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ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα εργαστηριακών δοκιµών κόπωσης (επαναλαµβανόµενη
αντιδιαµετρική θλίψη) σε δοκίµια ανακυκλωµένου µε αφρώδη άσφαλτο µίγµατος από
φρεζαρισµένο ασφαλτοσκυρόδεµα και ΚΘΑ. Το ανακυκλωµένο υλικό προέρχεται από τον
αυτοκινητόδροµο Αθηνών – Κορίνθου της παράκαµψης διυλιστηρίων. Παρουσιάζονται επίσης και
τα αποτελέσµατα των δοκιµών µέτρησης µέτρου δυσκαµψίας (επαναλαµβανόµενη αντιδιαµετρική
θλίψη) του παραπάνω µίγµατος.

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η ψυχρή ανακύκλωση των ασφαλτικών στρώσεων ενός οδοστρώµατος µπορεί να γίνει µε χρήση
διάφορων συνδετικών υλικών ή συνδυασµό τους όπως : τσιµέντο, ασφαλτικό γαλάκτωµα, αφρώδη
άσφαλτο, ή µε συνδυασµούς τσιµέντου σε µικρή ποσότητα και ασφαλτικού γαλακτώµατος ή
αφρώδους ασφάλτου. Η αφρώδης, ή διογκωµένη άσφαλτος παράγεται µε την προσθήκη µικρού
ποσοστού ψυχρού νερού σε θερµή άσφαλτο, µε αποτέλεσµα την άµεση δηµιουργία ασφαλτικού
αφρού (διόγκωση της ασφάλτου έως και 15 φορές). Οι φυσικές ιδιότητες της ασφάλτου αλλάζουν
προσωρινά, λόγω του ότι το νερό όταν έρθει σε επαφή µε την θερµή άσφαλτο εξατµίζεται και ο
ατµός εγκλωβίζεται σε πολλές µικρές ασφαλτικές φυσαλίδες. Γρήγορα όµως, ο αφρός υποχωρεί
και η άσφαλτος ανακτά τις αρχικές της ιδιότητες. Πρέπει, εποµένως, να γίνει γρήγορη και καλή
ανάµιξη, ώστε η αφρώδης άσφαλτος να εξαπλωθεί σε όλο το µίγµα.
Κατά την ανάµιξη, η αφρώδης άσφαλτος περιβάλλει το λεπτό υλικό δηµιουργώντας ένα είδος
ασφαλτοπολτού – µαστίχας, που δεν είναι συνεχής σχηµατίζεται σε τυχαίες θέσεις και ο οποίος
τελικά αποτελεί το συνδετικό υλικό του µίγµατος. Η τεχνική, εποµένως, σταθεροποίησης µε
αφρώδη άσφαλτο έχει καλύτερα αποτελέσµατα όταν το µίγµα των αδρανών – καθαρών ή
ανακυκλωµένων – έχει ένα επαρκές ποσοστό λεπτού υλικού - άµµου.
Η ασυνεχής παρουσία του συνδετικού υλικού καθιστά τα µίγµατα µε αφρώδη άσφαλτο
λιγότερο ευαίσθητα στις θερµοκρασιακές µεταβολές σε σύγκριση µε τα συµβατικά εν θερµώ
ασφαλτοµίγµατα. Παράλληλα έχει παρατηρηθεί ότι τα αφρώδη ασφαλτοµίγµατα έχουν
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µεγαλύτερη εφελκυστική αντοχή και µέτρο δυσκαµψίας από τα θερµά ασφαλτοµίγµατα για υψηλές
θερµοκρασίες λειτουργίας (>30οC), Amir F. Bissada (1987).
Μία άλλη σηµαντική παράµετρος, που επηρεάζει κυρίως το µέτρο δυσκαµψίας και την
ευστάθεια του µίγµατος, είναι το ποσοστό του περιεχοµένου νερού. Η διάρκεια
συντήρησης/ωρίµανσης, και η µέθοδος συντήρησης/ωρίµανσης, των δοκιµίων αφρωδών
ασφαλτοµιγµάτων παίζουν ρόλο στην τιµή του µέτρου δυσκαµψίας και της εφελκυστικής αντοχής,
κυρίως όσον αφορά την εξάτµιση του νερού και την θερµοκρασία.
Τα αφρώδη ασφαλτοµίγµατα έχουν µηχανικά χαρακτηριστικά που µεταβάλλονται κάπου
ανάµεσα σε αυτά των συµβατικών εν θερµώ ασφαλτοµιγµάτων και των κατεργασµένων θραυστών
αµµοχαλίκων. Τα µίγµατα αυτά δεν έχουν πολλά χρόνια εφαρµογής και για αυτό το λόγο δεν
υπάρχουν επαρκή στοιχεία εργαστηριακών δοκιµών κόπωσης.

2.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ
ΑΝΤΙ∆ΙΑΜΕΤΡΙΚΗ ΘΛΙΨΗ.

