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FÖRORD

VTI har deltagit i ett SBUF-projekt rörande kalkstensñller i asfaltbetong. Projekt-

ledare har varit Thomas Karlsson, Skanska, Rockneby. Inom projektet har repre-

sentanter från Vägverket, entreprenörer, kalkstensindustrin och VTI deltagit.

Följande företag och personer har deltagit: Skanska: Thomas Karlsson, NCC: Nils

Ulmgren, Cementa Calcium: Måns Öhman, Nordiska Mineralprodukter: Sten

Ullerud, Vägverket: Bengt Krigsman och VTI: Peet Höbeda och Torbjörn

Jacobson

Från VTIs sida har Torbjörn Jacobson varit ansvarig för laboratorie- och

fa'ltundersökningama av asfaltprov medan Peet Höbeda bidragit med litteratur-

studie. Litteraturstudien har ingått i annat projekt, i detta sammanhang ges en

sammanfattning.

Linköping 1993- 10-04

Torbjörn Jacobson
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Kalkstensñller i asfaltbetong

Laboratorie- och provvägsförsök med beläggningsplattor

av Torbjörn Jacobson och Peet Höbeda
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
S-58195 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

VTI har tillsammans med Skanska, Vägverket, entreprenörer och kalkstensleveran-

törer deltagit i ett SBUF-projekt som behandlar kalkstensfiller i asfaltbeläggning.

Syftet med undersökningen har varit att studera två olika kalkstensñller, Cemkarb

och råñller samt ett egenñller (granit) i asfaltbetong, typ MABT12, med inriktning

på mekaniska egenskaper, speciellt slitstyrka, och beständighet.

Föreliggande undersökning behandlar dels sammanfattningen av en ganska om-

fattande litteraturundersökning rörande kalkstensñller i asfaltbeläggning, dels labo-

ratorie- och fältundersökningar av laboratorietillverkade asfaltprov i form av prov-

plattor och provkroppar. Laboratoriedelen omfattar mekaniska tester av provkrop-

par, draghållfasthet och styvhetsmodul, före och efter beständighetsprovningar. I

fält har beläggningens resistens mot dubbade fordon testats på provplattor utplace-

rade på vägen. För att accelerera beständighetstesterna har en del av provningen

skett vid förhöjt hålrum (lägre packningsgrad).

Åldringen av provkroppar (enbart värmelagring) reducerar draghållfastheten med

ca 10 procent. Styvhetsmodulen påverkas i andra riktningen vilket tyder på att

bindemedlet hårdnat något. Skillnaderna mellan de olika fillertyperna är små och

några slutsatser beträffande åldringens inverkan kan inte dras.

Frys-töpåkänningen medför att framförallt draghållfastheten ytterligare reduceras.

Provblandningarna innehållande kalkstensñller påverkas mer än blandningarna med

egenñller. Styvhetsmodulen påverkas endast i ringa omfattning av frystöförsöket.

Dubbslitagemätningama från vägen visar inte på några större skillnader i slitstyrka

mellan ñllertyperna. Mätningarna omfattar två vintrar. Proven med högt hålrum

erhöll första vintern markant högre slitage än motsvarande prov med lägre hålrum

medan skillnaden andra vintern var liten.
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II

Man kan med all sannolikhet hävda att typen av ñller har en mycket underordnad

betydelse för asfaltbeläggningar som utsätts för dubbslitage i motsats till det grövre

stenmaterialet som t ex har en avgörande betydelse för slitstyrkan. Fillertypen har

troligen större inverkan vid beläggningar som inte utsätts för dubbslitage.
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1. INLEDNING OCH SYFTE

På uppdrag av SKANSKA, inom ett SBUF-projekt, har VTI deltagit i ett SBUF-

fmansierat FOU-projekt rörande kalkstensfiller i asfaltbeläggning. Syftet med

försöket är att studera effekten av kalkstensfiller i asfaltbetong, typ MABT12, med

inriktning på mekaniska egenskaper, specith slitstyrka, och beständighet. VTI har

fått i uppgift att studera, dels slitageegenskapema genom beläggningplattor

utplacerade på vägen, dels mekaniska egenskaper och beständigheten genom

laboratorieprovning av utborrade provkroppar från provplattor.

