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SAMMANFATTNING

På uppdrag av Vägverket, Division Produktion, har VTI medverkat vid ett provvägsförsök på

nya motorvägen (E4zan) mellan Norrköping och Norsholm. Syftet med försöket är att studera

och jämföra Shells bindemedel Multigrade med konventionellt bindemedel, typ B85, i

skelettasfalt. Provvägen omfattar två sträckor med 90 kg/m2 ABS 16 i det högra körfältet.

Multigrade sägs vara ett alternativ till polymermodiñerade bindemedel och sägs vara mindre

temperaturkänsligt än konventionellt bindemedel. Enligt litteraturen anses Multigrade förbättra

beläggningens stabilitet, uttmattningshållfasthet och beständighet mot vatten.

I rapporten behandlas förprövning, utförandet av provvägen, materialkontroller samt

fältmätningar från hösten 1992 till våren 1993. Uppföljningen omfattar vägyteegenskaper som

dubbavnötning, spårutveckling, jämnhet, textur och friktion. Materialets egenskaper har testats

genom lab.provningar av borrkämor och massaprov. Okulär skadebesiktning har också gjorts i

samband med fältmätningama.

Laboratorieprovningarna, som är ganska omfattande, har inriktats mot studier av de mekaniska

egenskaperna. De provningsmetoder som använts är statisk kryptest (stabilitetstest),

pressdraghâllfasthet och styvhetsmodul. Bindemedelshalt, komkurva och hälrumshalt ingår i

materialkontrollen. För att få en uppfattning om materialets temperaturkänslighet har en del av

provningama gjorts vid varierande temperaturer.
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1. INLEDNING

På uppdrag av Vägverket, Division Produktion, har VTI följt upp ett provvägsförsök på E4:an

mellan Norrköping och Norshohn. Syftet med försöket är att studera och jämföra Shells nya

bindemedel MULTIGRADE med konventionellt bindemedel, typ B85, i skelettasfalt. Det

grövre stenmaterialet utgörs av porfyr medan det finare stenmaterialet kommer från orten.

Cellulosafiber ingår också i massan.

Föreliggande redovisning är en första lägesrapport och omfattar förprovning, utförandet av

provsträckorna och fältmätningar t o m våren 1993. Undersökningen har koncentrerats till

beläggningens egenskaper, både genom mätningar på vägen och genom laboratorieprovning av

borrkämor. Inga bindemedelsanalyser ingår i undersökningen.

2. BESKRIVNING AV BINDEMEDLET MULTIGRADE

Vanligen används polymennodifierat bitumen (mestadels SBS) för att få ett bindemedel med

såväl förbättrade lågtemperaturegenskaper som motståndskraft mot plastiska deformationer.

Shells Multigrade, som ej innehåller tillsats av polymerer, sägs ha mindre temperaturkänslighet

än konventionellt bitumen (Coole m.fl. 1991). Man förklarar detta med att det speciella

bitumenet, som har vissa tixotropa egenskaper, erhåller en "inre struktur" under

traflkbelastning. Laboratorieförsök har visat att motståndskraften mot spårbildning ökar med

en faktor 1,5 - 2 gånger. Detta gäller för "dynamiska" tester som dynamisk kryp,

"wheeltracking" och även försök i Shells provvägsmaskin. Statisk kryptest ger dock ingen

skillnad, men detta gäller även för polymermodifierat bindemedel. Dessutom har Multigrade

Bitumen förbättrat asfaltmassans motståndskraft mot utmattning och ökat

vattenbeständigheten. Provsträckor med Multigrade har gett bra resultat, även om man ännu

inte kunnat mäta upp mindre spårbildning än för asfaltmassa med referensbindemel (engelska

provsträckor lagda 1990).

Enligt en nyligen fransk undersökning (Simoncelli o Berthaux, maj 1993) framgår att

spårbildningen för Shell Multigrade, penetration 60/70, är markant lägre än för "klassisk"

bitumen med motsvarande penetration. Försöken har gjorts i LCPC:s provvägsmaskin i

Nantes. Bindemedlet sägs ha goda åldringsegenskaper. Det är också väl blandbart med

"nonnalbitumen".
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3. BESKRIVNING AV PROVVÄGEN

Provvägen består av en provsträcka med Multigrade och en jämförande referenssträcka med

konventionellt bindemedel, B85. Beläggningstypen är skelettasfalt, typ ABSlÖ, 90 kg/mz.

