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VTI 1

Leif Viman

1. Sammanfattning

Trögermetoden används för att på laboratorium kunna bedöma olika asfaltbeläggningars

nötningsmotstånd mot dubbtrafik. Metoden är framtagen i Västtyskland i början av 70-talet,

dubbförbud gjorde dock att intresset för metoden avtog. Metoden togs över till Norden och

har utvecklats i Sverige men framförallt i Norge under 1970-80 talen. I Sverige finns några

utrustningar medan Norge har ett 20-tal. Det har dock varit mycket svårt att normera metoden.

Många utrustningsdetaljer som slits oj ämt gör att metoden har dålig repeterbarhet och

reproducerbarhet.

Syftet med denna undersökning har varit att förbättra metoden. Detta innebär bl a att styra upp

kvalitén hos olika utrustningsdetaljer, framförallt delar i själva nålpistolen (nålar och fjädrar),

samt att förenkla metodförfarandet.

Notatet beskriver kort utvecklingen av Trögermetoden sedan den infördes omkring 1970.

Jämförelse mellan svenska, tyska, norska och finska erfarenheter tas upp. Betoningen ligger

dock på senare års studier på VTI, där även resultat från jämförande prövningar mellan Tröger,

andra labmetoder och vägslitage redovisas.

Trots stora ansträngningar att förbättra metoden har detta inte lyckats. Apparaten är "nyckfull"

vilket bl a innebär att resultat från likvärdiga provkroppar som körs med några dagars

mellanrum kan hamna på olika nivåer. Repeterbarheten kan vara mycket god för en serie

prover men sedan vara mycket dålig för nästa serie. Slutomdömet om Trögermetoden måste bli

att den inte är en lämplig metod för att bedöma asfaltbeläggningars nötningsresistens.

Nya metoder måste tas fram. Det finns idag några alternativ som dock måste utvärderas innan

val av lämpligaste alternativ kan göras. Ett alternativ är den Finska PWR-utrustningen, som till

sin uppbyggnad dock påminner om Tröger vad gäller komplicerade utrustningsdetaljer, men i

övrigt, bl a genom sina dubbade däck, liknar verkligt slitage. Ett annat alternativ är den sk

Prallutrustningen. Metoden kommer ursprungligen från Kalifornien, men har sedan utvecklats i

Europa, framförallt i Österrike och Tyskland. En Prallutrustning har nyligen byggts i Sverige

och inledande provning har visat lovande resultat.
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2. Inledning

Trögerutrustningen är framtagen i Västtyskland i början av 70-talet. Den består av en

tryckluftsdriven nålpistol som sitter monterad på ett stativ. En provkropp placeras på ett

roterande bord under nålknippet. Vid körningen, som utförs vid i0° C, slår nålknippet mot

provkroppen och ett cirkulärt spår bildas på provkroppen. Trögervärdet erhålls genom att

beräkna volymen (cm3) av det bortnötta materialet.

Jämförande kömingar gjordes mellan Tröger, Prall (stålkulor som studsar på en provkropp)

och vägslitage. Resultaten visade ett gott samband mellan Tröger- och vägslitage. Dubbförbud

i Tyskland gjorde dock att intresset för metoden svalnade. Till Sverige kom utrustningen 1975,

då VTI och Skanska skaffade varsin utrustning. Utrustningarna har sedan använts med varierad

framgång. I Norge skaffade Vejlaboratoriet en Trögerutrustning vid ungefär samma tidpunkt,

och man fann metoden mycket lovande, varför man skaffade ett 20-tal utrustningar till olika

Fylken i Norge. Man upptäckte då svårigheter med att erhålla jämförbara resultat mellan olika

maskiner (dålig reproducerbarhet). Trots mycket utvecklingsarbete har man inte fått riktig

ordning på metoden i Norge. I Finland skaffade man utrustningen på 80-talet, men har sedan

utvecklat PWR, små dubbade däck som roterar runt mantelytan på en provkropp, som en

alternativ slitagemetod. På VTI gjordes mindre modifieringar under 80-talet, bl a byggdes

apparaten in i ett klimatskåp. Detta notat beskriver huvudsakligen de senare modifieringar som

gjorts med Trögermetoden, samt jämförelse mellan Tröger- och vägslitage.

