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Förord

För att förbättra hällbarheten på ytbehandlingar har modifierade bitumen-

emulsioner utvecklats, vilka testats genom provvägsförsök i Värmland, Dalarna

och Hälsingland.

Undersökningarna har finansierats av Vägverket, Borlänge. Kontaktman har varit

Svante Johansson. Från VTIs sida har Torbjörn Jacobson varit projektledare

medan Fredrik Hornwall medverkat vid försöken och sammanställningen av

rapporten. Försöken har bedrivits inom en arbetsgrupp för ytbehandlingar med

representanter från entreprenörer, bindemedelstillverkare, beställare och VTI.

Följ ande personer ingick i gruppen:

Svante Johansson, Vägverket, Borlänge

Roland Styffe, Vägverket, Region Väst
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Per-Ola Jönsson, Skanska AB
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Sammanfattning

Ett problem i samband med utförandet av ytbehandlingar är att risken för

stensläpp och stenskott är stor. För att minska denna olägenhet har bland annat

nyare typer av bindemedel utvecklats, vilka syftar till att minimera risken för

stensläpp genom att brytningstiden kortas av och vidhäftningen mellan

stenmaterial och bitumen förbättras. Mot den bakgrunden genomfördes i juni 1996

ett provvägsförsök med ytbehandling, typ YlB 8-11 mm, på riksväg 62 mellan

Deje och Olsäter i Värmland.

Ett syfte med försöket var att testa egenskaperna hos en ytbehandling utförd med

bindemedlet Nyspray S på ett ytbehandlingsobjekt i mellersta Sverige

(inlandsklimat). Detta bindemedel är en ny typ av brytningsstyrd emulsion

framtagen för ytbehandlingar med litet högre krav än vanligt. Nyspray S innehåller

också polymermodifierat bindemedel. Som jämförelse testades konventionellt

bindemedel, typ BE 65 R.

Sammanlagt ingick 10 delsträckor á ca 1000 m vardera i provvägen. Följande

parametrar studerades:

polymermodifierad eller konventionell emulsion

effekt av brytadditiv

typ av avsandningsmaterial, 0-8 eller 2-4 mm

ordinarie eller extra vältinsats

påverkan av klimatet (fler provvägar finns)

Erfarenheterna från utförandet av ytbehandlingen redovisas i VTI Notat 7-1997.

Vid byggskedet konstaterades en del fördelar med det nya polymermodifierade

bindemedlet som tillsammans med brytadditivet fick stenen att fästa i ett tidigt

skede så att sopningen kunde komma igång några timmar efter utfört arbete. Den

intensiva vältningen gav också en positiv effekt på texturdjupen, framför allt på

den del av körbanan som inte låg i hjulspåren och därför inte erhöll efterpackning

från trafiken. Vidare fungerade avsandningsmaterialet 0-8 mm lika bra som 2-4

mm.

Uppföljningen som beskriver utvecklingen under 1996-99 visar att samtliga

provsträckor till en början klarade sig bra. Skillnaderna mellan de olika sträckorna

var små fram till hösten 1998. På grund av att stenmaterialet hade sämre

beskaffenhet än förväntat, speciellt varierande kvalitet med avseende på

slitstyrkan, blev flera av sträckorna nedslitna redan efter tre vintrar. Den utredning

som gjordes av skadornapå vägen visade att nedslitna partier hade stenmaterial

med betydligt sämre slitstyrka än de som klarat sig bättre. Förutom att materialet

hade sämre slitstyrka var det också sprödare, vilket medförde att partiklarna

snarare krossades ned än nöttes av dubben i vinterdäcken.

Som väntat minskade makrotexturen markant under de tre vintrarna som gick på

grund av nötningen från dubbtrafiken (i spåren) och plogning (mellan spåren).

Den största minskningen skedde den första vintern innan materialet hade rundats

av genom dubbtrafiken. Studeras förändringen under sommarhalvåren har varken
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den extremt varma sommaren 1997 eller den kalla, regniga sommaren 1998 haft

någon större inverkan på texturdjupet och detta gäller för samtliga sträckor. Det

indikerar att ytbehandlingen legat stabilt och att bindemedlet verkar ha varit

okänsligt för höga temperaturer. Ingen större nedträngning av ytbehandlingsstenen

verkar heller ha skett, vilket kan förklaras av att det underliggande lagrets yta var

hård. Texturdjupen i hjulspåren enligt Sand-Patch låg hösten 1998 mellan 0,7-1,1

mm, vilket innebar att vägbanan inte var alltför skrovlig. Skillnaden i texturdjup

mellan vägytan i och mellan spåren har också ökat med tiden på grund av

dubbavnötningen som jämnar till stentopparna.

En bra korrelation erhölls mellan de två metoderna som användes för mätningen

av makrotexturen, medeltexturdjup enligt sandutfyllnadsmetoden (Sand-Patch)

och makrotexturmåttet enligt RST-mätning (RRMS-värdet från 20-meters

sträckor; vid RST-mätning erhålls flera mått på vägbanans textur).

Medeltexturdjupet enligt Sand-Patch ligger dock ca 2,5 gånger högre än RRMS-

värdet. Fördelen med RST-mätningen är att hela vägsträckningen mäts

kontinuerligt (medelvärde per 20 m redovisas och både i och mellan hjulspåren)

medan Sand-Patch endast fångar upp texturen i ett begränsat antal mätpunkter som

sätts ut för hand. Den senare mätningen görs manuellt på vägen, vilket kräver

avstängning av körbanan.

Referenssträckorna med konventionell emulsion (BE 65 R) har efter det att

ytbehandlingen brutit och härdat klarat sig lika bra som provsträckorna med

polymermodifierad emulsion och brytadditiv. Ingen av sträckorna erhöll, under de

tre första åren, stenlossning eller blödningar trots ett par mycket varma somrar och

en ur beständighetssynpunkt svår vinter 1998/99 med omväxlande kalla och milda

perioder och dessutom nederbördsrik. Erfarenheterna är ungefär desamma från

provvägarna i Dalarna och Hälsingland som legat något år längre. Modifierade

emulsioner används utomlands på vägar där trafikvolymen ligger på en högre nivå

eller påkänningarna på annat sätt är stora (cirkulationsplatser, städer). För att

försöket skall bli mer utslagsgivande (över kortare tid) rekommenderas försök på

mer högtrafikerade vägar än hittills, t ex ÃDTtotal 5000 fordon per dygn. Det är då

viktigt att kvalitetsmaterial används och flera typer av modifierade emulsioner

(gummi, PMB, additiv mm) bör testas. Även stenmaterialets kvalitet bör belysas

genom provvägsförsök, bland annat för YlB 8-11 mm som vid provvägen i

Värmland erhöll ett alltför snabbt slitage.
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Inledning och bakgrund

Ett problem i samband med utförandet av ytbehandlingar är att stenskottsrisken är

stor. För att minska denna olägenhet för trafikanterna har olika försök på senare

tid genomförts. Det finns i princip två vägar att åtgärda problemet, antingen

genom att angripa stenmaterialet eller bindemedlet.

På bindemedelssidan har på senare år, i syfte att förbättra vidhäftningen mellan

sten och bindemedel, polymermodifierat bindemedel börjat användas. Ytterligare

ett steg i denna utveckling är tillsatser av additiv där syftet är att bättre än tidigare

kunna styra upp och kontrollera brytningsförloppet hos emulsionen under

utförandet av ytbehandlingar.

Sommaren 1996 utfördes ett större försök med ytbehandling på väg 62 mellan

Deje och Olsäter. Försöket genomfördes som ett mindre FoU-projekt med Nynäs,

Skanska, Vägverket och VTI som inblandade parter. VTI's roll var dels att följa

upp provvägen genom besiktning och fältmätningar, dels dokumentera försöket. I

fältmätningarna ingår texturmätningar och fotografering, vår och höst, samt RST-

mätningar varje höst. Provvägen planerades till en början att följas upp under en

5-års period. Utförandet och första årens mätningar finns redovisade i VTI notat 7-
1997 och VTI notat 60-1998.

Vid besiktningen våren 1999 uppmärksammades att partier på objektet verkade

genomslitna av dubbtrafiken. Eftersom inte hela objektet var genomslitet utan

endast bitvis riktades misstankarna mot att stenmaterialet höll varierande kvalitet.

Mot den bakgrunden genomfördes sommaren 1999 en provtagning av

ytbehandlingen och det extraherade materialet undersöktes.
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Syfte

Syftet med projektet var att testa egenskaperna hos en ytbehandling utförd med

bindemedlet Nyspray S på ett ytbehandlingsobjekt i Värmland. Detta bindemedel

är en ny brytningsstyrd emulsion för ytbehandlingar. I försöket jämförs fyra

sträckor med detta bindemedel med en konventionellt utförd ytbehandling med

BE 65R (två sträckor).

Försöket hade ytterligare ett syfte, att studera om en förhöjd vältinsats kunde

påskynda härdningen av ytbehandlingen, dvs. få stenmaterialet att snabbare fästa

mot bindemedlet. Härdar ytbehandlingen fortare kan man sopa ytan tidigare varvid

risken för stensläpp och stenskott minskar. Det är också en fördel om stenen

hinner orientera sig på den del av vägbanan där inte trafiken går, mellan och

utanför spåren, innan stenen nyper fast. På så sätt får ytan en homogenare

skrovlighet (stenen lägger sig) och risken för stenlossning kan eventuellt minska

vid snöröjningen. Förhöjd vältinsats skall sålunda göra en del av det arbete som

trafiken annars står för fast jämnt fördelat över hela körbanan.