Provsträckoma är belägna i långsamñlen på nya motorvägen mellan Norrköping och Norsholm

(mellan Norrköping och avfarten mot Skärblacka), i södra körriktningen, ett par kilometer

söder om Norrköping. ÅDT var 1982 - 87 24050 fordon på gamla sträckningen av FAzan.

Andelen tunga fordon bedöms vara hög. Sträckan med Multigrade omfattar totalt 1190 m

varav 500 m ingår i uppföljningen medan referenssträckan är 412 m. I figur 1 ges en skiss över

provvägen.

Det grövre stenmaterialet, 4 - 8 mm resp 8 - 16 mm, utgörs av porfyr från Kisa resp Adelöv.

Materialet mindre än 4 mm kommer från orten och utgörs av finkornig granit. Kalkstensñller

(kvalitet Cemkarb K100), och cellulosañber (Arbocell) levererad i form av bitumengranulat

ingår också i massan.

Ki :on 0 Unköplng

 

1600 m

Multigrade

(FÖUS ei Upp)
900 m <7 Aviagsvög mot Skärblacka

Provströcka

90 kg ABS 16

6,3 % Multigrade

63 % > 8 mm

0,25 % fiber
412 m

 

Referens

90 kg HABS 16

6,3 % B85

63 % > 8 mm

025 % fiber

  

Om ( 100mef1erbro)

 

O 0 Norrköping (cc: 2 km )

Figur 1. Provsträckor, E4zan Norrköping - Norsholrn.
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4. FÖRPROVNING - PROPORTIONERING

Massan med Multigrade proportionerades av VTI med utgångspunkt från den ordinarie

beläggningens (referensens) recept. Komkurvan var oförändrad medan bindemedelshalten

varierades. Provkropparna stampades in vid förhöjd temperatur, ca 190°C. Hålrums- och

bindemedelshaltema framgår av tabell 1. Komkurvan framgår avtabell 3.

      

Tabell 1. Resultat av proportionerin 5 med Multigrade.

Bindem.halt Fiberhalt Skrymd. Komp. Hålrum

Marshall densitet Marshall

vikt-% vikt-% g/cm3 g/cm3 volym-%

6,00 0,25 2,3436 2,4233 3,7

6,30 0,25 2,3573 2,41% 2,8

6,65 0,25 2,3521 2,4140 2,5

      

Till försöket valdes 6,3 vikt-% bitumen dvs samma bindemedelshalt som for referensen, .

Det grövre stenmaterialets slitstyrka bestämdes genom slipvärde och kulkvarn. Resultatet

redovisas itabell 2.

Tabell 2. Stenmaterialets slitstyrka.

     

 

 

Material Fraktion, mm Komp.densitet Slipvärde Kulkvarn

Porfyr, Adelöv 8-1 1,2 2,65 0,92 -

Porfyr, Adelöv 1 1,2- 16 2,65 - 3 ,6

 

 

Porfyren har som det framgår av provningarna mycket bra slitstyrka och tillhör kategorin

högkvalitativa stemnaterial (främst porfyrer, kvartsiter) med de bästa slitageegenskaperna.

5. BYGGNADSBESKRIVNING

5.1 Tidpunkt och väderlek

Försöket utfördes den 1992.09.09. Vädret var mycket bra, sol och ca +15°C.
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Referenssträckan (ordinarie beläggning) lades tidigt på morgonen medan provsträckan lades

fram på dagen.

5.2 Arbetsrecept

Arbetsrecepten framgår av tabell 3.

Tabell 3. Arbetsrecept.

 

Sträcka Bind.ha1t Hålrum Filler 1) <2 mm <4 mm <8 mm Temp.

vikt-% vol-% vikt-% vikt-% vikt-% vikt-% 0C

 

Referens 6,3 3 ,5 10,5 23 ,0 28,0 37,0 160- 170

          

Multigrade 6,3 2,8 10,5 23,0 28,0 37,0 180-190

 

1) 50% egenñller + 50% kalkstensñller

I recepten ingår också 0,25 vikt-% cellulosañber i form av bitumengranulat (0,50 vikt-%

bitumengranulat inblandades).

5.3 Tillverkning och utläggning av asfaltmassa

Asfaltmassoma tillverkades i Vägverkets asfaltverk som är ett satsblandningsverk.

Tillverkningen skedde enligt normala rutiner för HABS-massor och utan driftstömingar.