4. Beskrivning av Trögermetoden

Enligt originalutförandet förbehandlades proverna genom vakuummättning i vatten och 7

dygns vattenlagring. Dessutom utsattes proverna för ett antal frys-töcykler under 7 dygn. Före

körning tempererades proverna 30 min i :00 C spritlösning. Detta upprepades sedan mellan

var 4:e period (1 period=40 sek). Proverna bestod av cirkulära prov, diameter 100mm och

höjd 30mm (halva Marshallprovkroppar).

Utrustningen består av en tryckluftsdriven nålpistol som sitter monterad på ett stativ. En

provkropp placeras på ett roterande bord under nålknippet. I nålpistolen sitter 51 st nålar, 2

mm diameter, som slungas ner mot provet. En fjäder trycker sedan tillbaka nålknippet. Detta

upprepas hela tiden, vilket gör att nålarna "smattrar" snabbt och oregelbundet mot

provkroppen under kömingens gång och ett cirkulärt spår bildas på provkroppen.

Trögervärdet erhålls genom att beräkna volymen av det bortnötta materialet efter 16 perioder

(1 period=40 sek).

VTIs metod sedan 1992 (VTI -92) finns kortfattat beskriven i bilaga 1.
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5. Förändringar av metoden mellan 1970-1991

I detta kapitel har inte fullständiga metodbeskrivningar medtagits, utan bara sådana detaljer

som är intressanta vid en jämförelse mellan de olika metodvarianter som förekommit. De

största metodförändringarna är sammanställda i följ ande tabell.

Tabell 1. Sammanställning Över olika metodvarianter.

         

Datum Metod Prov- Lagrings- Klimat Luft- Tryck- Nålar Nål- Slitage-

prep tid tryck kalibrering avstånd perioder

-1970 Tysk Vakuum Vatten 7dygn iO° 5 bar Nej Slst 6mm 0-16

original Frys-tö 7dygn 2mm just

"1990 Norsk " Vatten 7dygn " " Ja " 3mm "

ej just

1975 VTI -75 " Vatten 7dygn " " Nej " 6mm "

Frys-tö 7dygn just

1986 VTI 86-90 " Vatten 7dygn " " " " " 2-18

1991 VTI -91 " Vatten ldygn " " " " 3mm "

ej just

1992 VTI -92 " " " " " " " 0-16

           

Med den tyska metoden som utgångspunkt utvecklades metoden framförallt i Norge. Man

införde bl a 3 mm nålavstånd utan efterjustering, istället för det tyska med 6 mm nålavstånd

med efterjustering efter var 40 sek. Utrustning för att mäta nålamas slagkraft infördes. Detta

innebar att trycket justerades så att samma slagkraft erhölls vid varje försök, till skillnad från

övriga som använde 5 mbar tryck. Eftersom tryckfall kan förekomma, mellan mätklocka och

nålpistol, så är det en klar fördel om slagkraften kan mätas direkt. Mycket höga krav på

rengöring av nålpistol samt lång inkörningsperiod på nya nålar är andra förbättringar som

infördes.(ref. 5)

I Sverige utvecklades metoden betydligt blygsammare. De förändringar som VTI införde 1986

var bl a slopande av frys-tö lagringen av proverna före körning. Dessutom infördes

initialslitage, vilket innebar att provkropparna slits 2 perioder á 40 sek innan nollvägning görs.

Sedan beräknades Trögerslitaget på 2-18 perioder istället för 0-16 perioder som var det

vanliga. Anledningen till detta var att man ville slita provkropparna på dess "riktiga" yta, dvs

överytan av provet. Frys-tölagring slopades eftersom den inte ansågs förändra ordningen

mellan bra och dåliga material och dessutom var mycket tidsödande. Försök har gjorts med

olika antal slitageperioder, men sedan 1992 har VTI gått tillbaka till 0-16 perioder, med

testning på sågad yta.

På VTI används utrustningen även till vägmarkeringsmassor
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6. Nyare försök på VTI

Under 1991 utfördes en mer grundläggande och systematisk undersökning av metoden på VTI,

med förhoppning om att kunna räta ut en del frågetecken kring metoden. Framförallt var syftet

att erhålla en metod med bättre repeterbarhet och reproducerbarhet. Norska erfarenheter hade

dock pekat på mycket stora svårigheter när det gäller att få olika utrustningar att ge likvärdiga

resultat.