De faktorer som avsågs att studeras i försöket var följ ande:

inverkan av polymermodifierad emulsion

inverkan av brytadditiv

finmakadam alternativt sand som avsandningsmaterial

klimatets påverkan

effekten av förhöjd vältinsats
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Beskrivning av emulsionen Unycold - Nyspray S

Det nya systemet med brytningsstyrd ytbehandlingsemulsion är ett resultat av

forskning för att bättre svara upp mot dagens krav på mer tillförlitliga

ytbehandlingar. Nynäs har valt att kalla systemet Unycold. Nyckeln till systemet är

emulsionen Nyspray S, som är speciellt framtagen för ytbehandlingar med lite

högre krav. Den består av ett polymermodifierat bindemedel som anses ha god

vidhäftning mot de vanligaste stenmaterialen. Systemet bygger på att emulsionen

och brytadditivet hålls åtskilda tills de precis före spridarmunstyckena blandas.

Brytningen påskyndas med hjälp av additivet. Tack vare detta blir inte

ytbehandlingen lika känslig för yttre faktorer som temperatur, väder och vind som

en konventionell ytbehandling med BE 65 R är.

Precis som vid ytbehandling med traditionella emulsioner bör Vältningen vara

snabb och effektiv. Stenarna skall orienteras och snabbt låsas fast mot underlaget

innan trafiken släpps på. Redan inom en timme skall ytan kunna sopas. Till

skillnad från konventionell teknik då sopningen utförs långt senare, blir den därför

en naturlig del i processen och kan utföras av samma arbetslag.

På laboratoriet har det nya bindemedlet uppvisat mycket intressanta resultat.

Bland annat har man prövat bindemedlet enligt Spinn- och Vialittest med mycket

goda resultat jämfört med det konventionella bindemedlet BE 65 R.

Kvarhållande

kraft
ll

__ Nyspray S4

BE 65 R

  Ungefärlig nivå
_ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - för att klara

sopning

 

> Tid

 

Figur 1 Med Spinn-test undersöks bindemedletsförmåga att hålla kvar

stenen under emulsionens brytningsförlopp. Med Nyspray S och

brytadditivet Nybreak S4 uppnås snabbt den nivå som krävs för att

klara sopning (Nynäs produktblad).
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Procent stenar

som sitter kvar

   

100 "

80 _ Nyspray 54

60 '

40 - BE 65 R

20 -

0 I I I I '\/ I I | I I
-10 0 10 50 60 70

Temperatur °C

Figur 2 Vialit-test visar bindemedlets förmåga att hålla kvar stenen vid olika

10

temperaturer. Som diagrammet visar, minskar riskenför stensläpp

vid användning av Nyspray Sjämfört med en konventionell

emulsion av typ BE 65 R. Förba'ttringen är störst vid låga

temperaturer (Nynäs Produktblad).
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Tidigare försök med modifierade emulsioner

I många länder har modifierade emulsioner (PMB, gummi) använts till

ytbehandlingar sedan 1970-talet då intresset för denna teknik tog fart i samband

med oljekriserna. Ytbehandlingar är annars en mycket gammal teknik med anor

från början av seklet. Förutom bitumenemulsion har bitumenlösning (används

mindre och mindre av miljöskäl) och tidigare tjärlösning, tjäremulsion och

blandningar av tjära och varm bitumen använts som bindemedel. De senare

bindemedlen används inte numera på grund av miljöskäl. Emulsioner innehållande

PMB har i Sverige vid ett antal tillfällen testats sedan i slutet av 80-talet och ett

par varianter finns på den svenska marknaden. Ett par större försök på

lågtrafikerade vägar gjordes i mitten av 90-talet:

0 Läde - Oxberg, Dalarna, 1994

0 Växbo - Bollnäs, Hälsingland, 1995

Läde - Oxberg

Ca 10 km YlB 8-11 mm med modifierade bindemedel lades 1994. Som referens

lades en konventionell ytbehandling med BE 65 R. Försöket finns beskrivet i

bilaga 1.

Data om provsträckan

0 Bindemedel: Nyspray S

0 Brytadditiv: Nybreak S

0 Stenmaterial: 8-11 mm - porfyr + avsandning (sand resp. 2-4 mm)

Iakttagelser efterförsta vintern:

En del hyvelskador uppkom den första vintern. Omfattningen bedömdes dock som

normal för en konventionell ytbehandling. Ytorna var inte svärtade i spåren. Ingen

skillnad mellan prov- och referenssträckan konstaterades. Ingen skillnad förelåg

heller mellan de två avsandningsmedlen, sand och 2-4 mm. På grund av det

modifierade bindemedlets låga viskositet hade det vid utförandet lokalt

förekommit en del bindemedelsavrinning som dock inte givit upphov till

stenlossning. När brytadditiv användes blev konsistensen hos emulsionen bättre.

Iakttagelser efterfem år:

De hyvelskador som uppkom den första vintern fanns kvar men bindemedel fanns

kvar på underlaget. I övrigt hade inga stensläpp eller blödningar uppkommit sedan

ytbehandlingen lades. Ytbehandlingen såg bra ut. Prov- och referenssträckan

bedömdes som likvärdiga.

Växbo - Bollnäs

Ca 10,5 km YlB 11-16 mm med modifierade bindemedel lades i augusti 1995.

Som referens lades en konventionell ytbehandling med BE 65 R. Försöket finns

beskrivet i bilaga 2.
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Data om provsträckan

Bindemedel: Nyspray S

Brytadditiv: Nybreak S

Stenmaterial: 11-16 mm - porfyr

Stenmaterial: 4-8 mm - porfyr

Iakttagelser vidförsöket:

Ytorna kunde sopas efter ca 1,5 tim. Emulsionen var till en början alltför

lättflytande och tendenser till bindemedelsavrinning observerades. Efter tillsats av

förtjockningsmedel blev konsistensen (viskositeten) bättre och avrinningen

försvann. En del obruten emulsion under stenarna förekom under det första dygnet

innan vattnet avdunstat.

Iakttagelser efterförsta vintern:

En del lokala hyvelskador uppkom den första vintern, framför allt på ytor (i

backen) som vid utförandet erhöll bindemedelsavrinning.

Iakttagelser efter drygtfyra år:

De lokala hyvelskador som uppkom den första vintern fanns kvar men en del

bindemedel satt kvar på underytan. I övrigt hade inga stensläpp eller blödningar

uppkommit sedan ytbehandlingen lades. Ytbehandlingen var tät och fin och

knappt inte insliten. På referenssträckan observerades något svärtning i spåren.

Prov- och referenssträckan bedömdes i övrigt som likvärdiga.

 

Bild 1 Ytbehandling medpolymermodifierad emulsion och brytadditiv efter

drygtfyra års trafik, Växbo - Bollnäs.
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Bild 2 Ytbehandling medpolymermodifierad emulsion och brytadditiv efter

drygt fyra års trafik, Växbo - Bollnäs.
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Beskrivning av försöket i Värmland

Provsträckor

Försöket genomfördes i slutet av juni 1996, på en sträcka av väg 62, delen Deje -

Olsäter i S-län. Entreprenör var Skanska Sydöst. Försöket hade två primära syften,

dels att testa bindemedlet Nyspray S som kom från Nynäs, dels testa inverkan av

högre vältinsats.

Figur 3
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9/326 9/326

8/137 2 8/137

6/925 6/926

5/7285/728
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markerarförhöjd vältinsats.

12/633

1 I 10/926
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PME/additiv, 2-4

PME/additiv, 2-4

PME/additiv, 0-8

PME/additiv, 0-8

PME, 2-4

PME, 2-4

PME, 0-8

PME, 0-8

BE 65 R, 0-8

BE 65 R, 0-8

Provsträckor på väg 62, Deje - Olsäter. De skuggade partierna

Väg 62 går mellan Karlstad och Hagfors. ÄDTt var ca 2200 fordon per dygn och

trafiken var att beteckna som spärbunden, En del timmertransporter förekom.

Befintlig beläggning var en justeringsmassa, AGF 16, som var ett år gammal.

Omgivningen är varierande, från skog till ängsmark och vägen är delvis kuperad.

Det innebär att sträckorna skiljde sig en del, allt från öppnare partier till skuggiga,
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från raksträckor till tvärare kurvor och en del sträckor låg delvis i backar. Dessa

faktorer måste beaktas vid utvärderingen av deolika sträckorna.

Totalt ingick 10 sträckor i provvägen. De olika kombinationerna av provsträckor

redovisas i figur 3. Referenssträckorna, sträcka 1A och 1B, lades den 28/6. Den

1/7 utfördes sträckorna 2A, 2B och 3A och den 2/7 utfördes sträcka 3B, 4A och

4B. De avslutande sträckorna 5A och 5B utfördes den 3/7.

Spridning av emulsion

Med det normala bindemedlet BE 65 R spreds i medeltal 2,37 kg/m2 på ytorna 1A-

lB. Resterande ytor med PMB, gavs en något högre bindemedelsgiva, 2,44 kg/m2

i medeltal.

På sträckorna 4 och 5 blandades ett additiv till bindemedlet. På sträcka 4

inblandades 2,5 % brytadditiv medan sträcka 5 erhöll något mindre mängd.

Optimal inblandning är 2,5 % och blandar man i mer finns risken att emulsionen

bryter så snabbt att vattnet blir instängt mellan befintlig vägbana och

bindemedelsskiktet.

Spridarbilen hade två tankar, en stor för emulsionen och en liten för additivet.

Produkterna blandades inte förrän precis före spridningen.

 

Bild 3 Spridning av emulsion med PMB.
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pridning av stenmaterialet

Det pågrus som användes var makadam 8-11 mm. Materialet utgjordes av ortens

sten och leverantör var KVB, Karlstad. Spridningsmängden var cirka 10 l/mz,

vilket innebar att ytan väl täcktes av stenmaterialet. Stenmaterialet var vid

utförandet fuktigt, Vilket är att föredra vid ytbehandlingsarbeten eftersom risken

för plockning från hjulen på spridarna, lastbilarna och vältarna annars är

överhängande.