En första lägesrapport som behandlar tillverkning av provplattor och första årets

slitage finns publicerat i VTI Notat V189, 1992.

I föreliggande rapport har också en sammanfattning från en större litteraturunder-

sökning, "state-of-the-art", som berör filler i asfaltbeläggning, tagits med (Höbeda,

P; Inverkan av filler på egenskaper på asfaltbeläggning, VTI Notat ).
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2. SAMlVIANFATTNING AV LITTERATUR RÖRANDE FILLER

En ganska omfattande "state-of-the-art" rapport rörande filler i asfaltbeläggning

kommer att publiceras i kommande VTI-publikation. I detta sammanhang ges en-

dast en sammanfattning.

Av den omfattande ñllerlitteraturen som berör asfaltbetong framgår att åsikterna

går ganska mycket i sär beträffande fillems funktion och olika fillertypers lämplig-

het samt att man med lite god vilja kan urskilja två olika skolor. Den ena framhåller

fillems betydelse för massans homogenitet och beständighet samt förordar ofta

kalkstensñller, den andra däremot dess förstyvande och stabiliserande verkan för

att motverka plastisk deformation vid tung, spårbunden trafik. Förstyvande filler är

ofta ñbrösa, flisiga eller med mycket komplicerad kornform. Filler med olika

egenskaper kräver också olika proportionering och packningsinsats, något som inte

alltid beaktats vid laboratoriestudier. Alltför kraftigt förstyvande filler måste

användas i relativt låga halter för att inte utläggningssvårigheter ska uppstå med

asfaltbetong.

Vid tillsats av ñbrösa filler kan dock högre bitumenhalter användas och därmed får

man en beläggning med ökad beständighet, en effekt man utnyttjar i HABS genom

speciella ñbertillsatser i låga halter. Definitionen vad som är filler och vad som är

tillsats är således ganska svävande. I skelettasfalt förekommer också mastix på ett

annat sätt än i välgraderad asfaltbetong pga. den mycket låga sandhalten och en

felproportionerad beläggning kan ha alltför hög andel mastix som tränger i sär

stenarna som ska ha direktkontakt för god stabilitet.

De stora effekter av fillertyp, som man kan finna vid laboratoriestudier av filler

eller ñller-bitumen i form av mastix, kan vara svåra att påvisa vid undersökningar

av asfaltbetong. Den mastix som man erhåller vid en intensiv, långvarig laboratorie-

blandning, liknar mer den i gjutasfalt där dock ñllerhalten är högre och blandningen

sker vid högre temperatur. Fillem i asfaltbetong kan tom bilda klumpar, endast

perifert överdragna av bitumen och detta särskilt om ñllern innehåller fuktighet.

Inverkan av ñller är även mest markant vid låg bitumenhalt.

Egenñller, i form av påsñller men också filler från stensorteringar, kan enligt flera

undersökningar i de flesta fall användas i asfaltbeläggning. Stötvisa variationer får

dock inte förekomma vid produktion eftersom massan kan bli ojämn. Har fillem

starkt förstyvande egenskaper, dvs ovanligt högt Rigdenhålrum, måste
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bitumenhalten korrigeras. Fillems ñnlek är ej ett bra mått på förstyvande

egenskaper, det finns således vissa fina frller som förstyvar, andra som snarare

drygar ut bitumenet och därmed ökar massans känslighet. Vissa forskare hävdar

tom att hydroñla egenñller hydrofobiseras och därmed förbättras vid genomgången

av en torktrumma.

Hydrofobt kalkstensñller förespråkas särskilt från tyskt håll, men övertygande be-

visning saknas ofta, även om vissa laboratoriestudier gett gynnsamma effekter.

