelt

sätt erhålla en jämn förstärkning av belagda vägar

som har varierande bärighet. '
p

Metoden kan naturligtvis även användas för förstärk-

ning av grusvägar, med då denna typ av vägar i regel

är uppbyggda med en stor variation av material i '

överbyggnaden blir resultatet mer osäkert.
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