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Zależność pomiędzy szybkością przyrostu koleiny i 

wartością ITS wg TRC No.E-C068 



Kryteria odporności MMA na deformacje trwałe na 

podstawie badań ITS wg TRC No.E-C068 

Design traffic level * 

(ESALs) 

Rut resistance 

category 

ITS range at 40°C (kPa) 

- Very poor < 50 

<0,3 Poor  50 to <110 

0.3  to <3 Minimal  110 to <170 

3 to <10 Fair 170 to <270 

10 to <30 Good 270 to<430 

30 to <100 Very good 430to <660 

100 to <300 Excellent ≥ 660 

* At 70 km/h, to adjust estimated traffic level t 70 km/h, multiply by (70/v), where 

v is the average traffic speed im km/h 



Kryteria odporności MMA na deformacje trwałe na 

podstawie badań ITS dla KR wg KTKNPiP 

Liczba osi 100kN KR Min. ITS w 40°C (kPa) 

0.03 – 0.09 1 81 

0.09 – 0.5 2 152 

0.5 – 2.5 3 231 

2.5 – 7.3 4 356 

7.3 – 22 5 498 

22 – 52 6 644 

> 52 (przyjęto 90) 7 700 



Program własnych badań laboratoryjnych – etap I 

• Przygotowano 21 mieszanek typu AC o uziarnieniu 0/8mm, 

0/11mm, 0/16 mm i 0/22 mm; 

• Próbki do badania ITS przygotowano w prasie żyratorowej, dla 

założonej energii zagęszczenia (h=D=100 mm), do badania 

próbki przecięto na 2 części o wysokości ok. 50 mm każda; 

• Próbki do badania koleinowania zagęszczono w płytach o 

wymiarach 305x305 mm i wysokości 40 - 60 mm w urządzeniu 

roller compactor; 

• Badania ITS wykonano w prasie Marshalla o prędkości przesuwu 

tłoka 50 mm/min. i temperaturze 40°C; 

• Badania koleinowania wykonano w małym koleinomierzu  tj.: 

10000 cykli w temp. 60°C. 

 



Analizy statystyczne wyników badań 

• Współczynniki korelacji liniowych pomiędzy parametrami 

koleinowania (WTS i PRD) a ITS oraz cechami fizycznymi 

próbek (zawartość asfaltu, zawartość wolnych przestrzeni, VMA, 

VFB  

• Istotność ww. korelacji 

• Analizę regresji pomiędzy wartościami ITS a parametrami 

koleinowania, wybór funkcji regresji 

• Analizę wariancji dla modelowych funkcji regresji 

• Wyznaczenie przedziałów ufności i przedziałów szacowania dla 

ww. funkcji  

• Wyznaczenie proponowanych kryteriów ITS w nawiązaniu do 

wymagań koleinowania wg WT-2 

 



Wyliczone współczynniki korelacji i ich 

statystyczna istotność (P-value) 

korelacje ITS PRD WTS 

B 0.296 

(0.192) 
0.203 

(0.378) 
0.276 

(0.226) 
VIM -0.269 

(0.238) 
0.421 

(0.057) 
0.435 

(0.049) 
VFB 0.253 

(0.269) 
-0.398 

(0.074) 
-0.418 

(0.059) 
VMA -0.043 

(0.855) 
0.300 

(0.185) 
0.243 

(0.290) 
ITS - -0.883 

(0.000) 
-0.818 

(0.000) 
PRD - 0.971 

(0.000) 



Zależność pomiędzy ITS i PRD 

R2 = 82.7 % 

 



Zależność pomiędzy ITS i WTS 

R2 = 75.1 % 

 



Propozycja wymagań ITS w 40°C dla 

podbudowy z AC (95% granicy szacowania)  

Kategoria 

ruchu 

PRD [%] WTS  
[mm/1000 cykli] 

ITS (PRD)  

[kPa] 

ITS (WTS) 

[kPa] 

KR 3 - 4 9 0.30 529 521 

KR 5 - 7 7 0.15 607 641 



Propozycja wymagań ITS w 40°C dla warstwy 

wiążącej z AC (95% granicy szacowania)  

Kategoria 

ruchu 

PRD [%] WTS  
[mm/1000 cykli] 

ITS (PRD)  

[kPa] 

ITS (WTS) 

[kPa] 