Andra forskare påpekar att bergartstypen är utan större betydelse i fillersamman-

hang. Observeras bör att även kalksten kan variera och i extremfall tom innehålla

hög halt av hydroñla lermineral (Vissa forskare menar dock att lermineral inte ut-

övar så stor negativ effekt i ett kalkstensñller som vid filler av hydroñlabergarter).

Metamorfa kalkstenar är bäst lämpade. Kalkstensfrller ger i allmänhet ringa för-

styvning, detta innebär ökad risk för plastisk deformation om bitumenhalten är hög.

Övertygande dokumentation finns dock av en positiv verkan av släckt kalk, både

på asfaltrnassans vattenbeständighet, åldring och stabilitet. Tillsatsen bör dock vara

låg, kanske inte över 2 %. Den ökade kostnaden hos massan, beroende på nödvän-

digheten av speciell förvaringssilo, utrustning för inblandning m 111, kan sannolikt

uppvägas vid sådana beläggningar som inte slits ned av dubbar, tex lågtrafrkerade

vägar, gator och flygfält. Effekten av släckt kalk är troligen särskilt stor vid en

asfaltmassa med dålig vattenbeständighet. Det är dock viktigt att man inte

överdoserar ett sådant extremt ñnkornigt, men samtidigt starkt förstyvande mate-

rial. Även cement används med fördel till förbättring av dåliga material och är lätta-

re att hantera än den släckta kalken.

Beträffande beständighetsproblem med frller, så verkar negativa effekter uppstå

främst vid en låg halt bitumen. Finns god täckning av fillerkom och tillräckligt

tjocka bitumenñlmer (dvs en inte alltför låg bitumenhalt) verkar det som vatten-

känsliga frllerkorn kan bli inkapslade och därmed mer eller mindre inaktiverade.

Detta har också konstaterats vid en ca 20-årig uppföljning av en fillerprovväg i

Syd-Tyskland, som klarat sig utan skador, trots att enligt laboratorieförsök vatten-

känsliga frller använts. Möjligen kan svenska förhållanden, med strängare klimat

och dubbslitage, vara mer kritiska från beständighetssynpunkt. Ett bitumenbundet

bärlager kan också vara mer känsligt för fillerkvalitet än ett slitlager beroende på

lägre bitumenhalt och högre hålrum i massan.
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Man kan dock rent allmänt hävda att vid svenska förhållanden så är inverkan av

fillertyp av betydligt mindre betydelse på beläggningskvaliteten än egenskaperna

hos det grova stenmaterialet, detta under förutsättning av en korrekt proportione-

ring. Vissa problem med dålig fillerkvalitet kan främst befaras vid krossning av

berg i tektoniska stömingszoner, t.ex. förkastningar, där vattenkänsliga sekundära

mineral kan ha bildats genom omvandlingar av primära mineral. Viss Ökning av

bitumenhalt kan förmodligen ge en bättre asfaltmassa. Samma sak gäller för finma-

terial från berg med mycket hög glimmerhalt då också mineralets bitumensugande

verkan gör sig gällande, men detta är mer påtagligt vid större korn än filler där

glimmerpackama är sönderdelade. Dylika bergmaterial brukar dock ge dåliga resul-

tat vid stenmaterialprovningar, främst av kulkvams- och slipvärde, samt det är säl-

lan som täkter f.n. etablerats i sådana bergpartier.
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3. PROVBLANDNINGAR OCH PROVPLATTOR

Asfaltmassoma proportionerades och blandades av SKANSKA i Rockneby. Kalk-

stensñllren, Cemcarb KlOO och råñller, levererades av KALCIUM medan egentill-

ret kommer från SKANSKA:s anläggning i Rockneby. Plattillverkningen och ut-

läggning av plattorna på vägen utfördes av VTI. Följande provblandningar ingår i

försöket:

              

 

Märk- Lågt Högt 100 % 50 % 50 % Antal

ning hålrum hålrum egenfiller Cemcarb råñller plattor

A X X 4

B X X 4

C X X 4

A X X 4

B X X 4

C X X 4

 

Massatypen är MABT12. Stenmaterialet kommer från Rockneby och utgörs av fin-

kornig granit med slipvärdet 1,57.