När det gäller repeterbarhet, dvs att erhålla samma resultat vid upprepad provning på samma

utrustning, så infördes ett enklare metodförfarande. Den största förändringen var att ställa in

utrustningen i ett klimatskåp så att provningen kunde utföras i ett svep. Tidigare var man

tvungen att lyfta ut provet efter var 4:e period (lper = 40sek) för att temperera provet i

kylvätska under 30 min innan provningen kunde fortsätta. Det är också mycket svårt att sätta

tillbaka provet i exakt samma läge. Dessutom justerades inställningen av nålhöjd. När man

tidigare satte tillbaka provet efter kylning så efterjusterades höjden så att man alltid hade 6 mm

höjd mellan nålar och provkropp. Detta var mycket svårt eftersom en del stenar stack upp i

slitagespåret. Istället infördes 3 mm nålhöjd utan efterjustering. Genom att dessutom precisera

kvaliteten hos olika detaljer i utrustningen, så var förhoppningen att även reproducerbarheten

skulle förbättras, dvs att erhålla likvärdigt resultat vid upprepad provning hos olika

utrustningar.

6.1 Undersökta parametrar

Det är många detaljer som är svåra att hålla konstanta på utrustningen. Bl a tryckluftsflödet,

kvalité hos nålar och fjädrar till nålpistolen, avstånd mellan nålar och provkropp, temperering

av provmm. Målsättningen med detta projekt var att förbättra utrustningen samt att förenkla

metodförfarandet för att erhålla en användbar laboratoriemetod för bestämning av

slitagemotstånd hos beläggningar.

Nålar:

Under utvecklingsarbetet har olika dimensioner på nålar testats. Både 3 mm nålar och 4 mm

nålar har provats som alternativ till originalets 2 mm nålar. Nålar med 3 mm diameter (19 st)

ger en bättre slitagebild på provet som mer liknar vägslitage än de ursprungliga 2 mm nålarna.

Med 4 mm grova nålar har mycket ojämna resultat erhållits. Detta beror kanske på att endast

11 st nålar då används. Vid försök med olika nåldiametrar uppstod behov av att variera antalet

slitageperioder. De varianter som förekommit är 0-10, 0-16, 0-18 och 2-18 perider. Dessa

försök gav inga markanta förbättringar varför VTI sedan 1992 gått tillbaka till 0-16 perider.
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Avståndet mellan nålar och provkropp var 6 mm på ursprungsversionen och efterjusterades

efter var 4:e period (4x40sek). Det är mycket svårt att ställa in höjden när man redan har ett

slitagespår där stenarna sticker upp ur massan. Istället ställs nu nålarna in på 3 mm avstånd

utan efterjustering. Försök som visar hur Trögervärdet varierar med nålavstånd visas i figur 1

        

Figur 1. Trögervärde som funktion av nålavstånd, massatyp HABIÖT.

Då nålarna är härdade på ytan måste dessa först slitas in före användning. Föreslagen

inslitningsprocedur finns beskriven i bilaga 2. Även avnötningsförloppet hos nålarna har

studerats. Efter 25 prov har ca 5 mm av nålarna slitits bort. För att alla nålar i ett nålknippe ska

kunna bearbeta provet under körning har krav på max 2 mm skillnad mellan längden av två

nålar införts. För att studera maximalt slitage hos proverna, kördes 40 perioder på tre

referensprovkroppar. Slitaget efter 16 perioder var 16,3 g bortnött och efter 40 perioder 26,4

g. Se figur 2.

           

Figur 2. Trögerslitage efter 40 perioder (1 period=40 sek).

(Obs! Efter 24 perioder vattenmättades proverna igen)
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Fjädrar:

De fjädrar som medföljer nålpistolen är inte några precisionsfjädrar med fastställd hårdhet. För

att erhålla en likvärdig fjäder vid byte så skaffades fjädrar med 3 olika definierade hårdheter.

En fjäder med samma hårdhet som ursprungsfjädern, benämnd 100%, och en med 75% och en

med halva hårdheten, 50%. Dessa testades och 75% fjädern som gav det högsta slitaget har

sedan används. Denna fjäder har beteckningen: TF 3*36 DY *65 NT=8, SS 1774. (tabell 2).