ΚΟΠΩΣΗΣ

ΣΕ

ΕΜΜΕΣΟ

ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ

ΜΕ

Στην παρούσα παράγραφο παρουσιάζονται οι εργαστηριακές δοκιµές κόπωσης σε αντιδιαµετρική
θλίψη αφρωδών ασφαλτοµιγµάτων ανακύκλωσης, που πραγµατοποιήθηκαν στο Εργαστήριο
Οδοποιίας του ΕΜΠ. Το αφρώδες ασφαλτόµιγµα που εξετάζεται προέρχεται από το
ανακυκλωµένο υλικό των ασφαλτικών στρώσεων (πάχους περίπου 8cm) και µέρους των στρώσεων
ΚΘΑ (πάχους περίπου 20cm) του αυτοκινητόδροµου Αθηνών-Κορίνθου. Στο ανακυκλωµένο υλικό
προστέθηκε 3% αφρώδης άσφαλτος, 15-20% άµµος και 1% τσιµέντο. Η κοκκοµετρική διαβάθµιση
του υλικού ήταν:
Κόσκινο (mm):
25
19
9.5 4.75 2
0.6 0.3 0.15 0.075
∆ιερχόµενο (%): 100 100 87
66
35
14
9
6
4.7

2.1. Παρασκευή δοκιµίων αφρώδους ασφαλτοµίγµατος ανακύκλωσης.

Μία ποσότητα υλικού αµέσως µετά την ανάµιξή του πίσω από το µηχάνηµα ανακύκλωσης και πριν
την συµπύκνωσή του τοποθετήθηκε σε αεροστεγείς σάκους και µεταφέρθηκε στο Εργαστήριο
Οδοποιίας του ΕΜΠ. Το υλικό αυτό χρησιµοποιήθηκε για την παρασκευή δοκιµίων Marshall
ύψους περίπου 60mm, ακολουθώντας την διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω.
Ολο το υλικό αφαιρέθηκε από τους σάκους και αναµίχθηκε εκ νέου. Οι πλευρές του αναµικτήρα
είχαν προηγουµένως ψεκαστεί µε νερό, προκειµένου να µην διαφύγει νερό από το µίγµα προς τον
αναµικτήρα. Στη συνέχεια αποµακρύνθηκε το χονδρόκοκκο υλικό (αδρανή ή συσσωµατώµατα),
που συγκρατείται από το κόσκινο Νο 5/8. Μετά το κοσκίνισµα το υλικό αναµίχθηκε εκ νέου ανά
παρτίδες των 30 περίπου κιλών, αφού προηγουµένως ψεκάστηκαν και πάλι µε νερό η πλευρές του
αναµικτήρα. Κάθε φορά, το υλικό ήταν τοποθετηµένο σε αεροστεγείς σάκους µέχρι την ανάµιξη.
Τα δοκίµια συµπυκνώθηκαν στη µηχανή συµπύκνωσης Marshall εφαρµόζοντας 75 χτύπους ανά
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βάση κυλινδρικού δοκιµίου. Μετά την συµπύκνωσή τους τοποθετήθηκαν σε επίπεδη επιφάνεια σε
θερµοκρασία περιβάλλοντος (23-25οC) για 4 ώρες, κατόπιν στο φούρνο στους 40οC επί 72 ώρες,
και ακολούθως παρέµειναν σε συνθήκες περιβάλλοντος εργαστηρίου επί τουλάχιστον 6 µήνες
(σχετική υγρασία 55-65% και µέση ηµερήσια θερµοκρασία 23-25οC).
Παράλληλα µε την παρασκευή δοκιµίων Marshall ύψους περίπου 60mm, παρασκευάστηκαν
και δοκίµια Marshall ύψους 40mm, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία µε µόνη διαφορά την
εφαρµογή 50 κτύπων συµπύκνωσης ανά πλευρά κυλινδρικού δοκιµίου. Ετσι προέκυψαν
κυλινδρικά δοκίµια διαµέτρου 101mm και ύψους 60mm (µεγάλα δοκίµια) και κυλινδρικά δοκίµια
διαµέτρου 101mm και ύψους 40mm (µικρά δοκίµια).
Τα λεπτά δοκίµια είχαν πυκνότητα κατά µέσο όρο ίση προς 2.077gr/cm3 και τα µεγάλα ίση
προς 2.044gr/cm3, και εποµένως η συµπύκνωση των δοκιµίων ήταν ικανοποιητική. Παράλληλα, ο
Συντελεστής Μεταβλητότητας των πυκνοτήτων υπολογίστηκε µικρότερος από 1%, γεγονός που
φανερώνει ότι η συµπύκνωση των δοκιµίων ήταν αρκετά οµοιόµορφη.

2.2. Εκτέλεση δοκιµών κόπωσης σε αντιδιαµετρική θλίψη. ∆ιαγράµµατα κόπωσης – Νόµοι κόπωσης