Som avsandningsmaterial användes två olika fraktioner, 0-8 och 2-4 mm. Syftet

med att avsanda en yta är att det finare materialet skall lägga sig emellan de större

stenarna för att på så sätt stabilisera upp dem och förhindra att bindemedel fastnar

på vältar och fordon.

 

Bild 4 Spridning av pågrus.
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Bild 5 Yta 3A medpolymermodifierad emulsion (PME).

Vältning

Varje provsträeka (1-5) delades in i två lika stora delytor (A och B). Alla ytor med

A vältades på ett konventionellt sätt, det vill säga en CAlS-vält med gummiklädd

vals. Ytorna B utsattes för intensiv Vältning, vilket innebar att 2 CA15-v'altar och

en gummihjulsvält användes.

Vid den konventionella vältningen vältades ytan innan avsandningsmaterialet

spreds. Vid den intensiva Vältningen användes en CAlS-vält samt

gummihjulsvälten direkt efter att pågruset påförts, den andra CA15-v'alten

användes efter avsandningen.
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Sopning

PME och brytadditiv innebär att tiden mellan utförande och sopning kan minskas

från dagar ned till timmar. Yta 1A och 1B sopades efter tre dagar, yta 2A, 3A och

3B sopades en dag efter utförandet medan yta 4A, 4B, 5A och 5B sopades 3-4

timmar efter det ytbehandling utfördes. På yta 2B påbörjades sopningen endast

några timmar efter utförandet men det visade sig vara alldeles för tidigt eftersom

en del stenmaterial lossnade vid sopningen. Liknande stensläpp förekom på flera

av sträckorna vilket visar att sopmaskinen kanske var för kraftfull för den här

typen av åtgärder (förhållandevis tidig sopning av YIB).

Övriga kommentarer

Vid försöket var vädret för det mesta mulet och med någon regnskur varje dag.

Lufttemperaturen höll sig mellan 13-16°C.

Lotsning av trafik påbörjades från och med sträcka 3B. Totalt utfördes cirka

80.000 m2. På grund av skador, främst stensläpp, har ca 1.500 m2 av den totala

ytan reparerats.

Kvalitetskontrollerna av asfaltspridaren, emulsionerna och stenmaterialet framgår

av tidigare rapporter om provvägen.,
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Besiktning

Besiktningar av vägen gjordes vid flera tillfällen under första halvåret och därefter

vår och höst 1997, 1998 och våren 1999. En gång per år har referensgruppen gjort

gemensamma inspektioner av provvägen. Ett urval av bilder från de olika

besiktningarna finns i bilaga 3.

Besiktning i samband med utförandet av provvägen

VTI deltog endast vid två av de fem dagarna som försöket pågick (1-2/7).

Följ ande iakttagelser gjordes:

Båda dagarna hade det regnat på morgonen/förmiddagen, varför arbetet inte

påbörjades förrän körbanorna torkat upp. Utförandet skiljde sig inte nämnvärt från

ett vanligt ytbehandlingsarbete, dvs. först spreds ett lager med emulsion (+ ev.

additiv) följt av ett lager pågrus. Därefter påbörjades Vältmomentet, vilket har till

uppgift att orientera och låsa fast stenmaterialet mot underlaget. Vältmomentet var

som tidigare nämnts indelat i två olika utföranden, ett med normal vältning och ett

med förstärkt vältning. De ytbehandlade ytorna avsandades sedan med sand. I det

förstärkta Vältmomentet vältades ytorna i samband med detta ytterligare en gång.

Vid sträcka 2A sattes sopning in tidigt, cirka en timme efter det avsandningen var

utförd. Detta visade sig vara i tidigaste laget eftersom sopmaskinen borstade loss

en del stenmaterial. Senare på sträcka 3B satte man in trafiklots för att dämpa

hastigheten och därmed minimera risken för stenskott. Trafiken fungerar i detta

läge som en extra vältomgång. Sopningen kunde inte påbörjas så snabbt som man

önskat men den utfördes ändå samma dag, vilket är mycket snabbare än vid

ordinarie ytbehandlingar. Någon direkt skillnad mellan de ytor som utsattes för

extra vältinsats och de med ordinarie kunde inte skönjas vid utförandetillfället.

Detta kan/bör dock märkas pålängre sikt.

Avsandningen varierades mellan fraktionerna 2-4 och 0-8 mm. Avsandningen har

till uppgift att minska risken för stenplockning från vältar och lastbilar: Fraktion

2-4 mm, med ensartat krossmaterial, bör kUnna kila fast och stabilisera pågruset,

vilket medför att ytan kan trafikeras snabbare. En annan positiv effekt av 2-4 mm

material är att beläggningen kan få en jämnare yttextur genom att hålrummet

mellan pågruset tätas igen.

Den emulsion som användes till provsträckorna var baserad på polymermodifierat

bindemedel (PMB). Den här typen av modifierade emulsioner anses förbättra

vidhäftningen mellan bitumen och stenmaterial och detta märktes på de sträckor

som utfördes genom att stenen satt fast ordentligt efter det emulsionen brutit

(stenmaterialet satt hårt fast i det sega bindemedlet). För att ytterligare förbättra

styrningen av brytförloppet tillsattes ett additiv, Nybreak S4. Med hjälp av

additivet kan man styra brytförloppet med hänsyn till Väder och vind vilket

välkomnas för ytbehandlingsarbeten. Vid utförandebesiktningen kunde man märka

att vidhäftningen var mycket god.
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Besiktningjuli 1996

Ytorna 1A och 1B såg bra ut. Lokala stensläpp på 1 B.

Yta 2A, lokala stensläpp och några mindre lagningar.

Yta 2B, lokala stensläpp.

Yta 3A, lokala stensläpp, tendens till svärta på sina håll.

Yta 3B, lokala stensläpp.

Ytorna 4A och 4B, lokala stensläpp.

Ytorna 5A och 5B såg bra ut, lokala stensläpp.

På flera av sträckorna förekom lokala, mindre ytor (några kvadratmeter) med

stensläpp. På några håll förekom större ytor med stensläpp. Ytorna åtgärdades

senare under hösten genom påförande av 1,7 kg/m2 YlB 8-11 mm + avflisning 4-8

mm samt mindre ytor med enbart 4-8 mm.

Besiktning augusti 1996

Ytorna 1A och 1B såg braut.

På yta 2A förekom lagningar, något fet i spåren.

Yta 2B syntes svärta till lokala blödningar i spåren. Lagningar förekom.

Yta 3A svärtad i spåren. Lokalt blödningar. Lagning i spår.

Yta 3B delvis svärtad i spåren.

Ytorna 4A och 4B såg båda bra ut. Något svärtad.

Ytorna 5A och 5B såg braut. Något svärtad.

Sammanfattningsvis kan man säga att sträckorna l, 4 och 5 såg bäst ut.

Gemensam besiktning september 1996

Den 18/9-96 gjordes en gemensam besiktning med deltagare från Vägverket,

Skanska, Nynäs och VTI. Man gick då över samtliga ytor och konstaterade bland

annat följ ande:

0 den intensiva vältningen hade gett en klart tätare yta och bättre orientering av

stenmaterialet, men effekten var minst på sträckorna med BE 65 R.

0 att effekten av avsandningsmaterial 2-4 mm ej motsvarade den fördyring det

innebär

0 att avsandningsmaterial 0-8 mm verkade vara en fördel att använda

0 bästa ytorna vi detta besiktningstillfället var yta 3B, 4B och 5B.

Besiktning våren 1997

Samtliga ytor hade klarat den första vintern bra. Inga nya, större stensläpp

konstaterades på någon av sträckorna. En del partiklar hade dock krossats ur

beläggningen men i detta avseende förelåg ingen skillnad mellan sträckorna.

Sprödhetstalet ligger på 41 för stenmaterialet (8-11 mm), vilket innebär att

stenmaterialet kan betecknas som något sprött. Det är viktigt att påpeka att under

den första vintern brukar en Viss nedkrossning av svaga korn ske på alla typer av

slitlager. Vissa ytor med glesare stentäckning förekommer och då främst på
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sträckorna 2 och 3. Lokalt hade en del tjälsprickor uppkommit på ett par av

sträckorna.

Besiktning hösten 1997

Efter sommaren upplevdes beläggningen i hjulspåren som mörk men det handlade

inte om svärtad yta eller blödningar. Stentopparna var inte täckta av bitumen utan

orsaken till de mörkare ytorna var att bruksytan ligger relativt högt i förhållande

till stentopparna. Stenmaterialet i ytbehandlingen har också maximal stenstorlek

11 mm (YlB 8-11mm), vilket medför att makrotexturen med tiden blir

förhållandevis låg och att ytan därmed kommer att upplevas som slät i hjulspåren.

Sträckorna 1A och 1B, som har konventionell emulsion, var något ljusare än

övriga sträckor med modifierat bindemedel. I övrigt förelåg inga nämnvärda

skillnader mellan sträckorna om man bortser från att vissa lappningar förekommer

på sträckorna 2 och 3.

Besiktning våren 1998

Vid besiktningen i början av juni upplevdes fortfarande ytorna i hjulspåren som

något mörka och släta. Skillnaden mellan sträckorna var dock liten i detta

avseende. En del stenar hade krossats ut ur beläggningen under vintern och en del,

lokala ytor verkade ha relativt glest med stenmaterial. Det är viktigt att tillägga att

det inte handlade om partier med omfattande stenlossning orsakade av plogningen

utan mer om nedkrossning av svaga korn genom vinterns dubbtrafik. Ytorna

mellan spåren är fortfarande intakta med bra stentäckning och skrovligare yta.

Besiktning hösten 1998

Sträckorna var oförändrade och inga blödningar konstaterades. Beläggningen såg

överlag bra ut (med undantag för åtgärdade ytor) och behaglig att köra på eftersom

ytan inte var alltför skrovlig. Det är mycket svårt att genom besiktningen peka ut

några väsentliga skillnader mellan sträckorna men de som ligger i mer öppen eller

plan terräng gav ett bättre intryck än de som ligger i den kuperade skogsterrängen.