Asfaltmassan med Multigrade tillverkades vid förhöjd temperatur, 180 - 190°C, vilket innebar

att asfaltverket fick köras med full uppvännningskapacitet. Ca 300 ton Multigrade-massa

tillverkades.

Massoma lades ut med en läggare typ Dynapac 1200R i ett drag på 4 m, se bild 1. Två vältar

typ Dynapac C814, 12 ton packade massan. Antal vältöverfarter var 6. Vägbanan klistrades

med BE 50R. Underlaget bestod av två lager med vardera 120 kg/m2 AG25.

5.4 lakttagelser vid vägen
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Referenssträckan:

En del ytor med fetare fläckar konstaterades, se bild 2. Den här typen av separationer som
ibland förekommer i samband med skelettasfalt kan bero på felaktig sammansättning eller
temperatur hos massan.

Multigrade:

Massan upplevdes som smidig, homogen och lättlagd. Ytan blev också mycket homogen och
inga tendenser till separationer förekom, se bild 3. Förutom konsistensen skiljer sig också
lukten från en konventionell massa.

 

Bild 1. Utläggning och packning av skelettmassa. Provsträcka med Multigrade på E4:an mellan
Norrköping - Norsholm.
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Bild 2. Referenssträcka med konventionell skelettasfalt.

 

Bild 3. Provsträcka med Multigrade i skelettasfalt.
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5.5 Materialkontroller vid utläggningen

I samband med utläggningen av massan togs prov efter läggaren. Proverna analyserades på

laboratoriet, bl a med avseende på bindemedelshalt och komkurva. I samband med

provtagningen mättes temperaturen i massan. Resultaten framgår av tabellerna 4 och 5.

Tabell 4. Sammanställning av produktionskontrollen.

Sträcka Prov Bind.halt Avvikelse frän recept

         

Bind.halt 0,074mm 2mm 4mm 8mm

nr vikt-% vikt-% vikt-% vikt-% vikt-% vikt-%

Referens 2 5,8 0,5- 1,8- 0,1 0,5 0,2-

Referens 4 5,5 0,8- 3,5- 4,0- 3,8- 7,3-

Multigrade 2 6,0 0,3- 2,2- 0,6 1,4 3,3

Multigrade 4 5,8 0,5- 2,9- 0 0,6- 0,9-

     

Tabell 5. Massatemperatur efter lä garen.

   

     

Sträcka Prov Temperatur
0

nr C

Referens 1 150

Multigrade 2 170

Multigrade 4 175

Kommentarer:

Bindemedelshaltema ligger 0,3 - 0,8 procentenheter under receptet. Fillerhalten är också låg,

1,8 - 3,5 procentenheter under receptet. Stenhalten, material >8 mm, är högre för

referenssträckan än för provsträckan med Multigrade.

6. UPPFÖLJNlNG AV PROVVÄGEN

Provvägen har följts upp med avseende på spärutveckling, Laser-RST, friktion, dubbavnötning,

skadebesiktning och genom borrkämor. Mätningarna har gjorts under hösten -92 och/eller

våren -93. Mätningarna fär delvis ses som s k nollmätningar, vilka kommer att ligga till grund

som referenser till fömyade mätningar längre fram. Borrkämoma har legat till grund för

undersökningen av asfaltmassans mekaniska egenskaper.
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6.1 Spårutveckling

Spårbildningen initialt (ca fem veckor efter utförandet) har följts upp genom

tvärproñlmätningar utförda med V'I'Izs Primalutrustning som registrerar hela körfältets

tvärprofil. Från tvärprofilema, som är fem per sträcka, har maximala spårdjupen beräknats för

vänster och höger spår. I figur 2 redovisas spârdjupet i form av medelvärde per sträcka.
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Figur 2. Beräknat spåra'jupfrån uppmätta tvärprofiler. Oktober 1992.

Kommentarer:

Spårbildningen en månad efter vägens öppnande ligger kring 2 - 3 mm. Orsaken beror

sannolikt på efterpackning från trafiken.

6.2 Laser-RST

Vid mätning med Laser-RST erhålls mått på vägens spårdjup, längsojämnhet och ytskrovlighet

(textur). Resultaten från mätningen framgår av ñgurema 3 - 5.
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Hjulspår

ä Mellan hjubpar

   

Multlgrade Referens

Figur 5. Makrotextur (ytskrovlighet) enligt Laser-RST. November 1992.

