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FÖRORD

I denna skrift redovisas smärre litteraturstudier och några enklare prak-

tiska försök, som utförts dels som forskningsuppdrag åt Vägförvaltningen

i Västernorrlands län och dels inom det egna FoU-arbetet.

Samtliga försök och studier har syftat till att få fram kompletterande

upplysningar om lagertjocklekar vilka behövs vid utvärdering av bärig-

hetsmätningar med fallviktsutrustning.

Linköping i februari 1987

Birgitta Bergstedt



1. INLEDNING

För att bestämma bärigheten hos vägar, flygfält och andra trafikerade

ytor har en icke-förstörande provningsteknik, nämligen deflektionsmät-

ning med fallviktsutrustning blivit vanlig. Själva fallvikterna har för-

bättrats efter hand. Dessutom har en fallvikt nu ofta extra utrustning

t ex kraftgivare och beröringsfri termometer.

Trots dessa förbättringar är det ofta man vid utvärdering av mätningar

känner sig osäker på hur man skall räkna. Ofta skulle man vilja ha fler

och säkrare uppgifter.

Ur bärighetssynpunkt är den kritiska tiden tjällossningsperioden, men

det är inte alltid man hinner mäta just då. Hur skall mätningar från

olika årstider kunna jämföras?

Variation i undergrunden beroende på årstiden då man mäter tas nu

endast mycket grov hänsyn till och variation i fukthalt i överbygg-

nadslagren under olika årstider tar man nu ingen hänsyn till alls. Över-

byggnadslagertjocklekarna används i beräkningarna varför dessa behöver

vara kända.

För bitumenbelagda ytor bör också hänsyn tas till vid vilken tempera-

tur mätningarna utförts.

Vilken fallvikt som använts, hur och var och i hur många punkter på

provytan som mätningarna gjorts inverkar också på resultatet.

Nedan studeras närmare bestämning av en av faktorerna som inverkar

på utvärderingen av en fallviktsmätning, nämligen överbyggnadslagrens

tjocklekar.



2. ÖVERBYGGNADSLAGRENS TJOCKLEKAR

2.1 Bakgrund

Om man ur deflektioner erhållna vid fallviktsmätningar vill framräkna

elasticitetsmodulerna för de olika lagren behöver man känna till lagrens

tjocklek. Vidare behöver man ha tjocklekarna då en förstärkningsdimen-

sionering utförs. Ju högre elasticitetsmodul ett lager har desto viktigare

är det att räkna med en riktig tjocklek. Önskvärt är att känna det bi-

tumenbundna lagrets tjocklek på 1 cm när och de obundna lagrens tjock-

lek på 5 cm när. Med denna bakgrund startades litteratursökning, diskus-

sioner med olika personer och några enklare egna försök.

2.2 Litteraturstudier

Den litteratur som studerats finns uppräknad i avsnitt 2.6. Det enklaste

sättet att få fram en lagertjocklek är naturligtvis att ta uppgifterna

ur dokumentationen från själva byggskedet och från eventuella repara-

tioner. Men ibland saknas och ibland skiljer sig tjockleksuppgifterna i

pappren från de verkliga tjocklekarna. Därför önskas ofta en tjockleks-

bestämning i samband med fallviktsmätningen. Vad finns det då för

metoder för tjockleksbestämning av lagren i en färdigbyggd väg?

Så många metoder har inte hittats. De som finns kan indelas i för-

störande och icke-förstörande. Till de förstörande metoderna hör för-

utom genomgrävning av överbyggnaden upptagning av borrkärnor. I

litt.ref. ll finns en del praktiska anordningar för bestämning av bitu-

menlagertjocklekarna i en borrkärna. I litt.ref. lO bestäms lagertjock-

lekarna i själva borrhålet med hjälp av måttstock, spegel och lampa.

Av de icke-förstörande metoderna finns det en metod, som nämns i de

tyskspråkiga litteraturreferenserna, nämligen en elektromagnetisk

(Stratotest, Permaskop) metod, som är användbar, men som kräver att

 

metallfolier lagts i lagergränserna vid byggandet.

De övriga icke-förstörande metoderna bygger på utsändande av olika

typer av vågor och detekterande av reflekterade eller fasförskjutna



vågor. Radarvågor används i litt.ref. 2, 8 och 12. Utrustningen kallas

i litt.ref. 2 och 12 för georadar. Med lägre frekvens arbetar den i

litt.ref. 3 nämnda vågutbredningsmetoden och den i litt.ref. 2 nämnda

 

akustiska ekopulsmetoden (geosonar). Med vågutbredningsmetoden kan

man enligt litt.ref. 3 få tjockleken av det översta bundna lagret. Av de

studerade skrifterna är det försöken gjorda på 1980-talet i Danmark

med georadar och geosonar beskrivna i litt.ref. 2 av Flemming Berg

och H 3 Ertman Larsen, som verkar mest lovande. Georadarn kan mon-

teras på ett fordon och köras kontinuerligt, medan geosonarutrust-

ningen ställs upp och mätning sker på en plats i taget. Geosonar ger i

gengäld större noggrannhet.