Det innebar att sträckorna 1A och B, 4A och B samt 5 A och B hittills gav det

bästa intrycket.

Besiktning våren 1999

Vid besiktningen i maj 1999 konstaterades att Vissa av sträckorna verkade vara

genomslitna och det underliggande AG-lagret kunde synas i spåren på vissa

sträckor. Främst var det sträckorna 1-2 A och B samt sträcka 5A och B som

verkade mest slitna. Dessa sträckor var också bindemedelsrikai spåren. De övriga

sträckorna verkade också onormalt slitna men inte genomslitna. Dessa sträckor var

endast något svärtade i spåren. I bilaga 3 redovisas foton från besiktningen hösten

1999.
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Texturmätning

Sand-patch metoden

VTI hade bland annat till uppgift att studera texturförändringen för de olika

sträckorna. För att mäta detta användes sandutfyllnadsmetoden (Sand-patch).

Metoden innebär att en känd volym sand packas och nedarbetas i beläggningsytan

tills en cirkulär sandfläck i nivå med texturtopparna erhålles. Diametern på den

erhållna sandfläcken mäts varefter arean beräknas. Volymen dividerad med arean

ger medeltexturdjupet. I bilaga 4 redovisas hjälpmedel och metodik.

  

 

 

Bild 9 Mätning av medeltexturmått genom Sand-Patch.

För provsträckorna på väg 62, Deje - Olsäter, utfördes texturmätningar i höger

respektive vänster hjulspår samt mellan hjulspår i riktning mot Olsäter. På varje

provsträcka utfördes texturmätningarna vid två skilda sektioner. Provsektionerna

(mätpunkterna) valdes främst ut med avseende på sol respektive skugga. I tabell 1

redovisas provsektionernas läge och kompletterande uppgifter för varje mätpunkt.

Enligt metodbeskrivning för sandutfyllnadsmetoden skall sandfläckens diameter

bestämmas genom fyra mätningar. Resultatet av medelvärden från mätningarna

1996, 1997, 1998 och 1999 redovisas i figurerna 4-11. Enskilda mätdata från

mätningen i maj 1999 redovisas i bilaga 5.
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Tabell 1 Provsektioner på väg 62, Deje - Olsäter.

Sträcka ätpunkt Läge Kompletterande uppgift

1A 1:1 400 m Raksträcka, sol

1:2 800 m Kurva, delvis sol

1B 1:3 400 m Raksträcka, sol

1: 800 m Kurva, skugga

2A 2:1 450 m Raksträcka, sol

2:2 900 m Raksträcka, backe, sol

2B 2:3 450 m Raksträcka, backe, skugga

2:4 1200 m Raksträcka, backe, delvis sol

3A 3:1 400 m Raksträcka, backe, delvis sol

3:2 1100 m Raksträcka, backe, skugga

3B 3:3 400 m Raksträcka, backe, skugga

3:4 1000 m Kurva, scl

4A 4:1 550 m Raksträcka, delvis sol

4:2 1100 m Kurva, delvis sol

4B 4:3 450 m Raksträcka, sol

4:4 800 m Raksträcka, delvis sol

5A 5:1 400 m Raksträcka, sol

5:2 1000 rn Raksträcka, skugga

5B 5:3 700 m Raksträcka, skugga

5:4 1200 rn Kurva, scl
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Resultat av medeltexturdjup enligt Sand-Patch sept. 1996.
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Figur 6 Resultat av medeltexturdjup enligt Sand-Patch oktober 1997.
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Figur 5 Resultat av medeltexturdjup enligt Sand-Patch maj 1997.

  Sträcka

M
e
d
e
l
t
e
x
t
u
r
d
j
u
p

en
l.

S
a
n
d
-
P
a
t
c
h
,
m
m

O
_
L

_
L

M
N

0
)

CA
)

-.
-0

e-
.

a
u

-o

0
1

O
O
!

O
0
1

O
0
1

0,0 -  4B 5A 5

       

 
 

Mellan hjulspår

I Hjulspår

 
      
 
 

  



momM-v0:zon#5/

.momNxmaååmüøåäméåm352mmåwxåäamwwåästämma%kammh

   

.ur/A,u
4ai./

      

w
w

'
q
o
m
d
-
p
u
e
s

'|ua
d
n
l
p
j
m
x
a
u
a
p
a
w

50.23...:0:22

.223:m

 

       

.mama.SååämäåmMNszmåâåxåmnwåä:ååsü.SME

 

mxomzm
<n

 

 

   

  

   

w
w

'
q
o
z
e
d
-
p
u
e
s

'|ua
d
n
l
p
m
x
x
a
u
a
p
a
w

5%...?:2.0.2
§22...I

         



  

4,0

  

 

  

I Hjulspår

Mellan hjulspår
3,5

3,0

2,5

        

Me
de

lt
ex

tu
rd

ju
p

en
l.

S
a
n
d
-
P
a
t
c
h
,
m
m

 

1A 1B 2A 28 3A 38' 4A 4B 5A 5B

Sträcka

 

    

Figur 9 Resultat av medeltexturdjup enligt Sand-Patch maj 1999.
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Figur 10 Utvecklingen av medeltexturdjup i spår under 1996-1999.
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Figur 11 Utvecklingen av medeltexturdjupet mellan spåren under 1996-1999.

Makrøtextur enligt Laser-RST

Med hjälp av Laser-RST (VTIs forskningsbil) kan vägytans makrotextur mätas

kontinuerligt i och mellan hjulspåren (kamera 4 och 8). RRMS-värdet används för

att beskriva ytans grova makrotextur (ytskrovlighet) i våglängdsområdet 10-100

mm. Måttet redovisas i mm (frekvensvärde) och för 20-meterssträck0r.

Mätningarna från september (medelvärden från hela provsträckorna) 1996, 1997

och 1998 framgår av figurerna 12-14.
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Figur 12 Resultat av makrotexturma'tning (RRMS) enligt Laser-RST hösten

1996. Medelvärden i båda körriktningarna.
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Figur 13 Resultat av makrotextarma'tning (RRMS) enligt Laser-RST hösten

1997. Medelvärden i båda körriktningarna.
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Figur 14 Resultat av makrotextarma'tning (RRMS) enligt Laser-RST hösten

1998. Medelvärden i båda körriktningarna.
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Kommentarer till texturmätningarna

Makrotexturen på en ytbehandling förändras (minskar) med tiden, speciellt det

första året, främst beroende på nednötning och nedtryckning av stenmaterialet.

Om stenar släpper så att ytan blir glesare eller om blödningar förekommit minskar

skrovligheten på vägytan markant. Förändringar av texturen kan därför sägas vara

ett bra, objektivt mått på vadsom hänt med vägytan under vintern eller sommaren.

Mätningar 1997

Enligt försommarmätningen hade texturen som väntat minskat efter första vintern

och det gällde för vägytan både i och mellan spåren. Rangordningen mellan

provsträckorna var i stort sett oförändrad. Skillnaden i textur mellan ytorna i

spåren och de mellan spåren hade ökat något. Den minskade texturen berodde
sannolikt till större delen på effekter av dubbslitaget och plogningen (i det senare

fallet mest för vägytan mellan hjulspåren).

Enligt höstmätningen hade texturen inte förändrats nämnvärt. Det innebar att

stenmaterialet inte nämnvärt hade tryckts ned i underliggande AG-lager. De olika

sträckorna uppvisade relativt likvärdiga texturmått i hjulspåren och rangordningen

från den första mätningen vari de flesta fall oförändrad.

Mätningar 1998

Enligt försommarmätningen hade texturen fortsatt att minska efter andra vintern

och det gällde både vägytorna i och mellan spåren. Rangordningen mellan

provsträckorna var i stort sett oförändrad. Skillnaden i textur mellan ytorna i

spåren och de mellan spåren hade ökat något. Dubbslitaget och plogningen är

orsaken till förändringen av ytskrovligheten.

Enligt höstmätningen var texturen oförändrad eller i några fall något högre än vid

junimätningen. Variationen mellan sträckorna avseende medeltexturen i spåren

var O,7-1,l mm (Sand-Patch) med det lägsta värdet för sträcka 3A och det högsta

för sträcka 1A. Vid studier av vägytan mellan spåren framgick att texturen där låg

betydligt högre, 2,0-2,5 mm, och skillnaden mellan hjulspår och ytorna mellan

spåren tenderade att öka med tiden vilket är logiskt med tanke på dubbslitaget.

Vägytans textur i hjulspåren kan också ha påverkats av att bindemedlet pressats

upp mellan stenmaterialet eller om stenmaterialet tryckts ned i underlaget. Vid

denna provväg verkar dock den här typen av effekter hittills ha haft en liten

betydelse för texturförändringen.

Mätningar 1999

Texturen hade enligt mätningen från försommaren inte förändrats särskilt mycket

sedan höstmätningen året innan. Medeltexturdjupet låg för samtliga sträckor

mellan 0,8 och 1,0 i spåret och omkring 2,0 mellan spåren. Ingen större skillnad

förelåg mellan sträckorna. Vissa av mätpunkterna på sträcka 1, 2 och 5 var

genomslitna och det underliggande AG lagrets stenar fungerade nu som slityta.
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Jämförelse mellan Sand-Patch och RST

RST-mätningen skall ses som en kompletterande undersökning till Sand-Patch

men det är osäkert om den på nylagda ytbehandlingar, som är mycket skrovligare

än massabeläggningar, på ett korrekt sätt fångar upp makrotexturen. Fördelen är

att hela vägsträckningen kan mätas och att variationerna inom en sträcka kan

fångas upp genom standardavvikelsen. Nackdelen med Sand-Patch är att antalet

mätpunkter alltid blir begränsat och därför är det viktigt att de placeras ut med

tanke på de olikheter som kan tänkas uppstå på vägen (t ex sol-skugga, backe-plan

vägyta, raksträcka-kurva) och att hänsyn tas till eventuella blödningar/stensläpp på

den nylagda ytan.

