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MSCR: de test (1)

Europese norm sinds eind 2015:
EN 16659:2015

• spoorvorming voorspellen (beter
dan de bestaande testen)
• Een test die “blind” is voor
bindmiddel type of modificatie

MSCR: de Test (2)

25 mm

• 10 cycli aan 0.1 kPa: 1s (constante) belasting, 9s rust
• 10 cycli aan 3.2 kPa: 1s (constante) belasting, 9s rust

MSCR: de Test (3)
de “non-recoverable compliance Jnr “
Jnr =

Blijvende vervorming
Opgelegde spanning (kPa)

Jnr 0.1 kPa
Jnr 3.2 kPa
Jnr – diff

MSCR: de Test (4)
de procentuele “recovery”
% Recovery =

Teruggewonnen vervorming
Totale vervorming

* 100

% Recovery 0.1 kPa
% Recovery 3.2 kPa
Recovery – diff

MSCRT: de Test (5)
Ongemodificeerd bitumen: geen
of enkel beperkt herstel tijdens
rust perioden

50°C

PmB’s: veel meer herstel tijdens de
rust perioden, minder blijvende
vervorming

MSCR: de Test (6)
Test condities

Europese norm:
• Voorgestelde temperaturen zijn 50, 60, 70 of 80°C, andere zijn toegelaten.
• Twee stress niveaus worden opgelegd, (0.1 kPa en 3.2 kPa) additionele
niveaus zijn toegelaten, bv. 6.4 kPa,

MSCR: relatie met spoorvorming (1)
http://silnice.fsv.cvut.cz/fundbits/

Author

Correlated data
WTT (Hamburg) vs Asphalt Pavement
Analyzer

D'Angelo et al. ,
2004-2007

Dreessen et al.,
2009, 2012
Laukkanen et
al., 2014

FHWA‘s Accelerated Loading Facility
(64°C) vs Jnr (64°C, 25.6 kPa)
Field rutting (6 yrs) vs
Jnr (64°C, 0.8 kPa)

French WTT large device (60°C) vs
Jnr ( 60°C, 3.2 kPa)
French WTT large device (60°C) vs
Jnr ( 60°C, 25.6 kPa)
French WTT large device (50°C) vs
Jnr (50°C, 3.2 kPa)

Correlation

Binders

R2

Comments
asphalt equipments
apply diff. stress levels

none

4

y = a + bx

6

0.81

U & PmB/RTFOT(?)

y = a + bx

7

0.77

U & PmB/RTFOT(?)

y = a + bx

15

0.44

U, PmB & special/RTFOT

y = a + bx

15

0.77

U, PmB & special/RTFOT

y = a + bx

9

0.98

U & PmB/UA

Tabatabaee et
unconfined cyclic creep test (40°C) vs
Beide
studies:
top laag, 0/10
al., 2010
Jnr (64°C, 3.2kPa)

y=
a*log(x) + b

6

0.83

one binder+ crumb
rubber (3%-15%)/RTFOT

2012

Jnr (45°C & 60°C, 1kPa)

a*log(x) + b

20

0.90 / RTFOT

special/UA & RTFOT

WTT small device (60°C) vs
R% (60°C, 3.2 kPa)

log(y) =
a*log(x) +b

0.96

U, PmB & CRM/UA?
Weak Correlation to Jnr

Dreessens et al.; Spoorvormingsresistent mengsel (5.7 w/w% bitumen, 7.2% holle ruimte)
Robertus
et al., et WTT
small device (45°C & 60°C) vsmengsellog(y)
= w/w% bitumen,
0.79
/ UA
PmB, WMA, &
Laukkanen
al.; Spoorvormingsgevoelig
(5.84
4.4
% holle U,
ruimte)
Dueñas et al.,
2012
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MSCR: relatie met spoorvorming (2)
• “Jnr “ resulteert in een goede correlatie met spoorvoming in asfalt (meeste
publicaties tonen correlatie met lab. testen, één studie ook met praktijkgedrag)
• Correlaties zijn veel beter in vergelijking met G*/sin(δ) bij 10 rad/s, en andere parameters zoals
verwekingspunt, in het bijzonder voor gemodificeerde bitumen.