6.3 Dubbavnötning

För att kontrollera dubbavnötningen vintern 1992/93 har VTI:s laserproñlometer använts, bild

4. Mättekniken bygger på kontaktlös avståndsmätning mellan mätbalken och vägytan genom

laserteknik. Vid mätningen placeras mätbalkens ben i fixar som gjutits in i beläggningen.

Mätningen har gjorts utmed fem mätlinjer tvärs vägbanan per sträcka. Avnötningen

(dubbslitaget) beräknas ur skillnaden mellan nolhnätningen och slutmätningen som görs på

hösten resp våren strax före och efter dubbsäsongen. Avnötningen vintern 1992/93 redovisas i

figur 6 som medelavnötning över hela körfältet och som spårbildning (maximalt spårdjup).



 

 

VTI

Torbjörn Jacobson

2,4

2'2 E Meddevnötnlng

2 Max. Ipårdjup

1,5

1,6

_ 1.4

;5 12

'8
2 1

.o en

0,6

0,4

0.2

M ultigrade

  

Referens

  

13

Figur 6. Avno'tning vintern 1992/93. Medelavno'tning över hela kö ältet och maximalt

spårdjup (spårbildning orsakad av dubbtrafiken).

 

Bild 4. Laserproñlometer för slitagemätning.
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Kommentarer:

Avnötningen är något större för provsträckan med Multigrade, 1,1 mm, än för

referenssträckan, 0,9 mm. Orsaken beror sannolikt på att stenhalten blev högre i referens-

jämfört med provsträckan (oplanerat). Enligt produktionskontrollen, se tabell 4, innehåller

referenssträckan i medeltal mer material större än 8 mm än sträckan innehållande Multigrade.

Beläggningens slitstyrka påverkas markant av halten grovt stenmaterial. Normalt ökar

slitstyrkan med halten grovt stenmaterial. Mot den bakgrunden bedöms de båda beläggningama

ha ungefär likvärdiga slitageegenskaper.

Avnötningen i hjulspåren är mellan 1,6 och 1,7 mm. Den första vintern brukar avnötningen

vara något större (ca 25 %) än följande vintrar p.g.a. initialslitaget.

6.4 Friktion

Friktionen har mätts med VTI:s Saab Friction Tester. Mätningen gjordes våren 1993, dvs efter

första vintern. Resultatet framgår av figur 7.
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Figur 7. Friktionsmätning våren 1993. Saab Friction Tester.

Kommentarer:

De båda sträckoma uppvisar likvärdiga friktionsegenskaper enligt Saab Friction Tester.
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6.5 Okulär besiktning

I samband med mätningarna hösten och våren 1992/93 har provvägen skadekarterats. Enligt

besiktningen från hösten 1992 förekom en del feta fläckar på referenssträckan medan sträckan

med Multigrade såg mycket bra och homogen ut. Våren 1993 förekommer fortfarande en del

bindemedelsrika partier på referenssträckan medan provsträckan ser bra ut. I övrigt har inga

skador observerats.

6.6 Borrkärnor

För att skaffa kunskaper och bedöma egenskaperna hos skelettasfalt innehållande bindemedlet

Multigrade togs våren 1993 ett antal borrkärnor från vägen för provning på laboratoriet.

Borrkämoma hade diametem 100 och 150 mm. Efter sågning av ändytoma har borrkämoma

undersökts med avseende på hålrum, draghållfasthet, styvhetsmodul. För att få en uppfattning

om materialets temperaturkänslighet har beståmningama utförts vid varierande temperaturer, -

10, +10 och +25°C. För att komplettera undersökningen med stabilitetsprovning har statisk

kryptest undersökts på laboratorieinstarnpade (Marshall) provkroppar med diametern 150 mm.

Anledningen till att provningen har gjorts på instampade prov i stället för borrkärnor är att

metoden föreskriver provkroppar med höjden 55 - 65 mm. En sammanstälhting av resultaten

(medelvärden av trippelprov) ges i ñgurema 8 - 12, Enskilda provningsvärden presenteras i

bilaga 1.
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Figur 8. Hålrumshalt, borrká'rnor.
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Kommentarer:

Borrkärnornas tjocklek (framgår av bilaga 1) varierar mellan sträckoma. Medeltjockleken är

för referenssträckan 40 mm (37 - 43 mm) medan sträckan med Multigrade erhåller 33 mm (31

- 35 mm). Nominell tjocklek var för båda sträckoma ca 35 mm (90 kg/m2)

Som det framgår av figur 8 skiljer sig hålrumshalten markant mellan prov- och

referenssträckan. Det är framförallt referensen som uppvisar oväntat lågt hålrum, drygt en

volymprocent, möjligen beroende på att komkurvan och bindemedelshalten hamnade en bra bit

från receptet, se tabell 4. Normalt brukar man för skelettasfalt eftersträva ett hålrum kring 3,5

vol-%. Den systematiska skillnaden i hålrumshalt mellan de två sträckoma försvårar direkta

jämförelser av de mekaniska egenskaperna.