Από τα παραπάνω κυλινδρικά δοκίµια 14 µε ύψος 60mm και 24 µε ύψος 40mm χρησιµοποιήθηκαν
για τις δοκιµές κόπωσης σε αντιδιαµετρική θλίψη. Οι δοκιµές έγιναν στο Εργαστήριο Οδοποιίας
του ΕΜΠ µε την µηχανή Nottingham Asphalt Tester σύµφωνα µε τις οδηγίες του Link Bitutest
Project Indirect Tensile Fatigue Test (ITFT). Η διαδικασία είναι η ίδια µε αυτή των συµβατικών
ασφαλτοµιγµάτων. Η θερµοκρασία των δοκιµών ήταν σταθερή και ίση µε 23oC.
Σηµειώνεται ότι η µέγιστη οριζόντια παραµόρφωση κατά τις δοκιµές δυσκαµψίας σε
αντιδιαµετρική θλίψη λαµβάνει τιµές 5, 7 και 9 µm και όχι 5, 9, 13 και 17 µm, όπως προτείνουν οι
οδηγίες για τα θερµά ασφαλτοµίγµατα. Η αλλαγή αυτή έγινε αναγκαστικά διότι όταν η ζητούµενη
παραµόρφωση ξεπερνούσε τα 9µm το µέτρο δυσκαµψίας µειωνόταν σηµαντικά πιθανότατα λόγω
παραµόρφωσης του δοκιµίου πέραν της ελαστικής περιοχής. Επιπλέον σηµειώνεται ότι οι δοκιµές
κόπωσης σε δοκίµια µε ύψος 60mm δεν προβλέπονται από το πρωτόκολλο αλλά έγιναν σε µία
προσπάθεια βαθύτερης διερεύνησης του θέµατος.
Στο σχήµα 1 παρουσιάζονται τα διαγράµµατα κόπωσης ως συνάρτηση της µέγιστης αρχικής
εφελκυστικής ανηγµένης παραµόρφωσης εxmax για τις δύο οµάδες δοκιµίων ξεχωριστά. Στο Σχήµα
2 δίνεται το διάγραµµα κόπωσης για όλα τα δοκίµια αφρώδους ασφαλτοµίγµατος. Μετά από
γραµµική παλινδρόµηση των αποτελεσµάτων προέκυψαν οι παρακάτω αλγόριθµοι κόπωσης :
Αλγόριθµος κόπωσης για αφρώδη ασφαλτοµίγµατα - ∆οκίµια πάχους 40mm:
⎛ 1
ε x max = 804.85 × Ν − 0.1728 ⇒ Ν = 6.67 × 10 16 × ⎜
⎜ε
⎝ x max

⎞
⎟
⎟
⎠

5.79

, R 2 = 0.7652

(1)

Αλγόριθµος κόπωσης για αφρώδη ασφαλτοµίγµατα - ∆οκίµια πάχους 60mm:
⎛ 1
ε x max = 1349 × Ν − 0.2789 ⇒ Ν = 1.72 × 10 11 × ⎜
⎜ε
⎝ x max
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⎞
⎟
⎟
⎠

3.59

, R 2 = 0.8506

(2)

3

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΚΟΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΦΡΩ∆Η ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ – Ολα τα δοκίµια
⎛ 1
ε x max = 900.69 × Ν − 0.1997 ⇒ Ν = 6.345 × 10 14 × ⎜
⎜ε
⎝ x max

⎞
⎟
⎟
⎠

5.01

, R 2 = 0.6953

(3)

όπου, εxmax=µέγιστη αρχική εφελκυστική ανηγµένη παραµόρφωση στο µέσον του δοκιµίου,
Ν=επαναλήψεις φορτίσεων µέχρι τη θραύση του δοκιµίου.

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΟΠΩΣΗΣ ΑΦΡΩ∆ΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ
1000
16

5.79

11

3.59

N40mm = 6.67x10 x(1/εxmax)
N60mm = 1.72x10 x(1/εxmax)

εxmax 10

-6

40mm

100
60mm

10
1.00E+01
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1.00E+05

1.00E+06

Αριθµός επαναφορτίσεων µέχρι τη θραύση (Ν)

Σχήµα 1. ∆ιαγράµµατα κόπωσης σε αντιδιαµετρική θλίψη δοκιµίων αφρώδους ασφαλτοµίγµατος.
∆ιάκριση λεπτών – µεγάλων δοκιµίων.
Οπως παρατηρείται στο διάγραµµα του σχήµατος 1 υπάρχει µία σαφής διάκριση µεταξύ των
δύο τύπων δοκιµίων σε µικρά και µεγάλα. Ετσι για την ίδια ανηγµένη παραµόρφωση εxmax τα
µεγάλα δοκίµια αστοχούν σε µικρότερο αριθµό φορτίσεων από τα µικρά. Εκ πρώτης όψεως αυτό
δεν θα έπρεπε να συµβαίνει. Γενικά τα αποτελέσµατα των δοκιµών κόπωσης θερµών
ασφαλτοµιγµάτων σε αντιδιαµετρική θλίψη υπό ελεγχόµενη τάση όταν παρουσιάζονται σε
λογαριθµικό διάγραµµα σxmax~N διαχωρίζονται ανάλογα µε το µέτρο δυσκαµψίας των δοκιµίων,
αλλά όταν παρουσιάζονται σε λογαριθµικό διάγραµµα εxmax~N ενοποιούνται. Αυτό όµως ισχύει για
δοκίµια ιδίων διαστάσεων όπου το µέτρο δυσκαµψίας µεταβάλλεται µόνο λόγω θερµοκρασίας.
Τα αποτελέσµατα της παρούσης έρευνας εισάγουν µία νέα παράµετρο στο µέγεθος της
δυσκαµψίας (γεωµετρική δυσκαµψία) την παράµετρο του πάχους των δοκιµίων που όπως φαίνεται
παίζει ρόλο. Σύµφωνα µε τις οδηγίες του πρωτοκόλλου (ITFT) η εxmax υπολογίζεται από την
µέγιστη εφελκυστική τάση στο µέσον του δοκιµίου (σxmax) και από το µέτρο δυσκαµψίας του
δοκιµίου (Sm) εφαρµόζοντας τη σχέση (4):
ε x max =