2.3 Några egna praktiska småförsök

De utförda försöken syftade alla till att med enklast möjliga och lättast

möjliga utrustning ta reda på det bitumenbundna lagrets tjocklek. Någon

icke förstörande enkel metod har ej hittats, varför olika borrmetoder

provats.

2.3.1 Borrning med vanlig borrmaskin eller liten borrhammare

Vid arbete i fält med borrmaskin eller borrhammare krävs i regel att

man har ett mindre elverk med. Det finns dock nu i handeln batteri-

drivna borrmaskiner, men något större antal hål kan inte göras utan

uppladdning emellan. Själva borrskäret måste vara avhårdmetall. Hål

gjordes med diametrar från 6 till 14 mm.



 

Figur 1 Liten borrhammare

På tre olika sätt försöktes tjockleken bestämmas

I) Att känna när borren går från bitumenbundet ned i obundet ma-

terial och läsa av cmtalet på en skala stående på ytan.

II) Med optiskt instrument se var bitumenlagret slutar.

III) Med "vinkelpinne" underifrån känna undre kanten av bitumenlag-

ret.

Metod I fungerar för vissa överbyggnader och för andra inte alls. Ofta

uppskattas med denna metod tjockleken till någon cm för stor. Metod

III går så till att man borrar igenom det bundna lagret och sedan tar

en metallstav med en vinkelrätt utskjutande pigg i änden och under-

ifrån känner var gränsen mellan bundet och obundet är. Metallstaven

kan förses med cmskala. Metod III är oftare framgångsrik än I. Metod

II är bäst då man kan se hur det ser ut i de olika lagren, men i detta

fall krävs att borrhålets väggar tvättas eller åtminstone torrborstas

rena och att det finns tillgång till ett instrument av endoskoptyp. Se

bilaga 1 för ytterligare kommentarer om optiska instrument. I figur 2

är det för försöket inhyrda instrumentet utrustat med kamera och upp-

satt på ett vanligt fotstativ. Ljuskällan står på beläggningenoch drivs



av ett vanligt bilbatteri (finns mindre och behändigare batterier i

handeln).

 

Figur 2 Endoskop med kamera och batteridriven ljuskälia.

2.3.2 k Borrning med diamantborrmaskin

För upptagning av borrkärnor för tjockleksbestämning krävs diamant-

borrkrona och vattenkylning av denna. Dyiika utrustningar är ofta stora

och tunga. Inom detta projekt har inköpts en mindre borrutrustning, som

får plats i iastutrymmet på envanlig stationsvagn. Se figur 3 nedan.

Elverk på 1500 W behövdes. Borrkärnor med en diameter från ett par

cm upp till 7 cm kan upptagas.



. i A n .ålar 4 ' , ;k : ' ;4;th :is the* .7; \l v 1

i
:1; Vi fvt: i i :- 3 ! 5=?!

geek.3 3
' sig _ i    

Figur 3 Liten borrutrustning för upptagning av borrkärnor.

En stor fördel med denna metod är att borrkärnan kan medföras hem

och de olika bitumenlagren mätas och studeras i lugn och ro. De minsta

borrkärnorna var ibland svåra att få upp hela. En borrkärnediameter på

ca 4-5 cm var bäst.

2.4 Några försök gjorda av vägverket

 

Vägverkets drift- och byggnadsavdelning på centralförvaltningen i

Borlänge visade på sin öppet hus dag 850403 en del intressanta tekniker.

Bland annat hur man borrade med SORC-borrutrustning (finns även på

VTI). Denna utrustning var framtagen av Vägverkets projekteringskontor

i Stockholm och monterad på en terränggående stor borrbandvagn. Med

denna borr fick man ett borrhål som står öppet genom hela vägöver-

byggnaden. Med ett inlånat endoskOp kunde sedan alla överbyggnadens

lager studeras. Man hade valt att ha en borrhålsdiameter på 7,5 cm

och fick då en endoskopbild som varken var förstorad eller förminskad.

I VTI-försöken i 'små borrhål fick man en förstorad bild.