Egenñllem består av granit. Cemcarb och råñller utgör båda kalkstensñller av "bra"

resp. "dålig" kvalitet. Karakterisering och filleregenskaper samt proportioneringen

av asfaltmassorna framgår av huvudrapporten. Denna del av undersökningen

behandlas inte här.

Provplattorna tillverkades enligt VTI:s förfarande som innebär att provet vältas

med en mindre stålvalsvält. Materialkontrollen av plattorna redovisas i tabell 1.
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Tabell 1. Materialkontroller på provplattor.

              

 

Platta nr Lågt hålrum Högt hålrum

Skrymd. Hålrum Packn. grad Skrymd. Hålrum Packn.grad

A1 2,333 2,5 100,3 2,231 6,8 95,9

AIX 2,332 2,5 99,7 2,247 6,1 96,6

A2 2,328 2,7 100 2,231 6,8 95,9

A2X 2,325 2,8 100 2,215 7,4 95,2

Bl 2,312 3,5 99,1 2,252 6 96,6

BIX 2,313 3,5 99,2 2,235 6,8 95,8

B2 2,3 4 98,6 2,237 6,7 95,9

B2X 2,34 3 99,7 2,181 9 93,5

C1 2,338 2,5 100,3 2,267 5,4 97,2

CIX något dcf. - - 2,285 4,7 98

C2 2,326 3 99,7 2,262 5,6 97

C2X 2,321 3,2 99,5 2,234 6,8 96

     

 

 

Provplattorna har formatet 47,5*75 cm. Två av plattorna har lagts ut på vägen me-

dan de andra två var ämnade för laboratorieförsök.
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4. MEKANISKA EGENSKAPER OCH BESTÄNDIGHET

4.1 Uppläggning

Laboratorieprovningen har gjorts på utborrade provkroppar från beläggningsplat-

toma. Undersökningen omfattar endast prov(plattor) med högt hålrum eftersom

egenskaper som är kopplade till åldring och frys-töbeständighet förhoppningsvis

påverkas i högre grad (eller tidigare) hos öppnare massor jämfört med tätare. Sam-

manlagt 36 prov ingår i undersökningen, vilket innebär att från resp. provplatta och

fillertyp 12 borrkämor testas. Följande data gäller för provkropparna:

     

Filler Skrymdensitet Hålrum Packningsgrad

kg/dm3 vol-% %

Egenñller 2,215 7,4 95,2

Cemcarb 2,181 9,0 93,5

Råñller 2,234 6,8 96,0

     

Försöket har lagts upp som en relativ, jämförande undersökning och upplägg-

ningen av framgårav följande:

     

            

  

EJ åldrar

6 prov

Frys-lö

1% saltlösning

10 cykler

+40°C, -20°C

Draghöllfasthet Droghållfasthet

Styvhersmodul Styvhetsmodul
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Åldrot, 7 dygn, 60°C

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

6 prov

Frys-to

1% saltlösning

10 cykler

+40°C, -20°C

Drcghållfosrhet Droghållfasthet

Styvhetsmodul Slyvhetsmodul

 

 



Draghållfastheten och styvhetsmodulen har bestämts vid 10°C enligt MBB 449-91

och MBB 454-91. Frystöbeständigheten har undersökts genom ett förfarande som

tagits fram på VTI och som innebär att vacuummättade provkroppar utsätts för

upprepade frystöpåkänningar. Provkropparna är under försöket placerade i fuktig

sand i en låda med isolerade väggar och botten så att i och urtjälningen sker upp-

ifrån (efterliknar förloppet på vägen). Metoden redovisas i bilaga 1. Åldringen har

simulerats genom att provkroppama har lagrats 7 dygns vid 60°C i värmeskåp.