σ x max × (1 + 3 ×ν )
Sm
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όπου εxmax=µέγιστη εφελκυστική ανηγµένη παραµόρφωση, σxmax=µέγιστη εφελκυστική
τάση (MPa), ν=λόγος του Poisson, Sm=µέτρο δυσκαµψίας (MPa).
Οπως αναλύεται στην παρακάτω παράγραφο το µέτρο δυσκαµψίας των δοκιµίων που
µετρήθηκε σε αντιδιαµετρική θλίψη εξαρτάται από το πάχος – όσο µεγαλύτερο το πάχος τόσο
µεγαλύτερο και το µέτρο δυσκαµψίας. Λαµβάνοντας µάλιστα υπόψη ότι τα µικρά δοκίµια έχουν
µεγαλύτερη πυκνότητα από ότι τα µεγάλα, είναι φανερό ότι αν τα µεγάλα δοκίµια είχαν την ίδια
πυκνότητα µε τα µικρά θα είχαν ακόµη µεγαλύτερο µέτρο δυσκαµψίας. Συµπεραίνεται εποµένως
ότι η διαφορά πάχους των δοκιµίων είναι σηµαντική αιτία της διαφοράς του µέτρου δυσκαµψίας,
επισκιάζοντας, για τα πειραµατικά δεδοµένα, την επίδραση της πυκνότητας. Αυτό επιβεβαιώθηκε
και από µεταγενέστερη έρευνα σε συµβατικά/θερµά ασφαλτοµίγµατα µε την ίδια πυκνότητα.
Εκείνο που επίσης παρατηρείται είναι ότι οι καµπύλες κόπωσης µικρών και µεγάλων δοκιµίων
διαφέρουν µεταξύ τους κυρίως ως προς την κλίση τους. Η κλίση των µεγάλων είναι µεγαλύτερη
από την κλίση των µικρών δοκιµίων µε αποτέλεσµα στα µεγάλα επίπεδα εxmax η αντοχή σε κόπωση
- εκφρασµένη µε τον αριθµό Ν - δεν διαφέρει ενώ στα µικρά επίπεδα εxmax η αντοχή των µεγάλων
δοκιµίων παρουσιάζεται µικρότερη από αυτή των µικρών δοκιµίων.
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΟΠΩΣΗΣ ΑΦΡΩ∆ΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ
1000
-0.1997

εxmax = 900.69xN
2

R = 0.6953
14

5

εxmax 10

-6

N = 6.345x10 x(1/εxmax)

100

10
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1.00E+03

1.00E+04

1.00E+05

1.00E+06

Αριθµός επαναφορτίσεων µέχρι τη θραύση (Ν)

Σχήµα 2. ∆ιάγραµµα κόπωσης σε αντιδιαµετρική θλίψη δοκιµίων αφρώδους ασφαλτοµίγµατος.
Ολα τα δοκίµια.

2.3. Μέτρα δυσκαµψίας

Σύµφωνα µε τις οδηγίες εκτέλεσης των δοκιµών κόπωσης πρέπει να προηγηθούν δοκιµές
µέτρησης µέτρου δυσκαµψίας σε αντιδιαµετρική θλίψη. Στο σχήµα 3 παρουσιάζεται η µεταβολή
του µέτρου δυσκαµψίας σε συνάρτηση µε την οριζόντια τάση σxmax και εύκολα διακρίνεται ότι τα
µέτρα δυσκαµψίας των µεγάλων δοκιµίων είναι στην πάνω περιοχή των µετρήσεων. Υπάρχει
εποµένως µία σαφής επιρροή του πάχους των δοκιµίων στο µέγεθος της δυσκαµψίας που κάθε
φορά µετράται.
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Επιπλέον από τα σχήµατα αυτά διαπιστώνεται ότι κατά την αντιδιαµετρική θλίψη όσο
µεγαλώνει η οριζόντια τάση τόσο µεγαλώνει και η δυσκαµψία και µάλιστα µε µία τελείως
γραµµική σχέση. Παράλληλα είναι σαφής η διάκριση των µετρήσεων σε αυτές που έγιναν µε
οριζόντια παραµόρφωση 5, 7 και 9µm.
Το µέτρο δυσκαµψίας κατά την αντιδιαµετρική θλίψη υπολογίζεται από την σχέση :
Sm =

P × (1 + 0.273 × v )
∆h × t

(5)

Και η οριζόντια εφελκυστική τάση στο µέσον του δοκιµίου και κάθετα προς τον άξονα
φόρτισης θεωρείται ίση προς :
σ x max =

2× P
π × D×t

(6)

