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Abstract

The work has investigated the actual mechanism of the adhesion between successive asphalt layers, taking into account
the macrostructure of the pavement layers, which are made of heterogeneous materials. The interaction between the
joined layers was determined by applying a cohesion contact model. The parameters of the model were identified using the
results obtained in the course of the actual Leutner tests. The heterogeneity of the structure was mapped based on a digital
image of a tomographic cross-section. The separation of the materials included in the individual layers was performed
with the use of a script in the MatLab program. Thanks to this, the batch file for the Abaqus program was prepared
thoroughly. As a result, it was possible to map as closely as possible the profile of the deformation caused by the loss of
the interlayer adhesion. Based on the data analysis, it was found that in the layer of the base course constructed from
cold-applied recycled materials, the loss of interlayer adhesion is related to the state of non-linear mastic deformation. As
a consequence, it was found that large deformations in the mastic structure would cause losses of aggregate grains in the
recycled layer. In addition, a large horizontal displacement within the layer of the base course made of recycled material
is one of the likely causes of edge fractures in the road structure.
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Streszczenie

W pracy został rozpoznany rzeczywisty mechanizm pracy połączenia między warstwami asfaltowymi uwzględniający makrostrukturę warstw nawierzchni, które są w istocie rzeczy materiałami niejednorodnymi. Interakcję pomiędzy łączonymi
warstwami określono poprzez zastosowanie modelu kohezyjnego. Jego parametry zostały zidentyfikowane przy wykorzystaniu wyników pochodzących z rzeczywistych badań Leutnera. Niejednorodność struktury odwzorowano na podstawie
cyfrowego obrazu przekroju tomograficznego. Separacja materiałów wchodzących w skład poszczególnych warstw została wykonana z wykorzystaniem skryptu w programie MatLab. Dzięki temu w sposób kompleksowy został przygotowany
plik wsadowy do programu Abaqus. W rezultacie udało się odwzorować możliwie najwierniej stan odkształcenia, jaki
powstaje w wyniku utraty sczepności międzywarstwowej. Na podstawie analizy danych stwierdzono, że w warstwie recy*Kielce University of Technology, Poland, e-mail: gmazurek@tu.kielce.pl
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klowanej podbudowy w technologii na zimno utrata sczepności międzywarstwowej jest sprzężona z nieliniowym stanem
odkształcenia w mastyksie. W konsekwencji stwierdzono, że duże odkształcenia w mastyksie spowodują w warstwie recyklowanej ubytki ziarn kruszywa. Ponadto duże przemieszczenia poziome w warstwie recyklowanej podbudowy są jedną
z prawdopodobnych przyczyn odłamania krawędzi w konstrukcji drogi.
Słowa kluczowe: metoda elementów skończonych, badanie Leutnera, zjawiska kontaktowe, kalibracja modelu kohezyjnego
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