Korrelationen mellan dessa två metoder har undersökts på mätdata från höstarna

1996, 1997 och 1998. Eftersom Sand-Patch-mätningarna har skett i riktning mot

Olsäter delades även RST-mätningarna upp och mätvärden från riktningen mot

Olsäter användes vid korrelationsbestämningen. Korrelationen har prövats genom

bestämning av regressionslinjen (linjärt) och beräkning av korrelations-

koefficienten (r), och förklaringsgraden (R2). Ingen separering av mätningarna i

och mellan spår har gjorts utan samtliga resultat har tagits med i undersökningen.

Resultatet framgår av figur 15. I figur 16-17 jämförs texturdjupen från de båda

mätningarna i hjulspåren hösten 1997 respektive 1998.
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Figur 15 Korrelationen mellan makrotexturen mätt enligt Laser-RST (RRMS)

och Sand-Patch.
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Figur 16 Jämförelse mellan texturdjup vid Sand-Patch och RST (RRMS) i

spår, hösten 1997.
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Figur 17 Jämförelse mellan texturdjup vid Sand-Patch och RST (RRMS) i

spår, hösten 1998.
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Kommentarer

Jämförs värdena från Sand-Patch med motsvarande från Laser-RST ser man att de

inbördes resultaten är ungefär lika (vissa mindre variationer finns), men att

mätvärdet är cirka 3 gånger större vid mätning med Sand-Patch. Figur 15 visar att

det verkar vara en bra korrelation mellan dessa båda metoder för det här objektet.

På grund av att resultaten förekommer i två grupper bör resultaten tolkas med

försiktighet eftersom en överdriven korrelation kan inträffa i sådana fall. Det bör

också tilläggas att det skiljer en månad mellan RST- och Sand-Patch-mätningarna

både 1996, 1997 och 1998. Enligt mätningen från RST 1997 och 1998 ligger

medeltexturdjupen (ytskrovligheten) på nivåer som påminner om insliten

skelettasfalt, O,4-O,5 mm.
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Spårdjup och jämnhet enligt Laser-RST

FrånRST-mätningen erhölls också data om Vägens Spårdjup samt jämnhet uttryckt
som IRI. Medelvärdena under 1997 och 1998 för respektive sträcka och

körriktning framgår av figurerna 18-21.
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Figur 18 Spårdjup (mm) enligt RST-mäming i september 1997.
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Figur 19 [R]-värden (mm/m) enligt RST-mätning i september 1997.
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Figur 20 Spårdjup (mm) enligt RST-mätning i september 1998.
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Figur 21 [R]-värden (mm/m) enligt RST-mätning i september 1998.

Kommentarer:

Spårdjupen hösten 1998 låg mellan 4,5-7,5 mm beroende på sträcka med de

högsta värdena i körriktning mot Deje, speciellt på sträcka 3. Den årliga spår-

tillväxten låg på ca 1,0 mm. [RI-värdena låg mellan 1,4-1,8 mmlm med de högsta

värdena för sträcka 2 och 3. Dessa sträckor erhöll också en del stensläpp på grund

av sopningen Vid utförandet, Vilket åtgärdades första hösten och det är möjligt att

dessa förseglingar påverkat jämnhetsmätningarna (liksom texturmätningarna).
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Undersökning av stenmaterial från vägen

Bakgrund

Provvägen var avsedd att följ as upp under enfemårsperiod men besiktningen från

våren 1999 Visade att ytbehandlingen på vissa sträckor var genomsliten (bild 10).

Åtgärden var då knappt 3 år gammal. På grund av att slitaget och även

stenmaterialets kvalitet i hög grad verkade variera mellan och även inom

sträckorna enligt den gemensamma besiktning (våren 1999) som utfördes

bestämdes det att en (jämförande) undersökning av stenmaterialet skulle göras.

Mot den bakgrunden togs ett antal stenmaterialprov på vägen som sedan

analyserades på laboratoriet.

 

Bild 10 Genomsliten Y1B. Bärlagret syns på sträcka [B
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Provtagning

Provtagningen utfördes den 22 juni 1999. Proverna togs genom att försiktigt

värma upp ytbehandlingen med gasolbrännare och sedan skrapa upp stenmaterialet

med en 25 cm bred skrapa. Stenmaterialet skrapades upp nära högersidan på

vägen (mellan vägmarkeringen) för att få prov från ytor där stenmaterialet var så

opåverkat som möjligt (bild 13). Provtagningen gick problemfritt och ingen sten

från det underliggande bärlagret (AG) följde med ytbehandlingen. Från varje

provtagningsplats togs ca 10 kg ytbehandling.
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Bild 13 Ytor där stenmaterial togs upp från ytbehandlingen.

Prov togs dels intill partier där vägytan uppvisade högt slitage, dels intill ytor som

hade mindre slitage. Vid de slitna partierna var en del av det kvarvarande

stenmaterialet sprucket enligt besiktningen. Det är Viktigt att påpeka att proven

togs vid sidan av det yttre hjulspåret och på ytor med till synes opåverkat material.

Totalt togs fem prov på följ ande sträckor:

01A Sämre parti- BE65R, sand 0-8 mm, normal vältinsats

0 2A Sämre parti- PME, sand 0-8 mm, normal vältinsats

0 3B Bättre parti- PME, sand 2-4 mm, extra vältinsats

04B Bättre parti- PME/additiv, sand 0-8 mm, extra vältinsats

0 SE Sämre parti- PME/additiv, sand 2-4 mm, extra vältinsats
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Provning av stenmaterial

Stenmaterialet extraherades enligt metoden för bestämning av bindemedelshalten

genom varmextraktion med xylen. Efter extraktionen syntes inga rester av

bitumen på stenmaterialet. De analyser som genomfördes på stenmaterialet var:

0 Kornkurva

0 Korndensitet

0 Kulkvarnsv'arde enl. metod 8-1 lmm

0 Sprödhetstal

0 Flisighetstal

Utöver stenmaterialprovningarna genomfördes en petrografisk undersökning.

Resultat av analyserna

Provmängd och korndensitet

Materialet siktades fram i fraktionerna 8-9,5 och 9,5-11,2 mm. Provmängderna

varierade mellan sektionerna och materialet räckte inte till dubbelprov i samtliga

fall. Materialmängder finns redovisade i tabell 2.

Tabell 2 Mängdframsiktat material vid respektive provsektion.

 

Fraktion (mm) Material på provtagningssektion (g)

1 2 3 4 5

9,52-11,2 2330 1234 1727 1490 1237

8-9,52 3510 2716 3066 3190 2904

Övrigt 3949 2908 4464 4055 5172

Övrigt = Material under 8,0 mm och över 11,2 mm

Kornkurva och stenmaterialanalyser

Resultaten från analyserna av kornkurva samt flisighet, sprödhet och kulkvarn

redovisas i figur 22 och tabell 3.
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Figur 22 Resultatet av analysen av kornkurvorna som medelkurvan av

 

dubbelprov.

Tabell 3 Resultatet av stenmaterialanalyserna.

Sträcka Korndensitet Flisighet Sprödhet Kulkvarn

1A 2,67 1,35 43 11,0

2A 2,67 1,37 44 12,4*

3B 2,63 1,33 40 8,9

4B 2,64 1,34 41** 8,9*

5B 2,66 1,42 49 12,7*<

* = Materialet räckte bara till enkelprov.

** = C och D prov har förhållandet 52/48 av 8-9,5/ 9,5-11,2 istället för 50/50.

Petrografisk bedömning av stenmaterialet

För att få en uppfattning om stenmaterialets mineralogiska sammansättning

granskades (okulärt) några tiotal partiklar av fraktionen 8-11,2 (av Peet Höbeda,

VTI).

Bergmaterialet föreföll vara av granitisk sammansättning, men visade tecken på

stark tektonisk påverkan. En stor andel av partiklarna var således förskiffrade med

hög halt av sekundära mineral som klorit mm. Ibland hade materialet krossats

efter sprickor innehållande epidot, kvarts mm.

Materialet bedömdes som mycket heterogent och det kan av den anledningen vara

svårt att få fram representativa provningsvärden. Karakteristiskt för tektoniskt

påverkat stenmaterial är att de bergartsmekaniska egenskaperna påverkas av den

ibland påtagligt varierande mineralsammansättningen. Produktionen i den här

typen av täkter behöver noggrant styras upp efter de växlingarna som förekommer
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i berget och sämre material måste urskiljas samt tas bort när kvalitetsmaterial tas

fram.

Stenmjölet som bildas vid krossningen kan bli anrikat på sekundära

omvandlingsprodukter, något som kan ge upphov till vattenkänslig asfaltmassa.
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Bild 14 Stenmaterialfrån hjulspår på dålig yta.

Kommentarer till skadeutredningen

Det finns idag inga direkta provningsmetoder (på samma sätt som vid asfaltmassa)

för kontroll av stenmaterialet på en utlagd ytbehandling. Normalt tas

stenmaterialprovet vid täkten i samband med utlastningen av pågruset. Det är

därför viktigt att påpeka att stenmaterialanalyserna inte går att jämföra direkt mot

angiven stenmaterialkvalitet (VÄG 94) på grund av att materialet från vägen i viss

mån kan ha påverkats av bl. a vältning, klimat, snöröjning, trafik och av

provtagning och extraktion. Alla dessa faktorer borde dock påverka materialet på

sådant sätt att de svagare partiklarna i stenmaterialet krossas ned. Det kan också

finnas bitumenrester på stenmaterialet (som kan påverka analysen) men eftersom

stenen i en ytbehandling inte är inbakad på samma sätt som i en

massabeläggning torde den påverkan vara mindre.

