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FÖRORD

Föreliggande rapport har utarbetats inom projekt "Provtagningsmetodik" (Huvudprojekt:

"Karakterisering av obundna material"). Projektet har bekostats av Vägverket, Division

Väg & Trafik, VTb.

Huvuddelen av fältarbetena har utförts av Håkan Arvidsson och Kent Enkell. Det

mycket omfattande laboratoriearbetet (siktningsanalyser) liksom bearbetning och

sammanställning av analysresultat har Håkan Arvidsson svarat för.

Ett speciellt tack till arbetsledningarna vid vägföretagen Rv 60, delen Lilla Mon - Rya

(Lindesberg) och E6, förbifart Falkenberg för deras tillmötesgående i samband med

fältarbetena.

Linköping i augusti 1993

Lars Bäckman
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PROVTAGNINGSMETODIK - BÄR- OCH FÖRSTÄRKNINGSLAGER

av Lars Bäckman och Jörgen Svensson

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTT)

581 95 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Provtagning i grovkorniga material vållar ofta problem eftersom det krävs relativt stora

provmängder för att proven skall vara representativa för materialen ifråga. Dessutom är

det vanligt att det i grovkorniga material uppkommer separationer som försvårar prov-

tagningen. I vägverkets byggnadstekniska anvisningar (BYA) ställs också noggranna

krav på bär- och förstärkningslagers kornfördelning. För att kunna göra en korrekt

bedömning av dessa material är det därför synnerligen viktigt att provtagningen utförs

på ett sådant sätt att fel relaterade till provtagningsförfarandet kan minimeras.

Syftet med de här redovisade försöken har varit att utveckla en metodik för provtagning

av bär- och förstärkningslager för i första hand löpande produktionskontroll och

kvalitetskontroll efter produktion.

Provtagningar i bärlager utfördes i två olika material som lagts ut i en av VTT's

provvägshallar. Materialen valdes så att det ena (betecknat 0-50) låg i underkant av

BYA's bärlagerzon, medan det andra (betecknat 0-18) låg i överkant. Av resultaten

framgår att erforderlig provmängd i hög grad är beroende av största förekommande

kornstorlek. För 0-18 - materialet var det tillräckligt med provmängder på 2 kg medan

det för 0-50 - materialet krävdes provmängder på minst 20 kg.

Provtagningar i förstärkningslager utfördes vid två vägföretag, Rv 60, Lindesberg och

E6, förbifart Falkenberg. Materialen hade i båda fallen en största kornstorlek på ca 200

mm. Provtagningarna utfördes i första hand på utlagt och packat material men mindre

omfattande provtagningar utfördes också i upplag och direkt från bandtransportör. Av

resultaten framgår att provmängderna måste uppgå till minst 200 kg för att proven skall

anses vara representativa för materialen i fråga. Vid provtagning i upplag där materialen

bedöms vara separerade krävs att en större materialmängd tas ut och homogeniseras

(blandas) på något sätt innan prover tas. Vid provtagningar i förstärkningslager utfördes

i stor utsträckning fältsiktning av material större än 20 mm.

Vissa orienterande försök gjordes med bildanalys på utlagt förstärkningslager. Vid tre

punkter där fältsiktningar utförts togs ett antal foton av materialets yta. Med hjälp av

dessa foton beräknades sedan materialets kornfördelning ned till 2 mm. De flesta av

dessa kornfördelningskurvor visar en dålig överensstämmelse med fältsiktnings-

resultaten. Detta beror sannolikt på att bildanalysen endast redovisar förhållandena på

ytan medan fältsiktningen avser ett prov genom hela lagertjockleken.

Slutligen redovisas ett förslag på "Metodik för provtagning av bär- och förstärknings-

lager".
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SAMPLING METHOD - ROADBASE AND SUB-BASE

by Lars Bäckman and Jörgen Svensson

Swedish Road and Transport Research Institute (VTT)

S-581 95 LINKÖPING

SUMMARY

Sampling in coarse granularity materials frequently causes problems since relatively

large sample masses are required for the samples to be representative of the material in

question. Furthermore, separations often occur in such materials, which impedes

sampling. The road construction directives of the National Road Administration (BYA)

contain detailed requirements on grain size distribution in roadbases and sub-bases. To

be able to make a correct evaluation of these materials, it is therefore of the greatest

importance to perform sampling in such a manner that errors related to the sampling

procedure are minimised.

The objective of the experiments reported here has been to develop a method for

sampling in roadbases and sub-bases primarily for production control and quality

control after production.

Sampling in roadbases has been performed in two different materials laid in one of the

VTT test road halls. The materials were chosen so that one (designated 00-50) was at the

lower limit of the BYA roadbase zone, while the other (designated 0-18) was at the

upper limit. The results show that the sample mass required is highly dependent on the

largest grain size occurring in the material. For the 00-18 material, sample masses of

2 kg were sufficient, while sample masses of at least 20 kg were required for the 0-50

material.

Sampling in sub-bases was performed in two road construction projects, Road 60 at

Lindesberg and the Falkenberg bypass on the E6. In both cases, the material had a

maximum grain size of about 200 mm. Sampling was performed primarily on laid and

rolled material, but less extensive sampling was also carried out in stockpiles and

directly from a conveyor belt. The results show that the sample masses had to be at least

200 kg for the samples to be representative of the material concerned. In those cases

where the materials are considered to be separated, it is necessary to extract a larger

mass and to homogenise (mix) this in some way prior to sampling. When sampling in

sub-bases, field sieve analyse of material larger than 20 mm was normally performed.

Certain preparatory experiments were performed with the aid of image analysis on a laid

sub-base. A number of photographs were taken of the surface of the material at three

points where field sieve analys was performed. Using these photographs, the grain size

distribution of the material down to a grain size of 2 mm was then calculated. Most of

these grain size curves show poor agreement with the results from field sieve analyses.

This is largely because image analysis only describes conditions on the surface, while

field sieve analyse describes a sample throughout the whole thickness of the layer.