Enligt senare erfarenheter (Höbeda P. 1993) sker dock den största

bindemedelsförändringen vid massatillverkningen. Några sådane försök har dock

inte utförts.

4.2 Resultat

Resultaten från provningarna redovisas i figurema 1 - 6. En sammanställning över

resultaten ges också i bilaga 2.
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Figur 1. Inverkan avfrystöpåkänningen på draghållfastheten.
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Figur 2. Inverkan av frystöpåkänningen på styvhetsmodulen.

  

3000

 

2500

Ejüird Aura nys/w

N O O O

 

Dr
ag

hå
ll

fa
st

he
t

k
P
a

l

...
a
0 O O 1

  

   
Figur 3. Inverkan av åldring (värmebehandling) och frystöpåkänningar på drag-

hållfastheten.
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Figur 4. Inverkan av åldringen ochfrystöpåkänningen på styvhetsmodulen.
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Figur 5. Vattenabsorption efter enbartfrystöförsök resp åldring och frystöfärsäk.
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Figur 6. Inverkan av fillertyp på beständigheten (procentuell förändring i

förhållande till torrt referensprov).

Kommentarer:

Hålrumshalten och packningsgraden hos asfaltprovet är parametrar som har stor

betydelse vid provning av hållfasthetsegenskaper. För en rättvis och relevant jämfö-

relse mellan olika provblandningar bör därför hålrum och packning vara så lika som

möjligt. Av de tre ñllertypema som ingår i undersökningen har proven innehållande

Cemcarb något högre hålrum, ca 9,0 vol-%, och lägre packningsgrad, 93,5 %, än

de övriga två flllren vilket troligen förklarar den något lägre nivån på draghållfast-

het och styvhetsmodul.

Åldringen genom värmelagring vid 60°C under en ganska kort tid reducerar

draghållfastheten med ca 10 procentenheter. Styvhetsmodulen påverkas i andra

riktningen vilket tyder på att bindemedlet hårdnat något. Skillnaderna mellan de

olika fillertypema är små och några slutsatser beträffande inverkan av åldring är

inte möjlig.

Frystöväxlingsförsöken medför att framförallt draghållfastheten ytterligare reduce-

ras. Provblandningama innehållande kalkstensñller påverkas mer än blandningama

med egentiller. Cemkarb är den ñllertyp som påverkas mest av frys-töförsöken men

hålrummet är samtidigt högre vilket kan vara en bidragande orsak till skillnaderna i
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resultaten. Frys-töväxlingsförsöken reducerar endast styvhetsmodulen i ringa om-

fattning och inte alls i lika hög grad som draghållfastheten.

Vattenmättnadsgraden ligger mellan 25 - 35 % beroende på provblandning. Prov-

kropparna har under frys-töväxlingsförsöken inklusive vattenmättningen absorberat

ca 2 - 3 vikt-% vatten. Resultaten tyder på att påkänningarna varit relativt milda

eftersom mättnadsgraden och vattenupptagningen bedöms som låg trots att hål-

rummet i proven (medvetet) legat kring 7 - 9 vol-%. Det bekräftar att det är svårt

att testa beständigheten på nytillverkad tät asfaltbetong som har ett relativt lågt hål-

rum och dessutom hydrofoba egenskaper.
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5. SLITAGEMÄTNING 1991-93

Hösten 1991 placerades två identiska serier med plattor (dubbelprov) ut på väg

156, delen Skene - Härryda. Provplattoma är belägna i en bergskärning ca 1 km

söder om avtagsvägen till Härryda. Anledningen till att plattorna lades ut i syd-

västra Sverige var att man eftersträvade ett fuktigt klimat i kombination med sur

nederbörd.