Tabell 2. Test med olika ädrar

Test nr F 100%

 

Preparering av prov:

Preparering av provhar skett på många olika sett under årens lopp, men framförallt olika i

olika länder. Skälet till detta kan vara att kvalitén hos stenmaterialet varierat eller att olika

typer av beläggningar, med lågt respektive högt hålrum, testats. Provning har på VTI tidigare

skett på osågade ytor, eftersom det är den yta som utsetts för dubbslitage på vägen. För att

renodla försöket provas dock numera alltid på sågade ytor.

För att förenkla metoden har både vattenlagringen och frys-tölagringen tagits bort. Numera

vakuummättas endast proverna före testning. Med de starka stenmaterial som förekommer i

Sverige i kombination med mycket täta beläggningar tycks detta räcka. Eftersom de vanliga

beläggningstypema har lågt hålrum, är det mycket svårt att få in vatten i provkropparna.

Nytillverkad beläggning är dessutom hydrofob, vilket ytterliggare försvårar vattenupptagning.

De värden på vattenupptagning som erhållits på de vanliga beläggningstypema, gäller även

HABS-massor, ligger oftast på några tiondels procent och som mest på 2 %.
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För att slippa lyfta ut och temperera provkropparna efter var 4:e period (lper = 405ek), så har

olika metoder att kyla provkropparna testats. Först monterades ett spraymunstycke över

provkroppen så att man kunde spruta kylvätska på provet under körning. Det visade sig dock

att smuts trängde in i utrustningen som då kärvade. VTI valde istället att bygga in utrustningen

i ett klimatskåp. Temperaturer ner till -10 0C kan erhållas. Vid körning på beläggningsprov

används alltid :0 0C. Tabell 3 visar hur temperaturen varierar vid olika aktiviteter i samband

med Trögerkömingar i klimatskåpet.

Tabell 3. Temperaturvariationer i klimatskåpet under test.

                 

Aktivitet temperatur
°C

uttag från klimatskåp -0,4

före yttorkning 0,0

efter " 2,5

innan provning(2per), i vattenbad 0,1

innan provning(2per), i trögerutrustn. 0,7

efter " 1,0

efter blåsning 2,2

innan provning(10per), i vattenbad -0,2

innan provning( lOper), i trögrutrustn. 0,3

efter " 1,9

innan provning(löper), i vattenbad -0,2

innan provning( löper), i trögrutrustn. 0,6

 

6.2 Referensmaterial

För att ha kontroll över provningen, upptäcka om slagkraften försämrats eller att utrustningen

kärvar, så har provning med referensmaterial införts. Dessa består av beläggningprovkroppar,

HAB 12T, med stenmaterial av god kvalité (kulkvarnsvärde=6) och en komkurva som ligger

mitt i mellan BYA:s gränskurvor. Det vore dock bättre att använda en mer homogen massa

som referens, möjligen skulle en skelettmassa fungera. Några försök har gjorts med en

finkornig gjutmassa som fungerade ganska väl. Detta måste dock studeras närmare.

Referensprov körs alltid före och efter en testserie. Vid större serier läggs även referensprover

in mitt i serierna. Ingen korrigering av vården mot referensen sker. Däremot så kontrolleras

alltid utrustningen om referensvärdet avviker för mycket och ny referens körs. I figur 3 framgår

den variation (12-18 cm3), som förekommit hos referensprovema under åren 1990-92.

Ytterliggare värden redovisas i bilaga 3.
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Figur: "Trögermmm ;efégaspw M'299091."
6.3 Resultat

Genom att metoden förändrats en del under årens lopp så är det inte möjligt att okritiskt
jämföra Trögervärden som är utförda vid olika tidpunkter. Man måste då vara uppmärksam på
hur metoden utförts vid varje tillfälle. Intressantare är dock de jämförelser som kunnat göras
mellan Trögerslitage och uppmätt verkligt Vägslitage.

Inom ett annat VTI projekt har beläggningsplattor ( 47,5*75 cm) tillverkats. Fyra identiska
plattor tillverkades samtidigt. En platta har lagts ut på väg. Genom att fräsa ur en bassäng i
befintlig beläggning så har plattorna kunnat läggas i nivå med övrig väg. Slitagemätningar har
sedan utförts under 2-3 vintersäsonger. En platta har lagts i provvägsmaskinen och ur en platta
har borrkärnor för Trögerförsök uttagits. På detta sätt har jämförelser mellan Tröger- och
vägslitage kunnat göras, där beläggningstyp, stenmaterialkvalite', olika stenmax, bitumensort
mm varierats. Tillverkningen av beläggningsplattor finns beskrivet i VTI Notat nr 197.