Finally, a proposal concerning "A method for sampling roadbase and sub-base layers" is

described.
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1. ALLMÄNT OM PROVTAGNING

Provtagning i grovkorniga material vållar ofta problem eftersom det i stor utsträckning

saknas adekvata metodbeskrivningar. De metodbeskrivningar som finns är i huvudsak

avpassade för provtagning i finkorniga eller välsorterade material och är inte

tillämpbara vid provtagning i grovkorniga material. Det största problemet vid

provtagning i grovkorniga material är att det krävs stora provmängder för att proven

skall vara representativa. Generellt gäller att ju grovkornigare materialen är desto större

provmängder krävs. I BYA Komplement 3/89 infördes skärpta krav på material till

obundna bär- och förstärkningslager. Detta innebär att det ställs noggranna krav på

materialens kornfördelning vilket, framförallt då det gäller förstärkningslager, ställer

stora krav på provtagningen eftersom största kornstorlek i dessa material normalt ligger

på 100-200 mm. För att kunna göra en korrekt bedömning av dessa material är det

därför synnerligen viktigt att de prov som insamlas är representativa även när det gäller

de grövre fraktionerna av materialen ifråga.

2. SYFTE

Att utveckla provtagningsmetodik för grovkorniga material, i första hand bär- och

förstärkningslager.

3, AVGRÄNSNING

Syftet med de här redovisade försöken har varit att utveckla en metodik för provtagning

av bär- och förstärkningslager för i första hand löpande produktionskontroll och

kvalitetskontroll efter produktion. Har provtagningen ett annat syfte eller utförs den i ett

annat skede av vägbyggnadsprocessen bör metodiken anpassas till dessa förutsättningar.

4. FÖRSÖKSUPPLÄGGNING (METODIK)

- Översiktlig litteraturinventering.

- Provtagningar med olika metoder och provmängder på bär- och förstärkningslager.

- Bestämning av kornfördelning på insamlade prov.

- Utvärdering och rapportering.

VTI MEDDELANDE 691



5. LITTERATURINVENTERING

En översiktlig litteraturinventering har gjorts omfattande bl a sökningar i ett antal data-

baser som IRRD, GEOROAD och GEOREF.

Det förefaller dock inte att finnas några metodbeskrivningar eller rapporter som

specifikt behandlar provtagning i grovkorniga material. Det finns några relativt

detaljerade metodbeskrivningar för provtagning av vägbyggnadsmaterial som bl a

innehåller rekommenderade minsta provmängder för bestämning av kornfördelning

(tabell 1). Dessa metodbeskrivningar innehåller dock inget eller mycket lite om själva

provtagningsförfarandet som är tillämpbart vid provtagning i grovkorniga material.

Förslaget till EuropaNorm, prEN 933-1 (1), innehåller t ex mycket detaljerade

anvisningar angående provtagningsutrustning som spadar, provtagningsrör 0 d. Dessa

detaljanvisningar bedöms inte ha någon relevans då det gäller provtagning i grovkorniga

material.

I BYA Komplement 3/89 (4) anges hur kvalitetskontroll av utlagda bär- och

förstärkningslagermaterial skall utföras.

I bärlager skall bestämning av kornstorleksfördelning utföras minst en gång per 1000 m?

levererat material, dock minst två gånger per objekt. För att bedöma ev nedbrytning till

följd av byggtrafik skall dessutom kornstorleksfördelningen bestämmas i de översta 50

mm minst en gång per 2000 m?, dock minst två gånger per objekt.,

I förstärkningslager skall kornstorleksfördelningen bestämmas minst en gång per 2000

m? utlagt material, dock minst två gånger per objekt.

I vägverkets handbok Materialförsörjning (5) ges i kapitel 5 en översiktlig redogörelse

för hur provtagning skall utföras i såväl upplag som på utlagt material. Vid provtagning

av utlagt bär- och förstärkningslagermaterial anges att prov skall tas genom upptagning

av gropar genom hela lagertjockleken och med en ungefärlig vidd av 50 x 50 cm.

Lämplig provstorlek anges till 10-20 kg (gäller både bär- och förstärkningslager). Flera

prov kan dock tas ur samma grop.
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Tabell 1. Minsta rekommenderade provmängder för bestämning av kornfördelning

enligt tre metodbeskrivningar.

 

 

 

 

 

    

Största Minsta

Metod kornstorlek rek. provmängd

(mm) (kg)

prEN 933:1992 16 2,6

(Förslag till EuropaNorm) 32 10

(1) 63 40

AASHTO 50 20

T27-84 (2) 63 35

FELT-UNDERSÖKELSER 25 15

Statens Vegvesen (3) >25 30-50

6. PROVTAGNINGAR I BÄRLAGER

(FÖRSÖK I PROVVÄGSHALL)

6.1 Utförande

För att kunna utföra provtagningar under "kontrollerade förhållanden" lades två olika

bärlagermaterial ut i en av VTT's provvägshallar. Materialen valdes så att det ena

(betecknat 0-50) låg i underkant av BYA's bärlagerzon, medan det andra (betecknat

0-18) låg i överkant (figur 1). Materialen, som levererades från Skärlunda och bestod av

krossad granit, tippades i två högar utanför provvägshallarna. Innan utläggningen

homogeniserades varje material genom att en lastmaskin blandade och slutligen drog ut

materialen i två 0,5 m tjocka lager. Provvägshallen avdelades på mitten med grova

träplank varefter materialen lades ut i ett 30 cm tjockt skikt på varsin halva. Varje

material kom på så sätt att täcka en yta av 5 x 7 m. Materialen lades ut i två lager om ca

15 cm. Båda lagren vattnades och packades med vibrovält. För att i möjligaste mån
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undvika materialseparationer gjordes endast en grovjustering av ytornas nivåer. Trots

detta uppstod en del smärre separationer speciellt i 0-50 - materialet.

Med hjälp av ett koordinatsystem och en slumptalsgenerator (miniräknare) slumpades

ett stort antal provtagningspunkter ut på de båda ytorna. På 0-50 - materialet utfördes

sex provtagningserier med provmängderna 1, 2, 5, 10, 20 och 40 kg. På 0-18 - materialet

utfördes fyra provtagningsserier med provmängderna 0,5, 1, 2 och 5 kg. Serierna

omfattade normalt fem provtagningar. Serierna 1, 2 och 5 kg i 0-50 - materialet

omfattade dock tio provtagningar. De insamlade proven siktades varefter jämförande

studier av kornfördelningskurvorna gjordes. Hela provmängder siktades alltid för att

neddelningsfel skulle kunna uteslutas.