Provplattoma lades i det högra hjulspåret i körriktningen mot Härryda. Tillåten

maximal hastighet är 90 km/tim och ÅDT är ca 4000 fordon per dygn. Vägbredd är

ca 7, 5 m.

Slitagemätningarna har utförts med VTIs laserproñlometer höst och vår 1991 - 93.

I figur 7 redovisas slitaget i form av medelslitage över hela plattans bredd från sex

mätlinjer per platta. I tabell 2 redovisas en sammanställning över slitagedata.

         

    

           

  

          

51992193
25

1991/92

l-bdiüun

E 2

5.
3 mm __ E
E E E
:61,5 = E

5
Ta
'8
2

 

     

  

 

_
-

\ \\\\\

  

/  

 

  

   

Figur 7 Uppmätt avnötning under vintrama 1991/92 och 1992/93, väg 156,

delen Skene - Härryda.
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Tabell 2. Resultat av avnötningsma'tningama vintern 1991/92 och 1992/93.

                       

Platta, Hålrum, Fillertyp Medel-av- Medel- av- STD STD

nötning nötning

1991/92 1992/93 1991/92 1992/93

nr volym-% mm mm '

Plattseriel

A1 2,5 100% egenñller 0,80 0,36 0,17 0,1 1

B IX 3,5 50% Cemcarb 0,87 0,43 0,15 0,17

C1 2,5 50% råñller 0,67 0,41 0,09 0,12

A1 6,8 100% egenñller 1,25 - 0,08 -

B 1 6,0 50% Cemcarb 1,17 0,38 0,08 0,08

C1 5,4 50% råfiller 1,18 0,58 0,12 0,08

Plattserie2

A2 2,7 100% egenñller 0,86 0,61 0,17 0,05

B2 4,0 50% Cemcarb 0,80 0,46 0,15 0,09

C2 3,0 50% råñller 0,84 0,51 0,20 0,09

A2 6,8 100% egenñller 1,25 0,52 0,11 0,07

B2 6,7 50% Cemcarb 1,39 0,46 0,13 0,10

C2 5,6 50% råñller 1,28 - 0,18 -

Kommentarer:

Av resultaten från den första vinterns dubbslitage kan följande iakttagelser göras:

Typen av filler ger hittills ingen påtaglig effekt på avnötningen. Det gäller vid både

lågt och högt hålrum. De förhållandevis små skillnaderna i avnötning som konstate-

ras mellan de olika provplattoma kan hittills inte hänföras till fillertyp utan beror

troligtvis på slumpmässiga variationer. Provplattoma med högt hålmm erhåller i

genomsnitt ca 50 % större avnötning än motsvarande med lågt hålrum.

Av resultaten från andra vinterns dubbslitage kan följande iakttagelser göras:

Avnötningen är markant mindre, halverad, jämfört med första vintern. Skillnaderna

mellan de olika fillertypema är fortfarande liten, både vid lågt och högt hålrum.

Avnötningen är till skillnad från första vintern ungefär lika stor för plattorna med

högt hålrum som de med lågt hålrum. Skillnaderna mellan första och andra vinterns
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avnötning kan till större delen förklaras av att initialslitaget haft en stor inverkan

första vintern. Trañkvolymen och dubbfrekvensen, faktorer som också påverkar

avnötningens storlek, bör i stort sett varit oförändrat under mätperioderna. Hastig-

heten har troligen varit lägre andra vintern p. g.a. omfattande stensläpp från intillig-

gande ytbehandling som utfördes sommaren 1992 och kan vara en bidragande or-

sak till det reducerade slitaget andra vintern.

