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Produktstandarder för ballast

Reviderade produktstandarder, publiceras tidigast
hö t 2012hösten 2012
• EN13043 Ballast för asfalt
• EN13242 Obunden ballastEN13242 Obunden ballast
• Samma struktur och gemensamma krav/kategorier
• Kategori AN5 för kulkvarnsvärde (EN13043)g N ( )

Separat standard EN16236 ’Utvärdering av överens-
tä l ’ bli tidi t hö t 2012stämmelse’, publiceras tidigast hösten 2012
Omfattar nu gällande FPC-bilagor med frekvenstabeller för 
provning.p g

EN13285 Obundna överbyggnadsmaterial
S C äSka harmoniseras, dvs CE-märkning enligt bilaga ZA
Publiceras tidigast 2013. 

Reviderade provningsstandarderp g

Beteckning Ämne PublicerasBeteckning Ämne Publiceras
EN 932-5 Kalibrering och kontroll 

av laboratorieutrustning
Mars 2012

av laboratorieutrustning

EN 933-1 Siktning Januari 2012

EN 933-3 Flisighetsindex Januari 2012
EN 933-8 Sandekvivalentvärde, Januari 2012

SE(10)

EN 1097-6 Korndensitet Hösten 2012

EN 1097-9 Kulkvarnsvärde Hösten 2012

EN 1097 10 K ill it t Hö t 2012EN 1097-10 Kapillaritet Hösten 2012

EN 933-1 Bestämning av
kornstorleksfördelning genom siktning
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EN 933-1 Bestämning av 
kornstorleksfördelning genom siktning

Definition av kornstorlek:
Storleken hos den kvadratiska siktöppning som pp g
kornet nätt och jämnt kan passera 

J. Fernlund 1998

Metoder för bestämning av kornstorlekMetoder för bestämning av kornstorlek

• EN 933-1 ’Siktning’ är och kommer att vara 
referensmetod – typprovning och tvist

• ”Andra provningsmetoder kan användas för 
produktionskontroll (FPC), om ett lämpligt 
arbetssamband med referensmetoden kan 
upprättas ”upprättas.”

• T ex olika metoder för bildanalys: en kamera tar 
en 2-dimensionell bild av fritt fallande korn.

Revidering av EN 933 1 ’Siktning’Revidering av EN 933-1 Siktning

• Ändrad provberedning

• Alternativ metod för samtagen ballast 0/D 
med D ≥ 31,5 mm

• Kravet på avslutande manuell siktning 
slopas 

Revidering av EN 933-1 ’Siktning’
Ändrad provberedning

• Analysprovets minsta vikt M i kg kan 
beräknas från formeln M = (D/10)2beräknas från formeln M = (D/10) ,
där D uttrycks i mm.

• Alternativet vid D>63 mm att minst 40 kg 
ska passera 63 mm-sikten har slopats.
Om passerande mängd vid 63 mm-sikten p g
är större än 50 %, blir analysprovet för 
litet.



EN 933-1 ’Siktning’
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Revidering av EN 933-1 ’Siktning’g g
Alternativ metod för samtagen ballast 0/D 

med D ≥ 31 5 mmmed D ≥ 31,5 mm

Varför godkändes inte VVMB 619 ’Bestämning av• Varför godkändes inte VVMB 619 Bestämning av 
kornstorleksfördelning genom siktningsanalys’
som EN metod ?som EN-metod ?

• Därför att endast delen mindre än 16 mm 
tvättsiktas. Laboratorieprovet siktas i naturfuktigt 
tillstånd på 16 mm-sikten. 

EN 933-1 Siktning av samtagen 
ballast 0/D med D ≥ 31,5 mm

Referensmetoden Alternativ metod - Bilaga A
H l l t D t t f kti l t• Hela analysprovet 

ska tvättsiktas.
• Det naturfuktiga analysprovet 
delas upp i två delar (A och B) 

d hjäl 16 ikt• Om sortering 0/90 
mm innehåller 5 % 

med hjälp av 16 mm-sikten.
• Hela A-delen tvättsiktas.

finmaterial ska ca 4 
kg finmaterial tvättas 

• B-delen + A-delen mindre än 
16 mm homogeniseras och 

bort.
g

neddelas till minst 2,6 kg, som 
sedan tvättsiktas.

EN 933 1 ’Siktning’ gällande hittillsEN 933-1 Siktning  – gällande hittills

• Skaka siktsatsen, manuellt eller mekaniskt.

• Skaka sedan varje sikt manuellt och …….j

• ANM 2: Siktningsförfarandet kan anses• ANM 2: Siktningsförfarandet kan anses 
avslutat, när det kvarliggande materialets 
vikt inte förändras mer än 1 % under envikt inte förändras mer än 1 % under en 
minut av denna behandling.