Vägverket i Västernorrlands län har på några av sina fallviktsbilar



monterat en för ändamålet speciellt framtagen hydrauliskt drivenborrut-

rustning med vattenkyld diamantborrkrona. En borrkärna tas upp, mätes

och studeras. Lagning sker genom att borrkärnan klistras dit igen. Man

är nöjd med utrustningen.

 

2.5 Avslutande synpunkter

Allra helst skulle man vilja ha en helautomatisk och beröringsfri utrust-

ning sittande på fallvikten som kontinuerligt gav överbyggnadslagrens

tjocklekar. Någon sådan enkel utrustning finns inte. De för framtiden

mest tilltalande och icke-förstörande teknikerna verkar bli georadar och

geosonar (se litt.ref. 2 i 2.6). Dessa instrument som nu är under utveck-

ling kommer säkert inte att bli billiga och utvärdering av erhållna kurvor

kommer troligen inte alltid att bli så lätt. Därför kommer borrningstek-

nikerna att finnas kvar. För stickprovskontroll av bara bitumenlagertjock-

leken kan utrustningen få rum i en stor bag. En sådan utrustning skulle

kunna bestå av batteridriven borrmaskin med hårdmetallborr (diameter

drygt l cm), flaskborste, sprutflaska med vatten för sköljning av borr-

hålet och ett endoskop med batteridriven ljuskälla. Skall många kontroller

av bitumenlagertjockleken göras. krävs borrutrustning med vattenkyld

diamantborrkrona. För fullständig undersökning av överbyggnadslagertjock-

lekarna kan SORC-utrustning användas.
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Bilaga .1
Sid 1 _(3)

Optiska instrument

De enklaste optiska instrumenten, typ spegel och ljuskälla sittande på

en stav kräver minst 2.5-3 cm borrhål. De finare instrumenten. (med

handelsnamn som endoskop, boroskOp, teknoskop med flera) kan användas

också i mindre borrhål. Kamera kan anslutas till dessa, men vid foto-

grafering i små borrhål krävs att hela utrustningen skall stå stilla.

Montering på ett vibrerande fordon är inte att tänka på. En längdskala

behöver ordnas på något sätt, inbyggd i instrumentet eller genom att en

måttstock placeras intill borrhålsväggen så att bildens förstoringsgrad

kan bestämmas. Med träning kan säkert fler upplysningar än lagertjock-

lekarna fås t ex vidhäftningstillståndet sten-asfalt, stenmaterialtyp.

Flera liknande och användbara utrustningar finns i handeln. Till en del

instrument finns förlängningsrör så att studier ända ner i undergrunden

kan göras.

Nedanstående foto visar hur underkanten av det bitumenbundna lagret

kan se ut. Borrhålets diameter är 3.2 cm. Det obundna lagret under as-

falten ser ut att ha spolats bort vid själva borrningen. Skalan till höger

utgörs av en tunn strumpsticka med mm-papper påtejpad. Både borrhåls-

väggen och skalan kan ej ställas in skarpt på en gång.

 



Bilaga 1
Sid 2 (3)

De fyra fOtona nedan visar bilder av en rentvåttad plan bitumenyta

med påkllstrad mm-skala (vanligt mm-papper). Instrumentfönstret år

på Olika avstånd från bltumenytan.

 

Avstånd» till ytan 8.9 cm Avstånd till ytan 3.9 cm

 

13_ 'l

Avstånd till ytan 1.1 cm Avstånd till ytan 0.2 cm



Bilaga 1
Sid 3 (3)

Vid rundringning har konstaterats att nedanstående firmor säljer fiber-

optiska inspektionsinstrument, dock under olika namn som endoskOp,

boroskop, teknoskop e.d.

Firma Instrument

1) Axel Johnson Olympus
Instrument AB

Box 1365

171 26 SOLNA
Tel: 08-734 05 40

2) Bergman öc Beving AO, American Optical
Box 10 024
100 55 STOCKHOLM
Tel: 08-24 60 40

3) ITT Multikomponent AB Sumitomo
Box 1330

171 26 SOLNA

Tel: 08-83 00 20

4) L.E.S. Konsult AB AO, American Optical
Box 11 078
161 11 BROMMA

Tel: 08-29 90 80

5) Mikron AB VOLPI
BOX 7017

172 07 SUNDBYBERG

Tel: 08-98 02 25

6) Mikro-Optik AB COMEG
Hallbergs Täpp03 B
443 00 LERUM
Tel: 0302-13 611

7) TEAB Bodson
Box 12 028

402 41 GÖTEBORG

Tel: 031-42 01 35

8) TRACO Fort
BOX 103

123 22 FARSTA

Tel: 08-93 00 00

9) WISEX Wolf
Box 2009
43102 MÖLNDAL
Tel: 031-81 00 55