Kornkurvorna är mycket svårbedömda eftersom avsandningsmaterial kan finnas

med i provet. Då olika sorteringar användes till avsandningen kan inga direkta

slutsatser dras av kornkurvorna. Trots detta är skillnaden mellan de fem proven

relativt liten. Där avsandningen skedde med sortering 2-4 mm ligger

mellanfraktionen lite högre än övriga prov. Noterbart är att ca 40-50 % av
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materialet ligger under 8 mm, vilket kan betyda att andelen underkorn varit hög

(samma intryck har erhållits vid besiktningarna).

Vid jämförelse med kraven i VÄG 94 med avseende på stenmaterialkvalitet för

YlB 8-11mm användes ÅDTkJ-ust 1100 (dubbanvändning 30%, 90km/h, vägbredd

< 9m, saltat väg). En jämförelse av kraven i VÄG 94 och resultaten från

stenmaterialanalyserna kan göras i tabellen nedan. Observera att det endast är en

jämförelse och inte en kontroll eftersom provningarna avser material från vägen.

Tabell 4 Analysresultatjämfört mot VÄG 94.

            

VÄG 94 1A 2A 3B 4B 5B
Flisighet S1,4O 1,35 1,37 1,33 1,34 1,42

Kulkvarnsvärde 514 1 1,0 12,4 8,9 8,9 12,7

Sprödhetstal 355 43 44 40 41 49

 

Kraven (VV, Region Väst) för det aktuella objektet var för kulkvarn S9, sprödhet S

45 och flisighet Sl,40.

Flisighetstalet låg mellan 1,33-1,42 och sprödhetstalet mellan 40-49. Dessa värden

har förmodligen varit högre vid utförandet eftersom flisighetstalet och

sprödhetstalet bör påverkas positivt av de påkänningar som materialet utsatts för

under de tre åren på vägen. De mest spröda och flisiga stenarna brukar i ett tidigt

skede krossas ned av trafiken eller vid plogningen (eller vid utförandet).

Kulkvarnsvärdet låg mellan 8,9 (3B och 4B) och 12,7 (5B). Värdena vid 3B och

4B kan i någon mån ha påverkats av den extra vältinsats som utfördes på dessa

sträckor.

Resultaten från stenmaterialanalyserna överensstämmer mycket Väl med de

observationer som gjordes vid besiktningen. Besiktningen visade att

provtagningsplats 5B var sämst, 3B och 4B var bäst och 1A och 2A låg

någonstans mitt i mellan. Exakt samma rangordning hade resultaten av analyserna

för kulkvarn, flisighet och sprödhet. Stenmaterialen från de sämre sträckorna hade

också högre korndensitet, 2,66-2,67 jämfört med bättre sträckor som låg på 2,63-

2,64. Det sämre bergartsmaterialet (det mörkare, förskiffrat berg, grönsten) har

högre korndensitet än det granitiska (rödare stenarna) och därför har sannolikt

andelen dåliga komponenter i pågruset varit högre vid de sträckor som blivit

nedslitna.

Sammanfattningsvis visar undersökningen att stenmaterialet erhållit en varierande

kvalitet och överlag en lägre kvalitet än vad som kvaliteskontrollen från utförandet

visade (7,6). Orsaken till det onormalt höga slitaget på flera sträckor är ett

stenmaterial med för högt (dåligt) kulkvarnsvärde i kombination med relativt högt

Sprödhetstal (vid aktuell flisighet). Det innebär att ytbehandlingen kan sägas både

ha slitits (på grund av mjukare mineraler) och krossats (genom dålig kornfogning

mellan mineralkornen) ned. Kornkurvorna pekar också mot att pågruset legat i det

lägre registret för sorteringen 8-11 mm, något som innebär lägre slitstyrka.

Eftersom en enkel ytbehandling, typ YlB 8-11, endast består av ett tunt lager
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stenmaterial får kvalitetsbrister hos pågruset stora konsekvenser för åtgärdens

livslängd. YlB 8-11 är sannolikt mer känsligt för nedkrossning än YlB 11-16 och

därför får inte sprödhetstalet ligga på en för hög nivå. Eventuellt bör en skärpning

av kraven i VÄG 94 utredas. Ingen skillnad föreligger idag mellan kraven på

stenmaterial för YlB 8-11 och YlB 11-16 eller Y2B.
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Sammanfattande kommentarer

Undersökningen som beskriver utvecklingen under 1996-99 visar att samtliga

provsträckor till en början klarade sig bra. De problem med stensläpp som

orsakades av överdriven sopning vid utförandet av ytbehandlingen och som

föranledde en del åtgärder av vissa ytor kan ha påverkat mätresultaten något. Om

man bortser från detta var skillnaderna mellan de olika sträckorna små fram till

hösten 1998. På grund av att stenmaterialet hade sämre beskaffenhet än förväntat,

speciellt med avseende på stora variationer i slitstyrka, blev flera av sträckorna

nedslitna redan efter tre vintrar. Den efterföljande kontrollen av stenmaterialet

från vägen visade också att nedslitna partier hade sämre kulkvarnsvärde än de som

klarat sig bättre. Förutom att materialet hade sämre slitstyrka var det också

sprödare, vilket medförde att partiklarna snarare krossades än nöttes av

dubbtrafiken. Vid besiktningen från våren 1999 observerades också att på sämre

partier hade ett stort antal av destenar som satt kvar spruckit sönder i mindre

bitar.

Som väntat minskade makrotexturen markant under de tre vintrarna som gått på

grund av nötningen från dubbtrafik (i spåren) och plogning (mellan spåren). Den

största minskningen skedde den första vintern innan materialet hade rundats av

genom dubbtrafiken. Studeras förändringen under sommarhalvåren har varken den

extremt varma sommaren 1997 eller den kalla, regniga sommaren 1998 haft någon

större inverkan på texturdjupet och detta gäller för samtliga sträckor. Det indikerar

att ytbehandlingen legat stabilt och att bindemedlet verkar ha varit okänsligt för

höga temperaturer. Ingen större nedträngning av ytbehandlingsstenen verkar heller

ha skett, vilket kan förklaras av att den underliggande AG:n sannolik är

förhållandevis hård (den låg ett år innan ytbehandlingen lades). Texturdjupen i

hjulspåren enligt Sand-Patch låg hösten 1998 mellan O,7-1,1 mm, vilket medförde

att vägbanan inte var alltför skrovlig. Skillnaden i texturdjup mellan vägytan i och

mellan spåren hade också ökat med tiden på grund av dubbavnötningen som

jämnar till stentopparna.

En del krossade partiklar observerades vid besiktningarna. Enligt

kvalitetskontrollen hade materialet 7,6 i kulkvarnsvärde och 41 i sprödhetstal, dvs.

relativt bra kvalitet även om sprödhetstalet var något högt (flisighet 1,36). En

ytbehandling med stenmaterial 8-11 mm är sannolikt mer krossningsbenägen än

11-16 mm och därför är det viktigt att kvaliteten i detta avseende är tillräcklig för

att livslängden inte skall bli onödigt kort. Kontrollen av stenmaterialet taget på

vägen visade att kulkvarnsvärdena låg mellan 8,9-12,7, dvs. det hade en relativt

stor spridning och låg långt under redovisad kvalitetskontroll. Enligt

stenmaterialleverantören hade av misstag ett upplag med sämre material än

planerat använts till provvägen. Eftersom materialets beskaffenhet i täkten

varierade brukade materialet delas upp i olika mellanlager efter kvalitet och

homogenitet. En viktig notering är att stenmaterialet, trots det sämre resultatet

enligt skadeutredningen, uppfyllde kraven i VÄG 94. Mot denna bakgrund bör

specifikationerna för Y1B 8-11 mm ses över och eventuellt skärpas. En

bidragande orsak till den snabba nedbrytningen på vägen kan också vara att

stenmaterialet innehöll sekundära mineraler (omvandlat berg) i varierande grad.

Materialet bedömdes som mycket heterogent och det kan av den anledningen vara
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svårt att få fram representativa provningsvärden. Karakteristiskt för tektoniskt

påverkat stenmaterial är att de bergartsmekaniska egenskaperna påverkas av den

ibland påtagligt varierande mineralsammansättningen.

Vid byggskedet konstaterades en del fördelar med det nya polymermodifierade

bindemedlet som tillsammans med brytadditivet kunde få stenen att fästa i ett

tidigt skede så att sopningen kunde komma igång några timmar efter utfört arbete.

Detta har naturligtvis en positiv effekt för trafikanterna och väghållaren eftersom

vägbanan snabbare blir trafikerbar och risken för stensläpp minskar som här var

fallet. Det visade sig dock viktigt att vägbanan inte sopades för tidigt så att

stenmaterialet av den anledningen släppte, vilket skedde på några sträckor.

Den intensiva vältningen gav också vid utförandet en positiv effekt på

texturdjupen, framför allt på den del av körbanan som inte låg i hjulspåren och

därför inte erhåller efterpackning av trafiken. Enligt texturmätningen från slutet av

augusti uppvisade sträckorna med intensiv packningsinsats lägre texturdjup för

vägbanan mellan hjulspåren jämfört med ordinarie vältinsats. Syftet med extra

vältinsats är dels att stenmaterialet skall hinna orientera sig ordentligt (lägga sig

ned) innan emulsionen bryter, del att påskynda härdningsförloppet. Vidare

fungerade avsandningsmaterialet 0-8 mm lika bra som 2-4 mm. Avsandningen har

bland annat som uppgift att kila fast (racked-in) det grövre stenmaterialet genom

att kornen lägger sig (kilar fast) mellan de större partiklarna.