6.2 Utvärdering och bedömningskriterier

Kornfördelningskurvornas spridning studerades genom att samtliga kurvor ritades upp

och grupperades i ett protokoll för varje provtagningsmängd/-serie. Spridningen

studerades också genom att konfidensintervall (95 %) beräknades för varje sikt. Med

hjälp av dessa intervall bildades sedan konfidenskurvor. För en given sikt kommer

konfidenskurvorna att bestämma ett 95 % konfidensintervall.

Genom att succesivt öka provtagningsmängderna minskade kornkurvornas spridning till

en miniminivå som inte påverkades av ökad provmängd. Denna kvarstående spridning

bedömdes vara den faktiska spridning/variation som fanns i det utlagda bärlager-

materialet.

Erforderlig provtagningsmängd bedömdes vara uppnådd då spridningen inte minskade

vid en fortsatt ökning av provtagningsmängden.

6.3 Resultat och kommentarer

00-50 - material

Resultaten från provtagningarna i 0-50 - materialet redovisas med ett urval av dels

kornkurvor (figur 2 - 3), dels konfidensintervall (figur 4 - 5). Av dessa framgår att

spridningarna är mycket stora vid små provmängder (1 - 5 kg). Det framgår också att

spridningen inte minskar då provmängden ökas från 20 till 40 kg. Därav dras slutsatsen

att 20 kg är minsta erforderliga provmängd för materialet ifråga.
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00-18 - material

Kornfördelningskurvorna på prov tagna i 0-18 - materialet uppvisar förhållandevis små

spridningar. Spridningarna är i stort sett lika när det gäller 2 och 5 kg provmängder

medan spridningarna för 0,5 och 1 kg prov är något större (figur 6). Med ledning av

dessa resultat skulle det alltså i ett 0-18 - material vara tillräckligt med provmängder på

ca 2 kg för bestämning av kornstorleksfördelning.
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Kornkurvor, 1kg
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Figur 4.

95% Konf. intervall, 1kg
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Figur 6.
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95% Konf. intervall, 0.5kg
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7, PROVTAGNINGAR I FÖRSTÄRKNINGSLAGER

7.1 Rv 60, Lilla Mon - Rya (Lindesberg)

7.1.1 Allmänt

I samband med nybyggnation av Rv 60, delen L Mon - Rya, söder om Lindesberg

(figur 7) utfördes relativt omfattande provtagningsförsök på förstärkningslagermaterial.

I syfte att bl a testa förstärkningslager med varierande krossytegrad utfördes också en

provväg inom vägföretaget (VTI Notat V 201).

 

©

väg759

No 2 "0244 / väg 833

Sara xx4

V

31 Is

Skala
fer
0 1 2 3 km

Figur 7. Översiktskarta, vägföretaget Rv 60, Lilla Mon - Rya (Lindesberg).
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Förstärkningsmaterialet vid Rv 60 utgörs av ett delvis krossat naturgrus som utvunnits

ur grustäkter längs väglinjen. Två av delsträckorna vid VTT-provvägen, km 9/400 -

9/900, är uppbyggda med krossat material, 100 % resp 50 % krossytegrad.

Förstärkningsmaterialet skall uppfylla kraven enligt BYA-komplement 3/89 (figur 8)

och skall enligt normalsektionen vara utlagt i ett 55 cm tjockt lager.

6 VV BYA Kap 6:03
 

Typblad Förstärkningslager av jord- eller bergmaterial

 

 
. Stenmaterial

Krossytegrad krossat mate-
Halt Organisk Bergtyp rial bestämt på fraktionerna
(0,002 halt 11,2-50 mm och > 50 mm
,074)
 

Minst 90% av materal >0/50 (Högst 50% får vara |
20% 2% >11,2 mm ska bestå av okrossat).

bergtyp 1 eller 2
      

Siktningskurvan ska normalt ligga inom den mellersta zonen i figuren. Efter slutlig
justering och packning får siktningskurvan ligga inom den mellersta och någon av de yttre
zonerna.
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pa
ss

er
an

de
mä

ng
d,

vi
kt

pr
oc

en
t

3
8

8
S
r
r

o

 o

0,074 0,125 025 0,5 1 2 4 56 8 112 16 25 32 50
, mm

 

Gränsvärden för passerande mängd i viktprocent

 
VV Publ. 1989: 37 VBv 1990 03 21

Figur 8. Typblad. Förstärkningslager av jord- eller bergmaterial. BYA

Komplement 3/89, Vägverket Publ. 1989:37.
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7.1.2 Framställning, transport och utläggning av förstärkningsmaterial

Förstärkningsmaterialet, som utvanns ur några av täkterna längs väglinjen, krossades i

en en-stegs krossanläggning och gick via en bandtransportör till ett konupplag. I ett fall

omlastades materialet från konupplag till ett skiktvis uppbyggt upplag. Det mer eller

mindre rundade grusmaterialet visade sig vara mycket separationsbenäget. I samband

med ett provtagningsförsök i ett konupplag konstaterades att nedre halvan av konens

mantelyta bestod av ett 0,2 - 0,6 m tjockt lager av rundade stenar i storlek mellan 60 och

100 mm (figur 9). För lastning av material på lastbil användes frontlastare med

skopvolymer på ca 2 - 3 m. På grund av korta avstånd uppstod sannolikt inte någon

separation i lasterna under transporterna.

3 dd - * > ja / Sgt
&?! i Jo d hu- död a X

AP j
3

 

Figur 9. Förstärkningsmaterial i upplag.
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Vid utläggningen ändtippades och utjämnades materialet till erforderlig tjocklek. För

utjämning användes huvudsakligen frontlastare men väghyvel förekom också.

Förstärkningsmaterialet lades ut till full tjocklek i ett lager (figur 10 och 11).

2%42% *33AH

 

Figur 10. Utläggning av förstärkningsmaterial med frontlastare.

MHrdgg -
e22

 

Figur 11. Utläggning av förstärkningsmaterial med väghyvel.
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7.1.3 Utförda provtagningsförsök

7.1.3.1 Provtagning på olika nivåer i ett delvis uttaget konupplag

Syftet med detta försök var att för första gången prova den framtagna fältsiktprototypen,

jämföra resultat från provtagningar på olika nivåer och med olika provvolymer samt att

dokumentera upplaget.