• Alle bitumen?
•
•
•
•

Dreessen; één plastomeer, alle mogelijk elastomeer gemodificeerde bitumina (ook Xl) en multigrade
Laukkanen; elastomeer en was gemodificeerde (was gemodificeerde volgde de goede relatie niet)
Robertus; plastomeer en elastomeer, FT-was, H3PO4 en multigrade
Tabatabaee; crumb rubber

• De spanning met de beste correlatie (MSCR vs spoorvorming) blijkt afhankelijk te
zijn van:
• De specifieke asfalttest / apparatuur
• Het specifieke asfaltmengsel
• De test temperatuur

MSCR: Gebruik en Implementatie in US
De grading is in de eerste plaats gebaseerd op hoogste en laagste
temperaturen die het asfalt in de praktijk zal ondervinden

MSCR: Gebruik en Implementatie in US
AASHTO M320
Spoorvorming:
G*/sin δ @ 10 rad/s (RTFOT)
(kleine vervorming)
• Extra testen, om polymeer
modificatie te garanderen
werden ingevoerd “PG + “
• Voor zwaar verkeer werd een
hogere temperatuursgrading
gebruikt “grade bumping”
(max. 2 gradings)

Eerste implementatie

De MSCR ter vervanging van PG+ testen:
min. % recovery (volgens grafiek) garandeert een polymeer
modificatie.

MSCR: Gebruikt en Implementatie in US
Volledige implementatie

AASHTO M332
4 verkeers klassen
• “S” – Standard
• “H” – Heavy
• “V” – Very Heavy
• “E” – Extreme

< 10 Million ESAL
10-30 Million ESAL
> 30 Million ESAL
> 30 Million ESAL and standing

Bijvoorbeeld: grading bij 64°C
•Jnr @RTFO = 2.0 – 4.0
•Jnr @RTFO = 1.0 – 2.0
•Jnr @RTFO = 0.5 – 1.0
•Jnr @RTFO = 0.25 – 0.5

PG 64S-22 “Standard”
PG 64H-22 “Heavy”
PG 64V-22 “Very Heavy”
PG 64E-22 “Extreme”

Jnr diff max. 75%
Jnr diff max. 75%
Jnr diff max. 75%
Jnr diff max. 75%

Jnr < 2.0
min. %
recovery

(PG 64-22)
(PG 70-22)
(PG 76-22)
(PG 76-22)

MSCR: Gebruik en Implementatie in US

http://www.asphaltinstitute.org/spe
cification-databases/state-mscrimplementation-status-database/

Florida: Full implementation

MSCR: Gebruik en Implementatie in US

Vraagtekens:
• Variatie in de MSCR test
• Verandering van Grade benaming in AASHTO M332
• Bezorgdheid dat enkele ongemodificeerde bitumen, toegelaten volgens M320
buiten specificatie vallen in M332.
• Veel vragen over de limiterende levels van % recovery in functie van Jnr.
• Discussie of er wel een limiterende Jnr-diff waarde nodig is in de specificatie.

MSCR: Gebruik en Implementatie in EU
CEN/TC336/WG 1 - Task Group 5
• Actueel voorstel in EN 14023: MSCR op STA bitumen
Jnr en % Recovery @ 3,2 kPa and @ 60°C
• één klasse “DV” zowel voor Jnr als voor % Recovery ("Declared Value")
• R&B blijft behouden gedurende 5 jaar

• Tijds-Plan:

Draft revisie Q1-Q2 2017,
CEN enquiery Q4 2017,
Publicatie ten vroegste 2018 (realistisch 2019)

Conclusies
• MSCR = veelbelovend
• Goede relaties met spoorvorming zijn aangetoond
• De test blijkt geschikt voor een hele reeks van bindmiddelen

• Verder onderzoek:
• De reproduceerbaarheid van de test, eventueel in samenwerking met
producenten van reometers.
• Relaties met de praktijk, het is niet alleen belangrijk goede relaties te
vinden met wielspoorproeven, maar ook met de praktijk.
(hoe goed simuleren wielspoorproeven het verkeer op de weg?)
• Dergelijk onderzoek zal meer inzicht geven in het optimale (of maximale)
spanningsniveau voor de MSCR

Bedankt voor uw aandacht

