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Vattenkänslighet
Jämförelse mellan FAS och SS-EN. SBUF-projekt genomfört av SkanskaJämförelse mellan FAS och SS EN. SBUF projekt genomfört av Skanska

Vinterkonditioneringg
Metod som innehåller lagring I saltvatten och frys-töcykler
TRV-projekt för framtagning av metodbeskrivning för “vinterkonditionerings-
metoden” enl Peet Höbeda

PrallPrall
TRV-projekt för genomlysning av metoden. Målet är att erhålla en metod med 
bättre precision 

Vattenkänslighetg
SBUF projekt Skanska

Provningsmoment

- Marshallpackning

SS-EN 12697-12

2 x 50 slag
FAS Metod 446

2 x 35 slag
- Lagring i vatten
- Vattentemperatur

7 dygn
+40 °C

3 dygn*
+30 alt +40 °C*

- Provningstemperatur +10 °C +25 °C (5-25)

NOTE: Additional water conditioning and additional use of frost/thaw 
cycles can be specified for special purposescycles can be specified for special purposes.

+40 °C < Pen 150 < +30 °C

Metoder Provningsparametrar Beläggningstyper
ABT 16 
160/220

AG 16 
160/220

ABb 16 
70/100

ABS 16 
70/100

FAS  414 2 x 50 7 dygn 40 °C 78 74 89 88

SS-EN 12697-30 2 x 35 3 dygn 30 och 40 °C 95 87 93 87

SS-EN 12697-33 88 85 86 95

Vad ger provtryckning 
vid +25°C istället för vid +10°C grader?

Anmärkning i standarden SS-EN 12697-12:
För att uppnå största inverkan från bindemedlets vidhäftning ochFör att uppnå största inverkan från bindemedlets vidhäftning och 
minimera inverkan från brutna ballastkorn i brottytan rekommenderas 
en standardtemperatur av +25 °C vid provningen

Prall (provningsparametrar)Prall (provningsparametrar)

• Slaghöjd (43 ±1 mm)
• Vattentemperatur (5 ±1 °C)
• Kulors dimensioner och vikt (11,50-12,01 mm)
• Frekvens (950 ±10 slag/min)( g )
• Teststid (15 min ±10 sek)



Rekommendationer (enligt VTI rapporten)
1. Korrigera ritningen av locket som felaktigt beskriver stålkulornas rörelse
2. Korrigera kravet på kulornas HCR-hårdhet (enl. standarden: 63-66) 
3 I fö k å h t l d t t t k ll h t3. Inför krav på hur stenar som lossnar under testet skall hanteras.
4. Alltid testa på sågad yta. (både labprov och borrprov). 
5. Snävare toleransen på frekvensen (enl. metod: 950 ±10 slag/min)
6 Snä are tolerans på pro tid (enl metod 15 min ±10 sek)6. Snävare tolerans på provtid (enl. metod: 15 min ±10 sek) 

7. Införa referensprov (t.ex. ABS 16)
8 Utveckla test med accelerometer (för kontroll av utrustningsstatus)8. Utveckla test med accelerometer (för kontroll av utrustningsstatus)

Dessa förändringar bör arbetas in i Europastandarden så fort möjlighet ges. 
Tills vidare bör förändringarna införas i metodhandledning eller som TRV-metod

Frågor som berör SS-EN 12697-16 metod A.g

1. Enligt metoden så skall provkropparna ligga i vattenbad i minst 5 h, 
men hur påverkas resultaten om provkropparna ligger ett dygn, tre 
dygn eller veckovis? Enligt metoden så finns det inte någon övre 
gräns.

Svar: Vet ej! (men maxgräns borde anges)

2. Hur påverkas resultaten om du har fritt flöde på vattnet gentemot 
återvunnet vatten från sluten tank?

Svar: Vet ej (men kan kanske bli problem om det återvunna vattnet inte filtreras 
ordentligt)

Vi tar med oss frågorna till 
metodgruppen!

on/off