Upplaget bestod av en kon, ca 7 m hög, där materialet till hälften var uttaget (figur 9).

I schaktväggen bedömdes materialet vara relativt homogent. Den resterande delen av

mantelytan täcktes av ett lager av separerade stenar, 60 - 90 mm, som närmast basen var

20 - 60 cm mäktigt. Provtagningar utfördes dels i schaktväggen, dels i rasmassor

nedanför väggen. För analys i laboratorium togs prov om ca 30 kg från tre olika nivåer

av schaktväggen, 0,5 m, 2,0 m och 5,0 m från basen (prov från rasmassor på nivån 0,5

m). Försök gjordes också med fältsiktning av material från nivån 2,0 m. En plåthink

hölls därvid intill schaktväggen varefter materialet lösgjordes och föll ner i hinken. Två

försök utfördes där 50 resp 75 kg siktades.

Tillvägagångssätt vid fältsiktning

Fältsikten, som utvecklats vid VTT, består av ett fjädrande underrede och en serie

siktlådor (figur 12). Maskvidden på siktarna är 20 (alt 16), 32, 50 (alt 60) och 100 mm.

Material mindre än 20 mm samlas i en siktbottenlåda. Materialet siktas etappvis i

lämpliga delmängder. Uppsiktat material vägs på en robust fältvåg. Material mindre än

20 mm läggs på en hård och jämn skiva, av exempelvis formbyggarplywood, för att

underlätta neddelning. Vid fältsiktning siktas material större än 20 mm på plats medan

material mindre än 20 mm neddelas till lämplig volym för siktning i laboratorium

(figur 13). På material mindre än 20 mm görs även bestämning av vattenkvot för att

göra det möjligt att reducera vikten med hänsyn till vatteninnehållet.
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Figur 12. ältsikten.

 

Figur 13. Neddelning av material mindre än 20 mm.
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Resultat och erfarenheter

Försöket visar att manuell provtagning är lämplig då provtagning kan göras i en

framschaktad vägg i upplaget. Prover tas lämpligen från flera nivåer för att undvika icke

representativa prov. Beroende på materialets homogenitet i schaktväggen kan det vara

nödvändigt med ytterligare provtagning. Bedöms materialet vara inhomogent skall ett

större prov, 2-3 m3?, tas ut med frontlastare. Med hjälp av maskinen homogeniseras

materialet och läggs ut i ett ca halvmetertjockt lager där provtagning görs, se nedan.

Provtagning från "orörd kon" görs lämpligast på samma sätt.

Resultaten från siktanalyserna antyder att den s k sandpuckeln framträder tydligare vid

fältsiktning då större provvolymer analyseras jämfört med laboratoriesiktning. En

erfarenhet från försöket var också att materialmängderna per fältsiktomgång av

praktiska skäl inte bör överstiga 50-60 kg.

7.1.3.2 Provtagning från bandtransportör

Försöket utfördes i ett upplag i norra delen av vägföretaget, i höjd med sektion 9/500.

Grusmaterial togs ur täkten, passerade en en-stegs krossanläggning och transporterades

via en bandtransportör till ett konupplag (figur 14). Materialet omlastades därefter till ett

skiktvis uppbyggt upplag.

Vid försöket körde en frontlastare fram med sin skopa under materialströmmen från

bandtransportören i ca fem sekunder. Det i skopan uppsamlade materialet, ca 700 kg;

tippades av i en "limpformad hög". Till fältsiktningen uttogs ungefär hälften av

"limpan'", ca 375 kg.

Resultat och erfarenheter

Resultatet visar, jämfört med provtagning från skiktvis uppbyggt upplag (7.1.3.3), på

stora skillnader i kornstorleksfördelningen (figur 15). Vid provtagning direkt från band-

transportör erhölls en betydligt mera finkornig kurva med ungefär dubbelt så mycket

sand. Den stora skillnaden beror i huvudsak på att täkten är mycket inhomogen med

växlande innehåll av sand och grus. Provtagning direkt från bandtransportör bör

undvikas då täktinnehållet är av växlande sammansättning och när materialet tas

direkt ur täkten och tippas i krossen.
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Figur 14. Konupplag.

Rv 60, UPPLAG
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Figur 15. Kornstorleksfördelning, jämförelse mellan provtagningar i konupplag och

skiktvis uppbyggt upplag.
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7.1.3.3 Provtagning av utbrett material från omlastat, skiktvis uppbyggt, upplag.

Försöket utfördes på material som omlastats från konupplag till ett skiktvis uppbyggt

upplag. En frontlastare med skopvolym på ca 3 m? gick in mitt i upplaget och fyllde

skopan. Det uttagna materialet drogs ut i en 0,4 - 0,5 m tjock matta (figur 16) ur vilken

ett prov togs ut för fältsiktning. Provmängden var ca 250 kg vilket motsvaras av en yta

av 0,5 x 0,5 m och hela lagertjockleken.

 

Fo Alko *
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Figur 16. Utbrett förstärkningsmaterial ur homogeniserad hög.
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Resultat och kommentarer

Jämfört med konupplaget bedömdes det omlastade upplaget som betydligt mera

homogent i sin materialsammansättning. Då maskiner finns tillgängliga är detta

provtagningsförfarande att förorda.

Om man bedömer att materialet i upplaget är inhomogent går det snabbt att

homogenisera detta och sedan ta ett representativt prov, se ovan. Vid jämförelse av

siktkurvor från provtagningar i konupplag och skiktvis uppbyggt upplag (figur 15)

framgår riskerna med att inte ta ett "representativt" prov. Observera att siktkurvan för

den homogeniserade högen ligger på en medelnivå jämfört med samtliga godkända

siktkurvor på förstärkningsmaterial inom provtagningsförsöket vid Rv 60.

7.1.3.4 Provtagning på utlagt material , grov- respektive finkornig yta.

I detta försök utfördes provtagning och fältsiktning på utlagt förstärkninglagermaterial.

Syftet var att jämföra förstärkningsmaterialets kornstorleksfördelning i två punkter där

ytan i den ena punkten okulärt bedömdes ha en grovkornig sammansättning den andra

en finkornig (figur 17).

 

Figur 17. Utlagt förstärkningslager med grov- respektive finkornig yta.
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Den grovkorniga ytan hade sannolikt bildats genom materialseparation i samband med

utläggningen. Relativt sett motsvarade den grovkorniga ytan en liten del av

förstärkningslagrets totala yta som bedömdes som finkornig.