KR 3 - 4 7 0.15 607 641 

KR 5 - 7 5 0.10 732 728 



Badania laboratoryjne – etap II 

• zbadano 42 mieszanki typu ciągłego - AC i 13 

mieszanek o nieciągłym uziarnieniu (SMA i BBTM); 

• Próbki cylindryczne MMA do badania ITS 

przygotowywano za pomocą ubijaka Marshalla; 

• Badania ITS wykonano w prasie Marshalla w 2 

temperaturach: 25°C i 40°C; 

• Badania koleinowania wykonano jak w etapie I tj., w 

małym koleinomierzu w temperaturze 60°C; 



Porównanie dystrubuant rozkładu wyników etapu II 



Wyliczone współczynniki korelacji i ich 

statystyczna istot.(P-value) dla próbek AC – etap II 

korelacje ITS (40°C) ITS (25°C) PRD WTS 

B -0.20 

(0.202) 

0.16 

(0.368) 

0.09 

(0.575) 

-0.17 

(0.277) 

VIM 0.16 

(0.324) 

-0.25 

(0.159) 

-0.21 

(0.186) 

0.02 

(0.889) 

VFB -0.20 

(0.194) 

0.23 

(0.203) 

0.22 

(0.171) 

-0.04 

(0.781) 

VMA -0.09 

(0.593) 

-0.13 

(0.465) 

-0.08 

(0.613) 

-0.10 

(0.548) 

ITS (40°C) - 0.52 

(0.002) 

-0.84 

(0.000) 

-0.75 

(0.000) 

ITS (25°C) - -0.31 

(0.085) 

-0.31 

(0.087) 

PRD - 0.92 

(0.000) 



Wyliczone współczynniki korelacji i ich statystyczna 

istot.(P-value) dla próbek SMA i BBTM – etap II 

korelacje ITS (40°C) ITS (25°C) PRD WTS 

B 0.03 

(0.918) 

0.49 

(0.13) 

0.22 

(0.490) 

0.13 

(0.683) 

VIM -0.74 

(0.006) 

-0.69 

(0.020) 

0.65 

(0.021) 

0.69 

(0.014) 

VFB 0.72 

(0.008) 

0.69 

(0.018) 

-0.63 

(0.027) 

-0.66 

(0.020) 

VMA -0.74 

(0.006) 

-0.63 

(0.039) 

0.70 

(0.011) 

0.73 

(0.007) 

ITS (40°C) - 0.80 

(0.001) 

-0.88 

(0.000) 

-0.86 

(0.000) 

ITS (25°C) - -0.63 

(0.039) 

-0.73 

(0.011) 

PRD - 0.98 

(0.000) 



Zależność pomiędzy ITS i PRD dla próbek AC 

(etap II) 

    

R2 = 73,9 % 

 



Wnioski - 1 

• Wytrzymałość na rozciąganie pośrednie (ITS) może być 

użyta jako prosta metoda oceny odporności MMA na 

deformacje trwałe (po odpowiednim dobraniu warunków 

testu tj. temperatura 40°C i szybkość przesuwu tłoka 50 

mm/min.), z wykorzystaniem próbek zagęszczonych w 

prasie żyratorowej (wyższe korelacje) jak i w ubijaku 

Marshalla (prostsza i bardziej dostępna metoda); 

• Uzyskane zależności ITS z parametrami koleinowania 

zależą od typu uziarnienia mieszanki tj., ciągła (np. AC) 

czy nieciągła (np. SMA lub BBTM); 



Wnioski - 2 

• Stwierdzono, że wyniki badania ITS w prasie Marshalla 

w temperaturze 25°C wykazują słabe korelacje z 

parametrami  koleinowania betonów asfaltowych (-0.31 

dla PRD i WTS), natomiast dla mieszanek o nieciągłym 

uziarnieniu (SMA i BBTM) współczynniki korelacji są 

wyższe (-0.63 dla PRD i -0.73 dla WTS).  

• Powyższe wynika prawdopodobnie z faktu, że wszystkie 

badane mieszanki o nieciągłym uziarnieniu posiadały 

asfalt modyfikowany, podczas gdy w mieszankach 

betonu asfaltowego stosowane były zarówno asfalty 

drogowe niemodyfikowane i modyfikowane, jak również 

dodatki lepiszczy z recyklingu (RAP lub RAS).  
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