Referenssträckorna med konventionell emulsion (BE 65 R) har efter det att

ytbehandlingen brutit och härdat klarat sig lika bra som provsträckorna med

polymermodifierad emulsion och brytadditiv. Ingen av sträckorna erhöll, under de

tre första åren, stenlossning eller blödningar trots ett par mycket varma somrar och

en ur beständighetssynpunkt svår vinter 1998/99 med omväxlande kalla och milda

perioder och dessutom nederbördsrik. Erfarenheterna är ungefär desamma från

provvägarna i Dalarna och Hälsingland som legat några år längre. Modifierade

emulsioner används utomlands på vägar där trafikvolymen ligger på en högre nivå

eller påkänningarna på annat sätt är stora (rondeller, städer). För att försöket skall

bli mer utslagsgivande (över kortare tid) rekommenderas ett försök på en mer

högtrafikerad väg än hittills, t ex ÃDTtotal 5000 fordon per dygn. Det är då viktigt

att ett kvalitetsmaterial används och flera typer av modifierade emulsioner

(gummi, PMB) bör ingå.
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Bilaga 1

. Anteckningar pmeox95,kho
BM/KJell Hortlund 1995 08 24

BESIKTNING LÄDE - OXBERG 1995 08 02

Åkte tillsammans med Christer Yrmark över ytbehandlingen som utfördes förra året.

En hel del hyvelskador fanns men inget tvivel att de är orsakade av hyvel. På en del ställen

har isrivarstålet krossat stenar utan att dessa lossnat ur ytbehandlingen och ibland t o m

skrapat ner i underliggande beläggning. Omfattningen är varken mer eller mindre än vad

som kan förväntas vid konventionell ytbehandling.

Hjulspåren hade inte svärtat nämnvärt. Inte heller på referenssträckan med BE65R hade det

uppstått mörkf'argning. Det var egentligen alldeles för liten skillnad mellan funktionen med

de två olika bindemedlena. Inget som skulle motivera extrakostnaden för modifierat

bindemedel kunde iakttas.

Ytbehandlingen var utförd med stenmaterial 8-12 mm och avsandades med sand respektive

2-4 mm. Vi kunde inte se någon direkt skillnad på dessa två ytor. Båda såg lika täta ut och

mellanrummet mellan stenarna såg ut att vara lika fyllt.

Vi kunde heller inte se att stenarna skulle stå upp mer än normalt pga t ex för snabb

brytning och att stenarna inte skull ha orienterats av trafiken. En vanlig ytbehandling med t
ex BE65R

Christer är helt frågande till att det skulle vara motiverat med modifierat bindemedel till

ytbehandling. Han vill i stället prova en bredare stenfraktion t ex 8-16 mm som avsandas

och omodifierad emulsion med brytadditiv.

Emulsionens låga viskositet vid utförandet kunde vi klart se spår av. Det hade runnit på

några ställen över andra körbanans ytbehandling, men något stenmaterial hade inte släppt.

D'ar brytadditivet av misstag inte tillsattes hade det runnit ordentligt. På övriga ytor kunde

inte någon rinning iakttas, annat än utmed beläggningskanten.
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YTBEHANDLING MED NYSPRAY ss
VÄXBO-BOLLNÄS

Teknikupphandlat objekt som fortsättning på fjolårets demonstration Läde -

Oxberg. Försök att utföra ytbehandling enligt Racked-in-metoden som med

framgång används på vissa sträckor i England.

Data

Objekt: Växbo - Bollnäs, väg 651 i Hälsingland

Tid: 1 - 3 aug 1995

Omfattning: Ca 10,5 km 67 000 m2 (Dessutom 3800 m2 med BE 65 R)

Bindemedel:

Nyspray SS (P92-230-08)

(analysresultat redovisas i bilaga nr 1)

Material

Brytadditiv:

Nybreak S4 (P91 -220-01)

Förtjockare:

Förtj ockare Nyspray S4 (P95-206-01)

Stenmateri al:

Älvdalsporfyr från Skanskas täckt i Älvdalen/Evertsberg
11- 16 mm 10,5 lit/m2
4- 8mm 5 lit/m2

Spridning emulsion

Bindemedelsmängden sattes till 2,5 lit/m2 pga underlagets struktur och vägens

trafikmängd och -typ.

Någon värmning av emulsionen på plats förekom inte, utan den användes med den

temperatur den hade efter transporten från Nynäshamn. Spridningstemperaturen låg
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hela tiden mellan 60 och 7OOC.

Brytningen styrdes genom tillsats av brytadditiv till en mängd av 1,5 %. Första draget

utfördes med 2,0% men vi enades om att 1,5% var tillräckligt. Förbrukad mängd

kontrollerades genom nivåmätning i additivtanken och befanns vara acceptabelt lika

med inställt värde i styrdatom.

Emulsionens viskositet var lite för låg i början, efter vägkanten utmed första draget

rann emulsion av från vägen. Vi höjde viskositeten på emulsion på plats genom

tillsats av förtjockningsmedel direkt till spridarbilen vid varje fyllning. Mängden

förtjockare hade testats på laboratoriet i förväg på aktuell emulsion. Nu började vi

med att tillsätta halva den mängd som användes på laboratoriet och viskositeten

ökade ordentligt, all avrinning försvann. Efter justering fick vi lagom viskositet med

en tillsats av 0,025% förtjockningsmedel (2,5 lit till 10 ton emulsion)

Precis som förra året kunde vi se "obruten" emulsion under stenarna första dagen.
Stenama satt ordentligt fast med kragen runt men under dem bildades det inte trådar
förrän dagen efter utförandet.

Den anpassade spridarbilen fungerade inte tillfredsställande till 100%. Vi vågade inte

vara utan hjälp av Anders Wallenås som byggt additivtillsättningen på spridarbilen.

Han fick rycka in några gånger och bl a byta ett kort i styrdatorn och åtgärda ett fel

som larmade vid varje frånslag.

Objektet avslutades med BE65R mest beroende på att ytan var större än vad som

uppgivits från början. De sista 550 m närmast Bollnäs lades med BE65R.

Spridning stenmaterial

Enligt fjolårets erfarenhet behöver vi ett fuktigt, nästan blött stenmaterial för att

förhindra plockning av hjulen på spridama, lastbilarna och på vältarna. Skanska

bevattnade stenmaterialupplaget med en vattenspridare som fick gå hela tiden.

Mängden stenmaterial i första lagret skall enligt Racked-in-förfarandet vara betydligt

lägre än vid normal ytbehandling för att fyllas igen med den finare fraktionen i andra

spridningen. För att undvika plockning av hjulen måste vi sprida ca 10,5 lit/m2 . Den

finare fraktionen spreds det ca 5 lit/m2 av.

Vältning

Önskemålet var att välta första lagret innan det finare stenmaterialet spreds men då

hade vi problem med plockning på vältarnas hjul varför andra lagrets stenmaterial

spreds före vältningen.

Sopning

1,5 tim efter spridningen kunde vi sopa bort alla lösa stenar. Vi gjorde ett försök med

sopen att ta bort stenar men inga stenar som satt i bindemedlet lossnade. Naturligtvis
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lossnade några få stenar som satt med ena hörnet lite senare av trafiken, men det var

mest av den finare fraktionen. 11-16-stenarna var fastkilade med den finare

fraktionen och endast några stenar som plockats upp av hjulen och inte fastnat

ordentligt.

Sopkillen märkte att stenarna på ytan med BE65R inte satt lika hårt som med

Nyspray. Att det var två olika bindemedel kände han inte till. Trots att ytan vattnades

och sopades före kl 8.00 morgonen efter den utfördes kl 21.00 på kvällen med en

fuktig natt, var det inga problem att sopa ytan.

Övriga utförandekommentarer

Den höga lufttemperaturen gjorde att vi tog siesta på dagen när det var som varrnast

Under den varma dagen blev ytan mörkfärgad/svart och vid ett tillfälle började

bilarna plocka sten så vi fick avsanda ytan.

Spridningen av stenmaterial utfördes 100-200 m efter emulsionsspridningen så att

emulsionen hann bli lite segare. Annars vill stenarna rulla och vända upp en kladdig

yta som häftar på hjulen.

Göran Eriksson var mest intresserad av att se hur vi klarade ev avrinning och om vi

kunde sopa ytan tidigt. Han verkade nöjd med vad vi presterade.

Bilagor

1. Lufttemperaturer under utförandet

2. Analysresultat emulsioner
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Lufttemperaturer under utförandet:

1/8 kl 4.30

kl 6.30

kl 8.30

kl 11.30

kl 17.30

kl 20.30

2/8 kl 5.00

kl 9.30
kl 16.00

kl 21.00

3/8 kl 7.30

11°C

15°C

ZOOC

25°C

27°C

20°C

12°C

21°C
27°C

18°C

ZOOC

mølnfritt/dimslöjor

sol

sol

sol

sol

sol

sol/dimslöjor

sol

sol

sol

sol

Vinden var mycket svag under hela utförandet.



?5% m.

maa :d

moö: :w: 395239 3 :åäö om. Umbmöamñmq

mmmmäaåb Emméwöm

§23 Nbåamätâ

 

// r w

/ . w ..

h
, Wy/

,, u/



95% m

mEm NQV

043.» wwçä
».     

  
f..»4.

amma Mwöêätâ
   

. oo

anwa



Bilaga 3

Sida 3(7)

Besiktning 1998-09-08

Översikt sträcka I

 

4 '49Må* ,».-
' -çêy'l

Ä
-s'{ \

1!
\,:.

c. '^
lg.

_41:
. (I



Bilaga 3

Sida 4(7)

r * :17:2:
V ' mh

Src'icka 3B hgenjulspår

 

. 1. v., 1.
g å *Jä'gw'k

HP * 'f

Q :3% l.,
' 6 . .

?så -* ü?* '§vñå§
wäüw :gg: av '- §49 .Q kan

5;! w: ,v , D .i .

kan» vass'ççâ ' 3' våg* E "_. _, i ...S

i

t . »i

4
'.f

'. " h

'gigêgaççga'
iska??? Ä.