Provtagningen utfördes på hela lagertjockleken och delades upp i fyra respektive tre

provtagningsnivåer. Orsaken till detta var dels att möjliggöra studier av materialsamman-

sättningen på olika nivåer, dels praktiska skäl för genomförandet av fältsiktningen.

I den grovkorniga ytan togs prov från fyra nivåer:

1. 0-15 cm 66,0 kg

2. 15-30 cm 71,5 kg

3. 30-46 cm 69,0 kg

4. 46-60 cm 54,6 kg

Summa: 261,1 kg

I den finkorniga ytan togs prov från tre nivåer:

1. 0-25 cm 89,6 kg

2. 25-42 cm 68,2 kg

3. 42-68 cm 80,0 kg

Summa: 237,8 kg

Resultat och erfarenheter

Fältsiktningen från den grovkorniga ytan visar att materialet i de två översta lagren är

för grovkorniga för att uppfylla BYA's krav på förstärkningsmaterial. Andelen

finkornigt material ökar mot botten av lagertjockleken vilket ger ett godkänt material i

de två nedre lagren. Summeras alla delprov erhålls ett godkänt förstärkningsmaterial

(figur 18).

Resultaten från provtagningen i den finkorniga ytan visar att materialsammansättningen

i denna punkt är mera homogen jämfört med provtagningen i den grovkorniga ytan.
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Även i denna provtagningspunkt ökar dock andelen finkornigt material mot djupet.

Samtliga delprov uppfyller BYA's krav. Försöken visar att valet av provtagningsplats i

hög grad kan påverka resultatet och ge betydande skillnader i materialsammansättning

(figur 19).

Slutsatsen är alltså att grova partier, som avviker från ytan i övrigt, bör undvikas eller

kompletteras med ett kontrollprov inom ett bestämt avstånd. Provtagning utförs

lämpligast på hela lagertjockleken genom att provet delas upp i ett antal delprov. Dels

underlättas själva fältsiktningsarbetet och dels erhålls en kontroll av materialsamman-

sättningen såväl i respektive lager som totalt. Vid provtagning från flera nivåer uppstår

lätt problem med material som rasar ned från ovanliggande lager. Arbetet innebär också

tunga moment och krävande arbetsställningar.

Rv 60, 4/540 VM

100 Grov''yta, lager för lager i e a
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Figur 18. Kornfördelningskurvor på förstärkningsmaterial från olika lager vid den
grovkorniga ytan.

Provtagningsdjup: 1 = 0 - 15 cm
2 = 15 - 30 cm
3 = 30 - 46 cm
4 = 46 - 60 cm
S = 0 - 60 cm (Summakurva)
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Rv 60, 4/540 VM
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Figur 19. Kornfördelningskurvor på förstärkningsmaterial från olika lager vid den
finkorniga ytan.

Provtagningsdjup: 1 = 0 - 25 cm
2 = 25 - 42 cm
3 = 42 - 68 cm
S = 0 - 68 cm (Summakurva)

7.1.3.5 Provtagning på delvis slumpade provtagningspunkter.

Syftet med detta försök var att studera variationerna i provtagningsresultaten inom en
900 m lång sträcka med utlagt förstärkningsmaterial. Okulärt uppvisade förstärknings-
lagrets yta en varierande sammansättning där koncentrationer av både grov- och
finkornigt material förekom. Provtagningspunkter valdes på var hundrade meter med ett
slumpmässigt valt sidoläge. Prov togs med hjälp av en mindre hjulburen grävmaskin på
hela lagertjockleken med undantag av de nedersta 5 - 10 cm (för att ej skada utlagd
fiberduk). Grävmaskinen var utrustad med en tandad kabelskopa på ca 150 1. Med
skopan togs delprov som fyllde den översta siktlådan, ca 40 I (figur 20). På varje
provpunkt togs mellan fyra och sex delprov. Den totala provmängden för respektive
provpunkt varierade mellan 341 och 568 kg.
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Resultat och kommentarer

De framsiktade kornfördelningskurvorna visar att det finns en viss spridning i material-

sammansättningen. Av sammanlagt 47 delprov passerade 26 kornkurvor genom någon

av de yttre gränszonerna för godkänt material. Av dessa 26 kurvor var två så pass grova

att materialet inte var godkänt. Samtliga summaprov ligger inom de yttre gänskurvorna.

I figur 21 visas den finkornigaste och grovkornigaste kornkurvan av alla delproven.

I figur 22 visas motsvarande för summaproven, dvs materialsammansättningen i varje

provtagningspunkt sett till hela lagertjockleken.

För att underlätta provtagningen och på ett bättre sätt kunna anpassa provmängden till

fältsikten hade en mindre skopa utan tänder varit att föredra. En annan erfarenhet var att

man bör vara noga med att inte lasta på för stora mängder på fältsikten eftersom detta

gör att siktningsarbetet blir både fysiskt krävande och sannolikt också mindre effektivt.

 

Figur 20. Fältsiktning, provtagning med maskin.
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Rv 60, 2/200-3/100

Medelprov och ytterligheter för Delprov
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Figur 21.

-

Kornfördelningskurvor för medel- och ytterlighetsprov bland delprov.

M = medelprov, D = ytterlighetsprov.

Rv 60, 2/200-3/100

Medeiprov och ytterligheter för Summaprov
 100

-8&- S

so __|-+ =
Z -- s
 

 

2 h
o

, t
s

 

 8 
 

 Pa
ss

.
(v

ik
t-

%)

  20
 

 
  

     

 

 
& m mo N m e e eg g g

s $ 3 * o * $

Sikt (mm)

Figur 22. Kornfördelningskurvor för medel- och ytterlighetsprov bland summaprov.

M = medelprov, S = ytterlighetsprov.
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7.1.3.6 Provtagning på VTT-provsträckor.

Det primära syftet med provtagningen var att kontrollera materialsammansättningen

inom varje provsträcka mot i provvägsprojektet uppställda krav. Provtagningen utfördes

i förutbestämda provpunkter. Förstärkningsmaterialet inom provsträckorna består av

okrossat, 50 % krossat och helkrossat material. Provtagningen gjordes för hand och

material togs upp i fyra omgångar och fältsiktades vid varje provpunkt. Provmängden

var totalt ca 200 kg per provpunkt. Provtagningsdjupet var ca 40 cm, dvs inte riktigt

hela lagertjockleken.