όπου Sm=µέτρο δυσκαµψίας (MPa), σxmax=µέγιστη εφαλκυστική τάση στο µέσο του δοκιµίου
(MPa), P=κατακόρυφο θλιπτικό φορτίο (N), ν=λόγος του Poisson, ∆h=οριζόντια παραµόρφωση
(mm), D=διάµετρος του δοκιµίου (mm), t=πάχος του δοκιµίου (mm).
Οταν εποµένως ένα δοκίµιο φορτίζεται έτσι ώστε να αναπτύξει µία συγκεκριµένη οριζόντια
παραµόρφωση (∆h) τότε όσο µεγαλύτερη δυσκαµψία έχει τόσο µεγαλύτερο φορτίο πρέπει να
επιβληθεί από την µηχανή και εποµένως τόσο µεγαλύτερη είναι και η απαιτούµενη τάση σxmax.
Στην περίπτωση που µεταβάλλεται η παραµόρφωση, όσο µεγαλύτερη είναι η ζητούµενη
παραµόρφωση (∆h) για το ίδιο δοκίµιο τόσο µικρότερη είναι και η µετρούµενη δυσκαµψία µε την
προϋπόθεση ότι το φορτίο παραµένει σταθερό. Το φορτίο όµως δεν παραµένει σταθερό, αντίθετα
µε την αύξηση της παραµόρφωσης αυξάνει και αυτό εποµένως αυξάνει και η οριζόντια τάση σxmax.
ΜΕΤΡΟ ∆ΥΣΚΑΜΨΙΑΣ ∆ΟΚΙΜΙΩΝ ΑΦΡΩ∆ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ.
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Σχήµα 3. Μεταβολή µέτρου δυσκαµψίας σε συνάρτηση µε την µέγιστη εφελκυστική τάση.
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Συµπερασµατικά οι δυσκαµψίες στα τρία επίπεδα οριζόντιας παραµόρφωσης (5, 7, 9µm)
µετρούνται όχι υπό το ίδιο φορτίο/τάση. Οσο δηλαδή αυξάνει η ζητούµενη παραµόρφωση τόσο
αυξάνει και το φορτίο/τάση µε σύγχρονη µείωση του µέτρου δυσκαµψίας. Στο σηµείο αυτό πρέπει
να τονιστεί η σηµασία της σχέσης µεταξύ φορτίου (P) - οριζόντιας παραµόρφωσης (∆h) – χρόνου
φόρτισης (rise time), ή αλλιώς η σηµασία της ταχύτητας φόρτισης (P/(rise time)) και της ταχύτητας
παραµόρφωσης (∆h/(rise time)), παράµετροι που δεν διακρίνονται εύκολα από τις αναλυτικές
σχέσεις που εφαρµόζονται στην αντιδιαµετρική θλίψη. Εάν η µεταβολή του ∆h συνοδευόταν από
τη µεταβολή του χρόνου φόρτισης έτσι ώστε η ταχύτητα παραµόρφωσης να παραµένει σταθερή,
τότε τα αποτελέσµατα των δοκιµών ίσως ήταν διαφορετικά.
Σύµφωνα µε τις οδηγίες εκτέλεσης των δοκιµών κόπωσης σε αντιδιαµετρική θλίψη η δοκιµές
πρέπει να εκτελούνται µε σταθερό χρόνο φόρτισης 120msec. Ετσι και οι δοκιµές δυσκαµψίας
εκτελούνται και αυτές µε χρόνο φόρτισης 120msec προκειµένου να προσοµοιωθεί η
µεταβολή/µείωση της δυσκαµψίας του δοκιµίου κατά τη διάρκεια της δοκιµής κόπωσης.

2.4. Ελαστικές και παραµένουσες παραµορφώσεις. Μέτρα δυσκαµψίας.

Στο σχήµα 4 δίνεται ένα τυπικό διάγραµµα µεταβολής των κατακόρυφων παραµορφώσεων του
δοκιµίου σε σχέση µε τις επαναλήψεις φόρτισης. Οι κατακόρυφες παραµορφώσεις που
αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια δοκιµής κόπωσης διακρίνονται σε αναιρέσιµες/ελαστικές και
παραµένουσες.

1.2
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΘΡΑΥΣΗ (Ν)

Σχήµα 4. Τυπικό διάγραµµα µεταβολής κατακορύφων παραµορφώσεων κατά τη διάρκεια της
δοκιµής κόπωσης.
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Οπως παρατηρήθηκε σε όλα τα δοκίµια και καθ' όλη τη διάρκεια της δοκιµής οι αναιρέσιµες
κατακόρυφες παραµορφώσεις παραµένουν πρακτικά σταθερές και ίσες προς 0.1mm (µειώνονται
πολύ ελαφρά) και λίγο πριν τη θραύση παρουσιάζουν µία απότοµη αύξηση µέχρι τη θραύση.
Αντίθετα, οι κατακόρυφες παραµένουσες παραµορφώσεις από την αρχή της δοκιµής αυξάνονται
σταθερά, και κάποια στιγµή αυξάνονται σχεδόν ακαριαία µέχρι τη θραύση.
Η παρουσία των παραµενουσών παραµορφώσεων είναι αναπόφευκτη λόγω της παλµικής φύσης
του επαναλαµβανόµενου φορτίου και του φαινοµένου του ερπυσµού που παρατηρείται και στις
επαναλαµβανόµενες φορτίσεις. Αναπτύσσονται µάλιστα πολύ περισσότερο στην περιοχή επαφής
των πλακών φόρτισης όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη παράγραφο. Χαρακτηριστικό όµως είναι
ότι οι παραµένουσες είναι αρκετά µεγαλύτερες από τις αναιρέσιµες. ∆ηλαδή, το µίγµα που
εξετάζεται αποτελείται από : ανακυκλωµένο ασφαλτικό και ανακυκλωµένο σταθεροποιηµένο
υλικό στο οποίο προστέθηκε αφρώδης άσφαλτος, τσιµέντο και άµµος. Το συνδετικό υλικό του
µίγµατος είναι κυρίως ο ασφαλτοπολτός ο οποίος όµως δεν είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένος και
δεν περιβάλει όλα τα αδρανή (καθαρά ή συσσωµατώµατα). Με την επαναλαµβανόµενη εφαρµογή
του κατακόρυφου θλιπτικού φορτίου είναι πολύ πιθανόν τα µη συνδεδεµένα αδρανή να
µετακινούνται µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη παραµενουσών παραµορφώσεων, επιπλέον εκείνων
που οφείλονται στο ασφαλτικό συνδετικό υλικό. Θα µπορούσε η καµπύλη µεταβολής των
παραµενουσών παραµορφώσεων να χωριστεί σε τέσσερα τµήµατα τα οποία στο σύνολο τους
φανερώνουν τα στάδια αλλαγής των χαρακτηριστικών του υλικού λόγω της επαναλαµβανόµενης
φόρτισης: (α) µεγάλης αρχικής αύξησης: Οι πρώτες επαναλήψεις θλιπτικού φορτίου προκαλούν
µικροµετακινήσεις των ασύνδετων κόκκων οι οποίοι πλησιάζουν ο ένας τον άλλον καλύπτοντας τα
κενά µεταξύ τους. Η ύπαρξη των κενών διευκολύνει την µετακίνηση αυτή γι' αυτό και οι
παραµορφώσεις αυξάνονται µε γρήγορο ρυθµό, (β) σταθερής γραµµικής αύξησης: Οι επιπλέον
επαναλήψεις του θλιπτικού φορτίου τείνουν να προκαλέσουν επιπλέον µικροµετακινήσεις οι
οποίες όµως δεν συµβαίνουν λόγω των τριβών µεταξύ των κόκκων. Οι παραµορφώσεις που
καταγράφονται είναι ουσιαστικά του ασφαλτοπολτού ή γενικότερα του συνδεδεµένου τµήµατος
του υλικού γι' αυτό και αυξάνονται µε σταθερό ρυθµό, (γ) µεταβαλλόµενης καµπύλης αύξησης: Τα
ανοµοιόµορφα κατανεµηµένα στοιχεία του ασφαλτοπολτού ρηγµατώνονται σταδιακά µε
αποτέλεσµα την ανάπτυξη µικρορωγµών στο δοκίµιο οι οποίες όσο προχωρά η δοκιµή αρχίζουν να
διαδίδονται όλο και περισσότερο, (δ) κατακόρυφης ραγδαίας αύξησης. Το µήκος των ρωγµών
αυξάνεται ραγδαία, οι ρωγµές γίνονται τελείως ασταθής και τελικά οδηγούν στη θραύση του
υλικού.
Κατά την διάρκεια της δοκιµής καταγράφεται και ένα µέτρο παρόµοιο µε το µέτρο δυσκαµψίας,
το οποίο όµως επειδή εκτιµάται µε βάση την κατακόρυφη παραµόρφωση και όχι την οριζόντια δεν
είναι το µέτρο δυσκαµψίας του δοκιµίου. Η µεταβολή του όµως στο βαθµό που παροµοιάζει την
µεταβολή της δυσκαµψίας του υλικού παρουσιάζει ενδιαφέρον. Στο σχήµα 5 παρουσιάζεται η
µεταβολή αυτή σε σχέση µε τις επαναφορτίσεις. Παρατηρείται ότι αρχικά το µέτρο αυξάνει
υποδηλώνοντας ελαφρώς κάποια «σταθεροποίηση» του υλικού. Στη συνέχεια το µέτρο είναι
πρακτικά σταθερό και κατόπιν αυξάνει σταθερά µέχρι ότου αυξηθεί έντονα οπότε και συµβαίνει η
θραύση του δοκιµίου. Επιπλέον παρατηρείται ότι η απότοµη αύξηση των παραµορφώσεων
µονίµων και αναιρέσιµων είναι σύγχρονη µε την απότοµη µείωση του µέτρου, όπως ακριβώς
αναµένεται λόγω αύξησης της ρηγµάτωσης. Αυτό διακρίνεται και σε αρκετές περιπτώσεις
γρήγορης θραύσης του δοκιµίου (µικρού αριθµού Ν - µεγάλης σxmax) όπου το µέτρο µειώνεται
σχεδόν από την αρχή της δοκιµής ακριβώς διότι η ρηγµάτωση λαµβάνει µέρος αρκετά νωρίς.
Σηµειώνεται ότι έγινε και εφαρµογή του απλοποιηµένου Λόγου Ενέργειας µε σκοπό την
εκτίµηση του αριθµού επαναφορτίσεων που θεωρούνται ότι σηµατοδοτούν την αρχή της
ρηγµάτωσης, δεν παρουσιάζεται όµως στην συγκεκριµένη ανακοίνωση λόγω περιορισµένου
χώρου.
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Σχήµα 5. Τυπικό διάγραµµα µεταβολής καταγραφόµενου µέτρου δυσκαµψίας κατά τη διάρκεια
της δοκιµής κόπωσης.

3. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ.