Siktning av obundet bärlager 0/31,5 mm: 8 siktar
Handskakningsfrekvens = 120 skakningar/minHandskakningsfrekvens  120 skakningar/min 
Minst 8x120 ≈ 1000 handskakningar per prov !!

Bild från Lisbet Karlsson, NCC
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EN 933-3 ’Flisighetsindex’
Provnings-

t
Tidigare utgåva 

å 2004
Ny utgåva 
J i 2012moment av år 2004 Januari 2012

Framsiktning Enligt EN 933-1 Enligt EN 933-1
av delfraktioner
Spaltsiktning Manuell spaltsiktning av 

f
Siktningen kan p g

av del-
fraktionerna

delfraktionerna. 
Spaltsiktningen ska 
anses avslutad, när det 

g
utföras manuellt 
eller maskinellt

kvarliggande 
materialets vikt inte 
förändras mer än 1 % 

och ska 
säkerställa %

under en minut av detta 
moment.

fullständig 
uppdelning.pp g

Revidering av EN 993-1 ’Siktning’
Kravet på avslutande manuell siktning slopas

• Rensiktningskrav:
Siktningen ska fortgå, tills kvarliggande mängd på varje 
sikt innehåller högst 1 % korn, som kan passera sikten.
”ANM 3 Beroende på ballastmaterialets egenskaper kan siktningen 
anses vara avslutad om kvarliggande mängd inte förändras mer änanses vara avslutad om kvarliggande mängd inte förändras mer än  
1 % under 1 min.”

Laboratoriet måste känna till skakapparatens prestanda• Laboratoriet måste känna till skakapparatens prestanda 
och/eller den manuella siktningens effektivitet.

• Formeln för kontroll av överbelastning av en sikt (=Rmax) 
är bara vägledande; den ger ingen garanti för 
rensiktningrensiktning.

EN 933-8:2012 ’Sandekvivalentvärde’
Ny provberedning

• Om laboratorieprovets halt (0,063/2) > 10 %, 
reduceras analysprovets halt till 10 % genom att enreduceras analysprovets halt till 10 % genom att en 
passande mängd av laboratorieprovets fraktion 
(0 063 2 0) mm tillsätts(0,063-2,0) mm tillsätts.

EN 933-8:2012 ’Sandekvivalentvärde’
Ny provberedningNy provberedning

EN 933-8:2012, 
Figur 6



EN 933 8 ’Sandekvivalentvärde’EN 933-8 Sandekvivalentvärde

Finmaterialets kvalitet
• SE-krav kan ställas i kommande produktstandarder• SE-krav kan ställas i kommande produktstandarder 

för ballast
• Provningsfrekvens (FPC) 1 prov/vecka• Provningsfrekvens (FPC)             1 prov/vecka
• Den nya provberedningen leder till högre SE-värden,  

b t k SE(10)som betecknas SE(10)

Svenska SE kravSvenska SE-krav

Material Nuvarande 
SE k

Motsvarande 
SE(10) kSE-krav SE(10)-krav

Asfaltvägar
Obundet bärlager
Förstärkningslager

≥ 35
≥ 30

≥ 55
≥ 45 eller 55Förstärkningslager ≥ 30 ≥ 45 eller 55

EN 933-8 ’Sandekvivalentvärde’
Motiv för den nya provberedningen

Om analysprovets halt (0,063/2) > 10 %
• ökar risken för mättnad (h1 = 38 cm)ökar risken för mättnad (h1  38 cm)
• minskar den diskriminerande förmågan
• blir precisionen sämre (franska erfarenheter)blir precisionen sämre (franska erfarenheter)

SE(10)-värdet ger ett mått på finmaterialetsS ( 0) ä det ge ett ått på ate a ets
plastiska egenskaper 
• hög lerhalt – smörjande effektg j
• svällande lermineral  t ex bentonit

EN 933-8 SE-provning
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SE-provningens ursprung
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Revidering av EN 1097-9 ’Kulkvarnsvärde’Revidering av EN 1097-9 Kulkvarnsvärde

• Uppdaterade hårdhetskrav för stålkulornaUppdaterade hårdhetskrav för stålkulorna
(HRC 60-67, tidigare HRC 62-65)

• Analysprovets vikt bestäms enligt formeln

5
1000 p ±

ρ
M

där ρ är den förtorkade korndensiteten

5  
2,65

 = p ±M

där ρp är den förtorkade korndensiteten 
enligt EN 1097-6, bilaga A

• Provberedning enligt förra FAS Metod 259 
tillåts. 

Revidering av EN 1097 9 ’Kulkvarnsvärde’Revidering av EN 1097-9 Kulkvarnsvärde

• Nuvarande kriterium för upprepning av provningen 
mildrasmildras

• Ingen ytterligare provning,
om differensen mellan de t å första anal spro en- om differensen mellan de två första analysproven 

är större än 10 % av medelvärdet;
(7 % gäller nu)(7 % gäller nu)
- om de båda kulkvarnsvärdena är ≤ 5,0.