Resultat och kommentarer

Okulärt bedömdes det okrossade förstärkningsmaterialet vara homogent i ytan. Däremot

konstaterades att det krossade materialet separerat på vissa ställen huvudsakligen längs

mittlinjen av vägen. Vid en jämförelse mellan olika delprov kan konstateras att en viss

spridning föreligger. Figur 23 - 26 visar kornstorleksfördelningar bland delprov och

summaprov.

Fältsiktningsarbetet upplevdes som fysiskt krävande och betungande speciellt vid

uppsiktning av det krossade materialet.

Rv 60, 9/620-9/880, okrossat
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Figur 23. Kornfördelningens variation i delprov från det okrossade materialet.
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Rv 60, 9/620-9/880, okrossat
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Figur 24. Kornfördelningens variation i summaprov från det okrossade materialet.

Rv 60, 9/520 9/580, 50% krossat
ytterligheter för Delprov och Summaprov
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Figur 25. Kornfördelningens variation i delprov och summaprov från det till

50 % krossade materialet.
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Rv 60, 9/450-9/480, 100% krossat

. Summaproven och ytterligheter for Delprov
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Figur 26. Kornfördelningens variation i delprov och summaprov från det helkrossade

materialet.
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7.2 E6, förbifart Falkenberg

7 2.1 Allmänt

I samband med nybyggnation av E6 förbi Falkenberg utfördes provtagningsförsök i två

ramper vid trafikplats Vinberg, väg E6 och 154 (figur 27). Syftet med provtagnings-

försöket var dels att studera förstärkningsmaterialets sammansättning, dels att pröva

arbetsmetodiken vid fältsiktning av grova material.

Förstärkningsmaterialet består av en blandning av naturgrus och krossat berg, fraktion

0 - 190 mm. Materialet kallas lokalt för "motorvägsgrus". Vid en okulär bedömning av

det utlagda materialet konstaterades att relativt omfattande separationer förekom i ytan.

 

&( x

2

P

Figur 27. Översiktskarta, E6 förbifart Falkenberg. Motorväg E6, Hedberg - Långås,

informationsblad. Vägverket i Hallands län.
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7.2.2 Utförda försök

Provtagning utfördes på utlagt material, ca 60 cm mäktigt. I varje ramp togs tre prov

varav två fältsiktades och ett togs hem för laboratorieanalys. Följande prov togs:

Prov A. Material från provtagningspunkt med grovkornig yta (figur 28). Prov på hela

lagertjockleken.

Prov B. Material från provtagningspunkt med fin- till medelgrovkornig yta (figur

29). Prov på hela lagertjockleken.

Prov C. Material från kanten av utlagt material.

Prov D. Material från provtagningspunkt med fin- till medelgrovkornig yta. Prov på

hela lagertjockleken.

Prov E. Material från provtagningspunkt med extremt grovkornig yta. Prov på hela

lagertjockleken.

Prov F. Material från kanten av utlagt material.
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Figur 29. Förstärkningsmaterial, fin- till medelgrovkornig yta.
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Prov A, B, C och D togs med hjälp av en grävmaskin med kabelskopa som i omgångar

tog upp material och hällde i fältsikten (figur 30). Prov C och F togs med skyffel (i

kanten av utlagt material). Uppsiktade materialmängder var i prov A 506 kg, i prov B

460 kg, i prov C 20 kg, i prov D 535 kg, i prov E 237 kg och i prov F 16 kg.

 

Figur 30. Provtagning på förstärkningsmaterial med kabelskopa.

7.2.3 Resultat och kommentarer

Kornfördelningskurvorna bekräftar den okulära bedömningen som visade att materialet

är inhomogent. Relativt stora variationer förekommer i fältsiktat matrial större än 8 mm.

Skillnaden är också relativt stor mellan de två kantproven. Materialet är i två fall så

grovt att det inte uppfyller krav enligt BYA Komplement 3/89. Övriga kornfördelnings-

kurvor passerar genom den nedre zonen för godkänt material. I figur 31 och 32 redo-

visas kornfördelningskurvorna för prov från ramp 2 respektive ramp 3.

Fältsiktningsarbetet var mycket fysiskt påfrestande beroende på att materialet var grovt

och kantigt. Detta gjorde att materialet var mycket svårt att hantera med vanliga hand-

redskap (spade, skyffel). Det kantiga materialet försvårade också materialflödet genom

fältsikten.
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7.3 Kommentarer och slutsatser angående provtagning i förstärkningslager

Resultaten av provtagningarna i förstärkningslager visar att det i de aktuella materialen

(största kornstorlek ca 200 mm) krävs provmängder om minst 200 kg. Vid provtagning

ur upplag och då materialen bedöms vara inhomogena skall en större materialmängd,

ca 3 m?, tas ut. Med hjälp av en lastmaskin homogeniseras detta material och läggs ut i

ett ca halvmetertjockt lager där provtagning görs.

Erfarenheter som gjorts i dessa undersökningar understryker också betydelsen av att

provtagning utförs på hela lagertjockleken. Fältsiktning av en förhållandevis stor

materialmängd uttagen ur hela lagertjockleken bedöms vara det mest representativa

sättet att bestämma materialets kornfördelning.

Stora materialmängder innebär dock inte bara fördelar. Arbetet blir fysiskt krävande och

påfrestande. Delvis måste också ny utrustning tas fram , t ex större siktar (fältsikt).

Det har också visat sig vara mycket vanligt att kornstorlekssammansättningen i ytan på

det utlagda materialet varierar beroende på separationer i samband med utläggningen.

Dessa variationer kan göra det svårt att bedöma var provtagningen skall utföras för att

vara representativ.