Τα αποτελέσµατα της παρούσης έρευνας συγκρίνονται καταρχήν µε τα αποτελέσµατα έρευνας
που πραγµατοποιήθηκε στο Εργαστήριο Οδοποιίας του ΕΜΠ και περιλαµβάνει δοκιµές κόπωσης
συµβατικών ασφαλτοµιγµάτων που χρησιµοποιούνται στην Ελλάδα – Σ.Κόλιας (1995). Στα
πλαίσια της παραπάνω έρευνας εξετάστηκαν σε κόπωση 3 συµβατικά ασφαλτοµίγµατα Α265
στρώση κυκλοφορίας τύπου Γ στο άνω, µέσω και κάτω όριο της κοκκοµετρικής διαβάθµισης µε 56% άσφαλτο 100pen. Οι δοκιµές κόπωσης έγιναν σε αντιδιαµετρική θλίψη υπό ελεγχόµενη τάση
στην ίδια µηχανή του Nottingham Asphalt Tester σύµφωνα µε τις οδηγίες του Link Bitutest Project
Indirect Tensile Fatigue Test (ITFT) και σε θερµοκρασίες 25οC και 30οC. Σύµφωνα µε τα
αποτελέσµατα αυτής της έρευνας, ο τύπος του ασφαλτοµίγµατος καθώς και η κοκκοµετρική
διαβάθµιση των αδρανών παίζουν σηµαντικό ρόλο στην αντοχή κόπωσης του µίγµατος.
Στο σχήµα 6 διακρίνονται οι καµπύλες κόπωσης των συµβατικών ασφαλτοµιγµάτων της
παλαιότερης έρευνας και των αφρωδών ασφαλτοµιγµάτων της παρούσης. Οπως παρατηρείται, οι
καµπύλες των συµβατικών ασφαλτοµιγµάτων είναι πιο πάνω από αυτές των αφρωδών - για το ίδιο
εxmax ο αριθµός Ν του αφρώδους ασφαλτοµίγµατος είναι µικρότερος από τον αριθµό Ν του
συµβατικού. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης και η µεγαλύτερη κλίση των συµβατικών καµπυλών
– για εxmax=100x10-6 τα συµβατικά ασφαλτοµίγµατα αστοχούν γρηγορότερα από τα αφρώδη, ενώ
για εxmax=300x10-6 τα συµβατικά ασφαλτοµίγµατα αστοχούν αργότερα από τα αφρώδη. Η
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σηµαντική διαφοροποίηση των καµπυλών των συµβατικών µιγµάτων λόγω διαφορετικής
κοκκοµετρίας δηλώνει την αδυναµία ορισµού µίας και µοναδικής καµπύλης κόπωσης για όλα τα
συµβατικά ασφαλτοµίγµατα και την σκοπιµότητα ορισµού µίας ζώνης καµπυλών κόπωσης.
Σύµφωνα µε τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα στο κάτω όριο αυτής της ζώνης βρίσκονται τα
ασφαλτοµίγµατα αφρώδους ασφάλτου. Η συµπεριφορά σε κόπωση συµβατικών ασφαλτοµιγµάτων
που χρησιµοποιούνται στην Μ. Βρετανία έχει διερευνηθεί και από τους J.M.Read και S.F.Brown
(1994) µε την εκτέλεση δοκιµών κόπωσης σε αντιδιαµετρική θλίψη υπό ελεγχόµενη τάση στην
συσκευή ΝΑΤ. Ανάµεσα στους διάφορους τύπους ασφαλτοµιγµάτων που εξετάστηκαν ήταν και
µίγµατα Dense Bitumen Macadam µε 4.7% άσφαλτο 100pen (συγκρίσιµα αποτελέσµατα – βλ.
Σχήµα 6). Παράλληλα µε την µελέτη των Read-Brown, δοκιµές κόπωσης σε αντιδιαµετρική θλίψη
ελεγχόµενης τάσης εκτελέστηκαν και από τον H.A. Khalid (2000), σε ασφαλτοµίγµατα Dense
Bitumen Macadam µε 5.3% άσφαλτο 100pen (συγκρίσιµα αποτελέσµατα - βλ. επίσης σχήµα 6).
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Σχήµα 6. Σύγκριση νόµων κόπωσης συµβατικών και αφρωδών ασφαλτοµιγµάτων δοκιµές
κόπωσης σε αντιδιαµετρική θλίψη
∆εδοµένης της διαφοροποίησης λόγω κοκκοµετρικής διαβάθµισης είναι αναµενόµενη και η
διαφοροποίηση των καµπυλών λόγω ποσοστού ασφάλτου και άλλων ενδεχοµένως διαφορών
µεταξύ των µιγµάτων του σχήµατος 6, που δεν είναι δυνατόν να διερευνηθούν επί του παρόντος
ελλείψει περισσοτέρων στοιχείων σχετικών µε την σύνθεση των µιγµάτων και προέλευση των
υλικών. Το πρώτο συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι τα αποτελέσµατα της ελληνικής έρευνας
κόπωσης συµβατικών ασφαλτοµιγµάτων συµπίπτουν σε ικανοποιητικό βαθµό µε τα αποτελέσµατα
των αγγλικών ερευνών. Η γενική εικόνα του σχήµατος 6 είναι ότι οι καµπύλες συµβατικών
ασφαλτοµιγµάτων µε "κοινά χαρακτηριστικά" διαµορφώνουν µία ζώνη καµπυλών στο κάτω όριο
της οποίας φαίνεται να ανήκουν τα αφρώδη ασφαλτοµίγµατα. Γεγονός που ενισχύεται και από τις
παρατηρήσεις του A.F. Bissada (1987), που υποστηρίζει ότι η αντοχή σε κόπωση των αφρωδών