Draghållfastheten, figur 9, är vid -10 och +10°C lägre för sträckan med Multigrade jämfört

med B85. Skillnaden ökar med lägre temperatur. Vid +25°C är resultaten ungefär likvärdiga.

Brottdeformationen, ñgur 10, är lägre för provkropparna med Multigrade jämfört med B85.

Skillnaden är dock störst vid +25°C. Provkroppama (beläggningen) har som tidigare nämnts

olika tjocklek, något som kan inverka på resultatet vid pressdragprovningen (VTI Notat V

208). Korrigeras resultaten med hänsyn till provkropparnas höjd innebär det att avståndet

mellan de båda sträckoma minskar samtidigt som nivån generellt blir högre, se bilaga 1.

Styvhetsmodulen, figur 11, visar på skillnader i elasticitet mellan de båda beläggningama. Vid

lägre temperatur, -10 och +10°C, är modulen lägre för Multigrade jämfört med B85, medan

resultatet är omvänt vid högre temperatur, +25°C, där Multigrade uppvisar högre modul än

B85. Resultaten tyder på att beläggning innehållande Multigrade är mindre temperaturkänslig

jämfört med konventionell beläggning.

Stabiliteten bestämd enligt statisk kryptest visar ungefär samma resultat för Multigrade som

för B85. Prövningen är utförd på Marshalltillverkade provkroppar av asfaltmassa från verket.

Provkropparna med Multigrade stampades in vid förhöjd temperatur, 190°C. Prövningen

gjordes på provkroppar med 150 mm diameter samtidigt som belastningsstämpelns diameter

var 100 mm. Undersökningar från senare år har visat att vid både statisk och dynamisk kryptest

behöver skelettasfalt ett sidostöd för att realistiska resultat skall erhållas. Temperaturen är vid

provningen +40°C. Prövningen bör kompletteras med dynamisk kryptest som enligt Shell är

mer relevant för Multigrade och också simulerar trafikpåkänningen (dynamisk provning) på ett

mer realistiskt sätt.
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Vid provning av asfaltmaterials mekaniska egenskaper påverkas resultatet av en rad olika

parametrar som t ex hålrumshalt, packningsgrad, bindemedelshalt och komkurva. Stora

variationer i materialsammansättning, systematiska skillnader mellan provmaterial mm

komplicerar och försvårar bedömningen av resultaten. Provkroppens höjd kan också inverka

på resultatet. Vid jämförande, relativa försök (som detta) är det därför viktigt att

provkropparnas sammansättning och storlek är så lika som möjligt. Borrkärnoma från

provvägen uppvisar för många olikheter, framförallt mellan sträckoma, för att på ett bra sätt

lika till grund för en slutgiltig bedömning av egenskaperna hos beläggning innehållande

Multigrade. En kompletterande laboratorieundersökning rekommenderas därför, där

materialsammansättning och preparering av provkroppar sker under mer renodlade och

kontrollerade former. Dynamisk kryptest bör också undersökas.

7. SAMMANFATTANDE KOMMENTARER

Som vanligt när det handlar om provvägsförsök är det för tidigt att redan efter ett halvt års

uppföljning dra mer långtgående slutsatser av försöket. Den första rapporten brukar

huvudsakligen beröra uppläggningen, utförandet och första tidens uppföljningar av vägen.

Produktions- och kvalitetskontrollen av asfaltmassoma visar på förhållandevis stora avvikelser

från receptet och skillnader i materialsammansättning, hålrumshalt och lagertjocklek både

mellan och inom prov- resp referenssträckan, något som försvårar en korrekt bedömning av

materialen. Det gäller framförallt utvärderingen av materialens mekaniska egenskaper som

markant kan påverkas av dylika faktorer.

Ingenting från uppföljningen av vägytan visar hittills på några större skillnader mellan

sträckoma med Multigrade och konventionellt bindemedel, B85. Spårutvecklingen,

dubbavnötningen, texturen och friktionen är ungefär likartad för båda sträckoma.