;ll Ä 4,.
Å..\ir 'i .0 x

 



 

Sparr ,tka 3B översikt. och hjul
O

spar

 

Sträcka 3A_ höger hjul O

  2.
3.

..
.

x

.
t

i
0

'
.
4

A
I
.
.

1.
.

4
f
å
?
?
?

5.
..

..
.

Spa

;
7
.
.
.

Sräc
0

Bilaga 3

Sida 5(7)



 

rBer häll
O

spar

an spar .

 

Stäck 4B zll
0

spar

 

Sträcka 3 Öge jul
0

Bilaga 3
ida 6(7)



Bilaga 3

Sida 7(7)

Sträcka 5B-Öersikt 

O 

ån"ck _ 



Väg- och transport-
'farskningsinstitutet

Väg- och Banteknik

Highway Engineering

Bilaga 4

1(4)
Nils-Gunnar Göransson

Bestämning av ytors medeltexturdjup enligt sand-
utfyllnadsmetoden (Sandpatch)

Metoden innebär att en känd volym (25 ml) fin sand packas och nedarbetas i

beläggningsytan tills en cirkulär sandfläck i nivå med texturtopparna erhålls. Den

erhållna sandfläckens diameter bestäms, varefter arean beräknas. Volymen

dividerad med arean ger medeltexturdjupet (MTD). Vid mättillfället måste ytan

vara absolut torr.

Hjälpmedel

Mätcylinder och utstrykare. Bilaga 1 (VTI ritn. M4-522.01).

Baskarpsand 6 av fraktionen 0.125 - 0.250 mm, där mindre och större korn

siktats bort. Vid mätning av grov yttextur (MTD > 1.5 mm) kan dock sanden

användas i ursprungligt skick.

Mätsticka (linj al) med längden 400 mm eller längre, graderad i mm.

Eventuellt

Utrustning för rengöring av ytan.

Utrustning för torkning av ytan.

Vindskydd.

Metodik

l.

2.

3.

Välj mätställe, rengör och/eller torka ytan om så erfordras.

Fyll mätcylindern med sand, stöt cylinderfoten tre gånger mot vägytan för att

packa sanden och komplettera sedan.

Häll ut sanden till formen av en kon på ytan, skydda mot vindens inverkan om

så erfordras.

Fördela sanden till en cirkulär fläck med hjälp av utstrykaren, som med lätt

tryck får utföra cirkulära rörelser i ytans plan. Starta i mitten och utvidga sedan

cirklarna. Principen redovisas i Bilaga 2.

Sandfläckens medeldiameter bestäms av fyra mätningar, som utföres med 450

vridning av linjalen före varje mätning och anges på 5 mm när.

Medeltexturdjupet beräknas med hjälp av formeln:

MTD = 4V/1tD2[mm]
Där V = sandvolymen (25000) i mm3

D = sandfläckens medeldiameter i mm

Grafisk redovisning i Bilaga 3
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Sanden (med volymen V) hälls ut i en hög.
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Färdig cirkel.

Diameter w

     

 

Mät och notera cirkelns diameter genom fyra mätningar.
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Texturmätning - Sandpatch

Objekt: Rv62 Deje-Olsäter
Datum: 99-05-26

Provsektion Läge Volym Diam. 1 Diam. 2 Diam. 3 Diam. 4 Medel MTD Foto
1:1 Vä. hj. 25 19,0 21,0 20,0 19,0 19,8 0,8 09:59

Me. hj. 25 13,5 13,0 12,0 14,0 13,1 1,8 09:58
Hö. hj. 25 17,0 17,0 16,0 17,0 16,8 1,1 09:58

medel Hj. 1,0
1:2 Vä. hj. 25 18,0 18,0 19,0 17,0 18,0 1,0 10:03

Me. hj. 25 13,0 13,0 13,5 12,5 13,0 1,9 10:03
Hö. hj. 25 19,0 18,5 18,0 18,0 18,4 0,9 10:03

medel Hj. 1,0
1:3 Vä. hj. 25 17,0 17,5 17,5 17,5 17,4 1,1 10:10

Me. hj. 25 12,0 12,5 12,5 11,5 12,1 2,2 10:10
Hö. hj. 25 17,0 16,5 17,0 16,0 16,6 1,2 10:10

medel Hj. 1,1
1:4 Vä. hj. 25 16,5 16,5 17,0 17,0 16,8 1,1 10:15

Me. hj. 25 13,5 14,0 14,0 13,5 13,8 1,7 10:15
Hö. hj. 25 18,0 16,0 16,0 17,0 16,8 1,1 10:15

medel Hj. ' 1,1
2:1 Vä. hj. 25 20,0 19,0 20,0 18,5 19,4 0,8 10:22

Me. hj. 25 13,5 14,5 13,5 13,5 13,8 1,7 10:22
Hö. hj. 25 18,5 18,0 18,5 18,0 18,3 1,0 10:22

medel Hj. 0,9
2:2 Vä. hj. 25 18,0 18,5 18,5 19,0 18,5 0,9 10:26

Me. hj. 25 12,0 13,0 12,0 12,0 12,3 2,1 10:26
Hö. hj. 25 18,0 17,5 18,5 17,0 17,8 1,0 10:27

medel Hj. 1,0
2:3 Vä. hj. 25 18,0 18,0 18,0 18,5 18,1 1,0 10:35

Me. hj. 25 13,0 13,5 14,0 12,5 13,3 1,8 10:35
Hö. hj. 25 19,0 18,5 18,5 18,0 18,5 0,9 10:35

medel Hj. 0,9

2:4 Vä. hj. 25 17,5 17,0 17,5 17,0 17,3 1,1 10:40
Me. hj. 25 12,5 13,0 12,0 13,0 12,6 2,0 10:41
Hö. hj. 25 17,0 17,5 18,0 17,0 17,4 1,1 10:41

medel Hj. 1,1
3:1 Vä. hj. 25 21,0 21,0 21,0 22,0 21,3 0,7 10:46

Me. hj. 25 12,0 12,0 11,5 11,5 11,8 2,3 10:46
Hö. hj. 25 18,5 18,0 18,5 18,0 18,3 1,0 10:47

medel Hj. 0,8

3:2 Vä. hj. 25 17,0 15,5 16,0 15,0 15,9 1,3 10:52
Me. hj. 25 11,0 12,5 12,0 12,0 11,9 2,3 10:52
Hö. hj. 25 19,5 18,0 21,0 18,0 19,1 0,9 10:52

medel Hj. 1,1
3:3 Vä. hj. 25 19,0 17,0 18,0 17,0 17,8 1,0

Me. hj. 25 13,0 12,0 12,0 12,0 12,3 2,1
Hö. hj. 25 16,0 15,0 16,0 15,5 15,6 1,3

medel Hj. 1,2

3:4 Vä. hj. 25 18,0 19,5 17,0 19,0 18,4 0,9 10:59
Me. hj. 25 14,0 13,5 13,5 13,5 13,6 1,7 10:59
Hö. hj. 25 19,5 19,0 19,0 19,5 19,3 0,9 10:59

medel Hj. 0,9
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Provsträcka Läge Volym Diam. 1 Diam. 2 Diam. 3 Diam. 4 Medel MTD Foto
4:1 Vä. hj. 25 19,0 19,0 19,0 19,5 19,1 0,9 11:06

Me. hj. 25 13,0 12,5 13,0 12,5 12,8 2,0 11:06

Hö. hj. 25 19,0 18,0 18,0 19,0 18,5 0,9 11:06
medel Hj. 0,9
4:2 Vä. hj. 25 21,0 20,0 19,5 20,5 20,3 0,8 11:11

Me. hj. 25 11,5 12,0 12,5 11,5 11,9 2,3 11:11
Hö. hj. 25 19,5 21,0 20,0 19,5 20,0 0,8 11:11

medel Hj. 0,8
4:3 Vä. hj. 25 20,0 20,0 20,5 20,5 20,3 0,8 11:19(16)

Me. hj. 25 13,0 12,5 13,0 13,5 13,0 1,9 11:19
Hö. hj. 25 17,5 19,0 18,0 18,0 18,1 1,0 11:19

medel Hj. 0,9
4:4 Vä. hj. 25 19,0 21,0 20,0 20,5 20,1 0,8 11:22

Me. hj. 25 12,5 12,0 12,0 12,5 12,3 2,1 11:22
Hö. hj. 25 18,5 19,0 20,0 19,0 19,1 0,9 11:22

medel Hj. 0,8
5:1 Vä. hj. 25 20,0 20,0 18,0 21,0 19,8 0,8 11:28

Me. hj. 25 13,0 12,5 12,0 12,5 12,5 2,0 11:28
Hö. hj. 25 18,5 17,0 16,0 17,0 17,1 1,1 11:28

medel Hj. 1,0

5:2 Vä. hj. 25 19,5 19,5 19,0 20,0 19,5 0,8 11:32
Me. hj. 25 14,0 13,5 13,0 13,5 13,5 1,7 11:32
Hö. hj. 25 19,5 19,0 19,0 20,0 19,4 0,8 11:32

medel Hj. 0,8
5:3 Vä. hj. 25 17,5 17,5 16,0 19,0 17,5 1,0 11:41

Me. hj. 25 12,5 12,0 12,0 12,0 12,1 2,2 11:41
Hö. hj. 25 15,5 17,0 15,0 16,5 16,0 1,2 11:41

medel Hj. 1,1
5:4 Vä. hj. 25 19,5 20,0 19,0 19,5 19,5 0,8 11:46

Me. hj. 25 13,5 14,5 13,5 14,0 13,9 1,7 11:46
Hö. hj. 25 19,0 18,5 18,5 19,5 18,9 0,9 11:46

medel Hj. 0,9

 

 