För att underlätta provtagningsarbetet bör traktorgrävare alternativt en mindre gräv-

maskin med kabelskopa användas. Vid de här redovisade försöken har det dock visat sig

att användning av maskinell utrustning kan medföra vissa problem. Provmängderna

tenderar att bli onödigt stora och noggrannheten i själva provtagningen kan försämras

(t ex på grund av att det kan vara svårt att hålla isär olika materiallager).
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8. FÖRSÖK MED BILDTOLKNING

8.1 Bakgrund

Bildtolkning har på senare tid framförts som ett alternativ till de konventionella

metoderna för bestämning av kornstorleksfördelning. Utvecklingsarbete pågår på flera

håll och bl a har IPACS AB i Luleå utvecklat ett system för bildanalys av fragmenterat

berg. IPACS AB har också, tillsammans med BDa 7 i Luleå, gjort en förstudie för att

utvärdera möjligheterna att anpassa detta system till Vägverkets krav (Hällerstrand, S

& Nordmark, T. 1991. System för bildtolkning av kornstorleksfördelning i naturmaterial

och förädlat material. BDa-rapport 91701-19).

Det system som IPACS utvecklat utgår från en bild av materialet som skall korn-

storleksbestämmas. Bilden, som måste innehålla någon form av skala, kan tas antingen

med videokamera eller med stillbildskamera. Denna bild digitaliseras och bearbetas i en

vanlig PC och ger som resultat en binär bild av fragmenten (kornen) samt information

om deras storleksklass och form. Detta kan sedan presenteras grafiskt i form av en korn-

fördelningskurva. Digitaliserings- och databearbetningsprocessen är helt automatiserad.

Enligt den ovan relaterade förstudien kan systemet "med fullgott resultat användas för

kornstorlekar över 5 mm".

8.2 Försök med bildanalys på utlagt förstärkningslagermaterial

För att pröva om det är möjligt att utifrån en bild av materialets yta beräkna dess

kornstorlekssammansättning har vissa orienterande försök gjorts med bildanalys på

utlagt förstärkningslagermaterial. Vid tre punkter på Rv 60 där fältsiktningar av

förstärkningslagermaterial utförts togs ett antal foton av det utlagda förstärkningslagrets

yta. Vid varje punkt togs en bildserie bestående av 9 foton i direkt anslutning till

provtagningsplatsen (figur 33). Med hjälp av dessa foton beräknade sedan IPACS

materialets kornfördelning ned till 2 mm. Vid beräkningen hade IPACS tillgång till

kornfördelningen mindre än 8 mm enligt fältsiktning.
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Figur 33. Plan över foton tagna vid sektion 4/540, VM. X markerar provtagnings-

punkt för fältsiktat prov. Varje foto täcker en yta på ca 0,9 x 1,25 m.

8.3 Resultat och kommentarer

Resultatet av bildtolkningsanalyserna redovisas med kornfördelningskurvor ned till

2 mm. De flesta av dessa kurvor uppvisar en dålig överensstämmelse med fältsiktnings-

resultaten. De kurvor som beräknats med hjälp av bildtolkningsanalys är genomgående

mera finkorniga än fältsiktningskurvorna (figur 34).

Den dåliga överensstämmelsen beror sannolikt på att bildanalysen endast redovisar

förhållandena på ytan medan fältsiktningen avser ett prov genom hela lagertjockleken.

Även rent okulärt var det uppenbart att ytan var mera finkornig än materialet i övrigt.

Tydligen är det så att i samband med justering och vältning av materialet uppkommer en

anrikning av finmaterial i ytan. Eventuellt är det också så att denna anrikning kan för-

stärkas om ytan under en längre tid är exponerad för väder och vind. I det här fallet lades

förstärkningslagret ut under våren (april-maj) medan fotografering för bildanalys

utfördes först i slutet av september.

Utifrån de här redovisade försöken är det svårt att dra några säkra slutsatser om bildtolk-

ningssystemets användbarhet. En slutsats är dock att det är svårt att använda
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bildtolkning för kontroll av ett utlagt och vältat material. Sannolikt måste bilderna tas i

samband med att materialet levereras alternativt vid produktionsstället.

Systemet med bildtolkning bedöms dock vara mycket intressant och kan, efter fortsatt

utveckling och anpassning, sannolikt komma till användning inom flera delar av väg-

byggnadsprocessen.
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Figur 34. Jämförelse mellan kornfördelning bestämd med dels fältsiktning dels

bildanalys på förstärkningslager vid Rv 60, sektion 4/540, VM.

Heldragen kurva är resultat av fältsiktning medan streckad kurva är resultat

av bildanalys (foto 2).
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9, METODIK FÖR PROVTAGNING AV BÄR- OCH FÖRSTÄRK-

NINGSLAGER (FÖRSLAG)

9.1 Förutsättningar

Metodiken varierar beroende både på syftet med provtagningen och i vilket skede av

vägbyggnadsprocessen den utförs. Vanligast är dock att provtagning utförs på levererat

och utlagt material. I BYA Komplement 3/89 föreskrivs att prov på bärlager skall tas

minst en gång per 1000 m? utlagt material och på förstärkningslager minst en gång per

2000 m? utlagt material. Syftet med provtagningen är i regel att bestämma materialets

kornfördelning. Det finns dock inga uttalade noggrannhetskrav för en korrekt bestäm-

ning av kornfördelningen. För bär- och förstärkningslagermaterial anges i BYA

Komplement 3/89 gränsvärden för godkända siktningskurvor. Gränsvärdena anges i

procent med hela tal. En rimlig ansats bör därför vara att gränsvärdena inte får avvika

med mer än + 0,5 procentenheter. Samma krav bör rimligen ställas på siktningskurvan.

Syftet med den här föreslagna metodiken är att insamlade prov skall kunna användas för

en korrekt bedömning av kornstorleksfördelningen enligt ovan. Har man en lägre

ambitionsgrad vad gäller siktningskurvans noggrannhet kan man självklart nöja sig med

färre prov och mindre provmängder.

9.2 Provtagning på utlagt material

9.2.1 Val av provtagningsplats

Vägsträckningen delas in i delsträckor om vardera 300 m. På varje delsträcka väljs

slumpmässigt minst två provtagningsplatser. Detta kan t ex göras genom att med en

slumptalstabell välja läge både i längsled och tvärled. Många miniräknare har inbyggda

slumptalsgeneratorer som kan utnyttjas för detta ändamål. Det viktiga är att valet av

provtagningsplats görs slumpmässigt och inte styrs av andra förhållanden vid lokalen

ifråga. Valet av provtagningsplats kan med fördel göras innan man går ut i fält.