Sammanfattningsvis visar dubbslitagemätningarna från vägen att de tre undersökta

fillertypema ger asfaltbetong, typ MABT12, ungefär likvärdiga slitageegenskaper,

åtminstone de första åren. Uppföljningstiden är dock för kort för att få en uppfatt-

ning om hållbarheten på längre sikt, när yttre faktorer som trafik, regn, salt, smuts,

etc givits ordentlig tid att verka. Slitstyrkanhos det grova stenmaterialet har en

mycket dominerande inverkan på beläggningsslitage och vid korrekt sammansatta

beläggningar har filler en ringa inverkan. Fillertypen har sannolikt större inverkan

vid beläggningar som inte utsätts för dubbslitage-
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Provberedning

Marshall och borrkämor

Vattenmättning

Mät höjd och diameter med skjutmått (på 0,1 mm när)

Väg provet (på 0,1 g när)

Placera provet i exsickator och fyll med 1% saltlösning (NaCl) så att provet täcks

Vacuummätta 1 timme vid 20 mmHg, 27 mbar, undertrka

Låt provet stå ytterligare 23 timmar vid atmosfáriskt tryck

Väg provet

Frystöförsöket

Placera provet i fryslådan och täck med våt sand (Baskarp nr 6, 20% vattenkvot)

Ställ in klimatskåpet på +40 och -20°C. 10 st frystöcykler a 12 tim +21 och 12 tim

-23°C

Efter avslutad frystöväxling mät provets höjd.

Utvärdering

Beräkna vattenupptagning i vikt-% efter vattenmättning

Beräkna svällning i % av provets höjd efter frystö

Bestäm resilientmodul eller pressdrag före och efter vattenmättning och frystöväxh'ng

Okulärbesiktning av provets kondition (trasig, mjuk, hel eller dyl)
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Objekt: Kolkstensñller

Del A : Frys/T6 10 st cykler +40°C/-20°C (1% NGCl)

Del 8 : Vörmeåldrlng + Frys/T6

               

    

Biiaga 2

Sammanställning över lab.pr0vning

  

          

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Dei A

Styvhefsmodul Draghållfos'rhet Absorp- Måñnods-
Prov Initialt Frys/16 Initialt Frys/16 tion grad Anm"

(MPO) (MPG) (kPG) (kPO) (96) (96)
A2X: E 4900 4970 1690 1660 1,6 22

K 4330 4330 1670 1560 1,5 20

Q 3930 3820 1540 1490 2,2 30

medel 4390 4370 1630 1570 1,8 24

BZX: F 3430 3200 1450 1010 3,7 41

H 3080 2900 1380 930 3.6 40

M 3910 3720 1670 1220 2,1 23

medel 3470 3270 1 5(1) 1060 3,1 35

C2X: D 3980 3940 17m 1240 1,8 26

K 4530 4000 1770 1120 2,1 31

Q 4410 4410 1610 1230 2,7 40

medel 4310 4120 1690 1200 2,2 32

Del B : Vdrmeåldrlng (7 dygn +60°C) / Frys/T6 (Se del A)

Styvhe'ismodul (MPC) Drgghållfcsthet (de) Absorp- Mål'lnads- Anm.

Prov Inlflal'r lÅidiingi Frys/T6 iniiicii JÅidrm lFrYSJTö iion grad Hålrum
('16) 0%) (96)

A2X: C 3970 4030 3890 1690 " 1520 ( 1,5 20
H 3420 3380 3350 1670 1380 1150 2,6 35 74
M 4080 4050 3990 1540 1 590 1430 1 ,8 24 beräknat

medel 3820 3820 3740 1630 1480 1360 2,0 26 på platta

820 C 3180 3170 2970 1450 1360 9% 3,9 43 9,0

E 3310 3520 3250 1380 1280 990 3.2 36
K 4070 4350 4010 1670 1430 1190 2,1 23

medel 3520 3680 3410 1500 1360 1030 3,1 34

C2X: G 4820 51(D 4700 1 7(1) 1500 1590 0,9 13 6,8

0 4710 5130 4620 1770 1640 1370 ZA 35

N 4960 5210 4760 1610 1300 1340 1,9 28

medel 4830 5150 4690 1690 1480 1430 1 ,7 25
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