Utförandemässigt var asfaltmassa med Multigrade en positiv erfarenhet. Massan upplevdes

som smidig och lättlagd och beläggningen fick en mycket fin och homogen yta. Inga tendenser

till materialseparationer observerades. Referenssträckan uppvisade däremot en hel del ytor med

fetare, fmmaterialrika fläckar, en variant av separationer som ibland förekommer i samband

med skelettasfalt.
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Resultaten från undersökningen av borrkämoma är mycket intressanta, trots att skillnaderna i

främst hålrumshalten, försvårar en relevant bedömning av resultaten. Hållfasthetsprovningama

tyder på att asfaltmassa innehållande Multigrade är mindre temperaturkänslig än konventionell

massa. Draghällfastheten och framförallt styvhetsmodulen pekar i den riktningen om

provningarna görs vid olika temperaturer. Stabiliteten, som beskriver beläggningens känslighet

för plastiska deformationer, förändras inte av Multigrade om provningen görs enligt statisk

kryptest.
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Tabell 1. av hálrumshalt

Prov nr Bind. dens. dens. Hálrumhalt

/cm3 /cm3

B85 4202

B85 4279

B85 4366

B85 4298

B85 4382

B85 4319

B85 4228

B85 4273

B85 4282

4285

4217

4325

4314

4371

4393

4314

4187

4262
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Tabell 2. Bestämning av pressdraghallfastheten.

Prov Bind. typ Brott- Diameter Tjocklek Dragháll- Dragháll- Brott- l

lasten fasthet fasthet deformation

normal korr 1)

nr lg mm mm KPa mm

1,22 B85 1900 99,92 38,13 31 11 3380 0,6

1 ,41 885 1850 100,27 39,7 2900 3153 0,8

1 ,52 B85 2250 1 01 ,49 41 ,62 3323 3557 1 ,2 -1 0C

grader

2,22 Multigrade 1 150 101 ,22 33,18 2136 2454 0,8

2,44 Multigrade 1150 101,18 33,68 2105 2418 0,8

2,51 Multigrade 1475 101 ,27 31 ,33 2900 3237 0,7

1 ,23 B85 875 1 00,1 8 37,53 1452 1 727 2,75

1 ,42 B85 965 100,01 41,8 1440 1672 3,3

1 ,53 B85 1230 100,1 3 42,49 1 804 2029 2,7 +10C

grader

2,25 Multigrade 655 101 ,36 32,9 1225 1 546 2,4

2,45 Multigrade 680 101 ,31 34,4 1217 1523 2,4

2,52 Multigrade 620 101,28 32,11 1 189 1518 1 ,7

1 ,24 B85 270 99,44 38,61 439 703 4,6

1 ,46 885 300 1 00,1 2 42,47 440 665 3

1 ,54 885 293 100,1 1 42,25 432 660 4,35 +25C

grader

2,26 Multigrade 250 1 01 ,42 32,79 469 791 2,7

2,46 Multigrade 248 101 ,23 33,45 457 773 2,6

2,53 Multigrade 248 101 ,24 32,42 471 797 2,9

    

     

1) Draghállfastheten korregerad till 65 mmzs höjd

  

 

 

  



Tabell 3.

Prov nr Bind.

885

B85

885

Bilaga 1
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Kraft Deformation

N

076

0

049

094
1 04
0
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Tabell 4. Bestämning av statisk kryptest.

           

Prov Bindem. Höjd Def. Di Def. D2 Def. D3 Töjning Tl Töjning T2 Töjningl3

nr mm mm mm mm 0/00 0/00 0/00

1 885 47,2 0,48 0,00 0,53 10,2 12,7 1 1,2 '
2 47A OAl 0,52 0,40 8,0 1 1,0 9,7

3 SM OAO 0A5 0A3 7,1 8,0 7,0

l Vlultigrade 52,0 0,47 0,01 0,53 9,0 l l ,7 10,2

2 50,5 0,34 0A5 0,37 0,7 8,9 7,3

3 47,5 0,38 0,51 043 8,0 10,7 9,1

         

 

Tl = lnitialtöjning

T2 = Maximal töjning

T3 = lrreversibel töjning

Di = Defarmation, i min belastning

D2 = Def0rmati0n, 00 min belastning

D3 = Defarmation, 00 min belastning + 00 min avlastning