Om vissa punkter eller partier av det utlagda materialet avviker markant skall prov tas

även där. Det kan gälla partier där materialet separerat så att ytan antingen bedöms vara

mycket grov eller mycket fin.
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9.2.2 Provmängd

Erforderliga provmängder bestäms med ledning av största förekommande kornstorlek

enligt tabell 2. Observara att under "Minsta provmängd" anges minsta tillåtna prov-

mängder som inte får underskridas om proven skall användas för bestämning av korn-

storleksfördelning enligt 9.1. För att öka säkerheten i provtagningen och minimera fel

relaterade till provtagningsförfarandet är det önskvärt att provmängderna ligger i

närheten av de mängder som anges under "Rek. provmängd".

Tabell 2. Erforderliga provmängder.

 

 

 

 

 

     

Största kornstorlek Minsta provmängd Rek. provmängd

20 mm 2 kg 5 kg

50 mm 20 kg 50 kg

100 mm 100 kg 200 kg

200 mm 200 kg 400 kg

9.2.3 Provtagning

Prov tas normalt på hela lagertjockleken. Vid stora lagertjocklekar (mer än 30 cm) kan

det dock vara nödvändigt att dela in provet i delprov. Prov kan t ex tas på den övre

respektive undre delen av lagret. Delproven redovisas var för sig samt sammanslagna

till ett summaprov för hela lagertjockleken.

Provgropen utformas så långt möjligt är med vertikala väggar. Man bör undvika att ta

med material som rasar ned i provgropen och vara noga med att separera olika lager så

att inte t ex underliggande lager kommer med i provet.
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I bärlager bör provtagning utföras med handredskap (spade, spett). Detta beroende dels

på att bärlager inte innehåller så grovt material (max 50 mm), dels på att bärlager läggs i

förhållandevis tunna lager som är svåra att provta med maskinell utrustning.

I förstärkningslager bör prov tas med mindre typ av grävmaskin (t ex traktorgrävare).

Skopan bör i princip vara så liten som möjligt (kabelskopa) och helst utan rivtänder. Det

är naturligtvis möjligt att ta prov även i förstärkningslager med handredskap. I grova

material (material större än 100 mm) blir detta dock mycket tidskrävande och även

fysiskt krävande.

Proven emballeras och märks på lämpligt sätt varefter de sänds till laboratorium för

bestämning av kornfördelning.

Alternativt görs fältsiktning av material större än 20 mm så att endast det finkorniga

materialet (© 20 mm) behöver siktas i laboratorium. (Tillvägagångssätt för fältsiktning,

se avsnitt 7. 1.3.1, sid 15 !)

9.3 Provtagning ur upplag

9.3.1 Allmänt

Det är ofta förenat med mycket stora svårigheter att ta ett representativt prov ur ett

upplag. Detta sammanhänger med de separationer som normalt uppkommer i material

som läggs i upplag. Separationerna uppkommer genom att material som läggs på

upplaget rasar längs upplagets sidor och då separerar så att en anrikning av grovkornigt

material uppkommer i upplagets botten (se fig 9, sid 13).

Provtagning i upplag har dock flera fördelar jämfört med provtagning på utlagt material.

Större provmängder kan tas ut och normalt finns maskinell utrustning till hands.

Produktionen kan också snabbt justeras, ställas om, i fall materialet inte uppfyller

kraven. Nackdelen är givetvis att kontrollen på det utlagda materialet minskar.

Provtagning i upplag skall därför kompletteras med en besiktning av det utlagda

materialets yta med avseende på bl a separationer. Om materialet är godkänt i upplaget

men inte uppfyller kraven i utlagt läge är det mera en fråga om materialhanteringsteknik

än om teknik för materialproduktion. Provtagningsförfarandet bör också anpassas till

byggobjektets storlek. Vid mindre objekt, t ex korta om- eller nybyggnationer är det ofta

enklare att göra provtagningen på utlagt material.
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9.3.2 Provmängd

Erforderliga provmängder bestäms enligt avsnitt 9.2.2 (sid 39).

9.3.3 Provtagning

Vid provtagning ur upplag krävs att materialet homogeniseras (blandas) på något sätt

innan prover kan tas. Detta görs lämpligen genom att en relativt stor materialmängd,

minst 3 m?, tas direkt ur upplaget med en lastmaskin. Materialet skall tas i botten av

upplaget och materialmängden skall vara så stor att även material från upplagets övre

del rasar ned och kommer med i uttaget. Det uttagna materialet homogeniseras (blandas

med skopan) och breds ut i ett 0,4 - 0,5 m tjockt lager i vilket provtagning görs på

samma sätt som vid provtagning på utlagt material (avsnitt 9.2.3).

Ett alternativt sätt att ta ut ett prov är att använda en provtagningsbehållare i form av en

låg låda tillverkad i kraftig plåt och försedd med lyftöglor och lyftkedjor. Lådan bör

rymma 100 - 200 dm? och inte vara högre än ca 0,2 m. Vid provtagning ställs lådan på

ett plant underlag och materialet breds ut i en matta över lådan. Med hjälp av en last-

maskin lyfts lådan sedan upp ur det utbredda materialet. Det material som stannar kvar i

lådan (ca 200 - 400 kg) utgör sedan ett prov.

9.4 Provtagning från bandtransportör

9.4.1 Allmänt

Vid provtagning från bandtransportör måste stor hänsyn tas till dels ev variationer i

täktens materialsammansättning, dels i vilket skede av materialproduktionen band-

transportören befinner sig. Om materialet t ex endast passerat en kross är risken stor att

variationer i täktens materialsammansättning kommer att slå igenom vid provtagning

från bandtransportör (se avsnitt 7.1.3.2, sid 17). Har materialet passerat flera krossar är

förutsättningarna större att materialet homogeniserats så att provtagningen blir mera

tillförlitlig. Om man bedömer att det förekommer variationer i materialsammansätt-

ningen måste en större materialmängd tas ut och homogeniseras på samma sätt som vid

provtagning ur upplag (avsnitt 9.3.3).
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9.4.2 Provmängd

Erforderliga provmängder bestäms enligt avsnitt 9.2.2 (sid 39).

9.4.3 Provtagning

Prov från bandtransportör tas antingen genom att bandet stoppas och material från en

viss längd av bandet tas ut eller genom att en lastmaskin håller skopan under

materialströmmen under en viss tid.
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