ασφαλτοµιγµάτων είναι µικρότερη από την αντοχή των εν θερµώ ασφαλτοµιγµάτων. Αντίθετα, οι
S. Maccarrone, G. Holleran και D.J. Leonard (1993), αναφέρουν ότι τα χαρακτηριστικά κόπωσης
των συµβατικών είναι παρόµοια µε αυτά των αφρωδών, πράγµα που σύµφωνα µε το σχήµα 6
µπορεί να συµβεί για µικρά επίπεδα ανηγµένων παραµορφώσεων.
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Μία άλλη ερευνητική εργασία σχετικά µε τα µηχανικά χαρακτηριστικά των ασφαλτοµιγµάτων
µε αφρώδη άσφαλτο εκτελέστηκε από τους D.N.Little, J.W.Button και J.A.Epps (TRR911). Στην
εργασία αυτή µεταξύ άλλων εξετάστηκαν 4 διαφορετικά µίγµατα των οποίων υπολογίστηκε το
µέτρο δυσκαµψίας σε αντιδιαµετρική θλίψη και η αντοχή σε κόπωση σε κάµψη υπό ελεγχόµενη
τάση. Τα αδρανή των ασφαλτοµιγµάτων ήταν φυσικά αδρανή για τα τρία µίγµατα και αδρανή
“εργαστηριακών προδιαγραφών" για το τέταρτο µίγµα. Το µέτρο δυσκαµψίας των εξεταζοµένων
µιγµάτων στους 20oC κυµαίνεται µεταξύ 700 και 3500MPa. Σύµφωνα µε τις δοκιµές µέτρου
δυσκαµψίας, που προηγήθηκαν των δοκιµών κόπωσης, κατά Μέσο Ορο το µέτρο δυσκαµψίας των
αφρωδών ασφαλτοµιγµάτων της παρούσας εργασίας κυµαίνονται από 1500 – 4500MPa, δηλαδή
είναι σχετικά µέσα στο εύρος 700-3500MPa,
Στο σχήµα 7 συγκρίνονται οι καµπύλες κόπωσης των Little et all (δοκιµές κόπωσης σε
κάµψη) και οι καµπύλες κόπωσης της παρούσης έρευνας (δοκιµές κόπωσης σε αντιδιαµετρική
θλίψη), λαµβάνοντας βέβαια υπόψη το γεγονός ότι πρόκειται για διαφορετικές δοκιµές. Εύκολα
διακρίνεται η τάση των καµπυλών να σχηµατίζουν µία κοινή ζώνη, µε εξαίρεση, ίσως, την
διακεκοµµένη καµπύλη που αντιστοιχεί στο µίγµα µε το χαµηλότερο µέτρο δυσκαµψίας (700MPa)
και στο µίγµα µε αδρανή "εργαστηριακών προδιαγραφών", όπως αναφέρεται, και όχι φυσικών που
είχαν τα υπόλοιπα µίγµατα. Παράλληλα στην εργασία των Little et all. γίνεται και µία σύγκριση µε
τον νόµο κόπωσης που διέπει διάφορα συµβατικά ασφαλτοµίγµατα. Τα αποτελέσµατα της
σύγκρισης δεν ήταν και τόσο ενθαρρυντικά για τα αφρώδη ασφαλτοµίγµατα. Η αντοχή σε κόπωση
των αφρωδών ασφαλτοµιγµάτων παρουσιάστηκε πολύ χαµηλότερη από αυτή των συµβατικών και
συµπερασµατικά τα αφρώδη ασφαλτοµίγµατα κρίθηκαν κατάλληλα για υλικά στρώσεων βάσης
και υπόβασης.
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Σχήµα 7. Σύγκριση νόµων κόπωσης αφρωδών ασφαλτοµιγµάτων δοκιµές σε αντιδιαµετρική θλίψη
και σε κάµψη.
Οι J.M. Ramanujam και J.D.Jones (2000) αναφέρουν δοκιµές κόπωσης σε κάµψη σε αφρώδη
ασφαλτοµίγµατα, των οποίων τα µέτρα δυσκαµψίας σε αντιδιαµετρική θλίψη κυµαίνονται µεταξύ
3800MPa έως 10500MPa. Η καµπύλη κόπωσης διακρίνεται στην πάνω περιοχή του σχήµατος 7
πιθανότατα λόγω του ότι οι δοκιµές ήταν υπό ελεγχόµενη παραµόρφωση και των ιδιαίτερα
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µεγάλων µέτρων δυσκαµψίας. Αλλωστε όπως αναφέρεται και από τους ίδιους η αντοχή των
εξεταζοµένων αφρωδών ασφαλτοµιγµάτων δείχνει στην εργασία αυτή να είναι µεγαλύτερη από
των συµβατικών.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα δοκιµών κόπωσης µε επαναλαµβανόµενες
φορτίσεις σε έµµεσο εφελκυσµό από αντιδιαµετρική θλίψη κυλινδρικών δοκιµίων. Τα
αποτελέσµατα γενικά είναι σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα άλλων ανάλογων ερευνών. Η καµπύλη
κόπωσης επηρεάζεται σηµαντικά από το ύψος του δοκιµίου, παρατήρηση που επιβεβαιώθηκε
επίσης και σε ανάλογες δοκιµές µε θερµά ασφαλτοµίγµατα. Γενικά φαίνεται ότι η καµπύλη
κόπωσης των αφρωδών ασφαλτοµιγµάτων που εξετάστηκαν είναι προς την περιοχή του κατώτερου
ορίου της ζώνης των καµπυλών κόπωσης των θερµών ασφαλτοµιγµάτων. Υποδεικνύεται έτσι ότι η
συµπεριφορά τους σε κόπωση είναι υποδεέστερη εκείνης των θερµών ασφαλτοµιγµάτων, γεγονός
που επιβεβαιώνεται και από άλλες ανάλογες έρευνες.
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