Figur 3 visar hur Trögervärdet varierar med tiden, alltså när samma typ av prov testats vid
olika tillfällen. Övriga resultat och uppgifter om de olika beläggningsplattorna, finns beskrivet i
bilaga 4.
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7. Jämförande provningar

För att kunna utvärdera trögermetoden krävs bl a kunskap om metodens repeterbarhet och

reproducerbarhet, men framförallt krävs naturligtvis att metoden korrelerar tillfredställande

med verkligt vägslitage. I den här undersökningen har jämförelser gjorts både mellan Tröger

och andra laboratoriemetoder samt jämförelser mellan Tröger och verkligt vägslitage.

Resultaten visar att goda samband kan erhållas med Trögermetoden men att repeterbarheten

och reproducerbarheten är för dålig. De försök som gjorts inom detta projekt med att förbättra

olika utrustningsdetaljer har inte räckt till för att erhålla en metod med tillräckligt god

precision.

De laboratoriemetoder som vanligtvis används för att bedöma olika beläggningars

slitagemotstånd mot dubbade däck är knutna till kontroll av stenmaterialets kvalité, tex

slipvärde och kulkvarnsvärde. Om man vill jämföra olika beläggningstyper med varandra

erfordras dock metoder där beläggningsprov testas, t ex VTIs provvägsmaskin.

Provvägsmaskinen kan dock inte helt ersätta renodlade labmetoder, bl a blir kostnaderna för

stora och det tar dessutom lång tid. Provvägsmaskinen bör ses som ett alternativ eller

komplement till fullskaliga provvägsförsök. Idag finns, förutom Tröger, några få alternativa

metoder där hela beläggningsprov testas. Ingen har ännu visat sig uppfylla de krav som ställs

för en normerad metod, även om Finska PWR och Prallutrustningen visat lovande resultat.

Resultat från olika laboratoriemetoder är sammanställda i bilaga 6 och resultat från Tröger

respektive vägslitage i bilaga 5. Vid de sambandsanalyser som gjorts framgår att de

traditionella labmetodema där enbart stenmaterialet testas ligger på relalativt höga

korrelationskoefficienter (ca r=O,9). För utrustningar typ Tröger och PWR, där hela

beläggningsprov testas kan ibland r-värden nära 1 erhållas, men ibland också mycket lägre r-

värden. Detta beror dels på den "nyckfullhet" som metoden uppvisar, men också på att det i

olika provserier ibland ingår samma beläggningstyper ibland mycket skiftande typer från HABS

till MAB med låga stenhalter. Vid provning av stenmaterial kan aldrig olika beläggningstyper

värderas, vilket måste ses som en stor brist vid bedömning av beläggningsmaterial. Tabell 4

visar sambanden mellan vägslitage och olika laboratoriemetoder för material prov från 1988 års

bel.plattor. Tabell 5 visar sambanden mellan väg- och Trögerslitage, där metoden varierats med

avseende på bl a nåldiametrar och antal slitageperioder. Av resultaten framgår den

"nyckfullhet" som metoden uppvisar.
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Tabell 4. Samband mellan vägslitage och olika labmetoder

         

Analys Korrelationskoefñcienter

(r)
Bel.plattorfrån 1988:

Slipvårde 0,90

Kulkvarnsvärde 0,93

PWR 0,88

Tröger, 2mm nålar 0,75

Tröger, 3mm nålar 0,91

  

Tabell 5. Samband mellan Tröger och vägslitage

            

             

Analys Metod Kornkoeff. (r) Bel.typ

Bel.platt0r från 1988:

TRÖGER:

2mm nålar, 0-18per VTI 90 0,751 HAB12T, HAB16T

2mm nålar, 2-18per " 0,748 "

3mm nålar, 0-10per " 0,507 "

3mm nålar, 0-16pcr " 0,915 "

2mm nålar, 2-18per VTI 86-90 0,994 "

Provplattor från 1989:

TRÖGER:

2mm nålar, 0-18per VTI 90 0,908 HAB12T, HAB16T

2mm nålar, 2-18per " 0,744 "

2mm nålar, 0-16per Original 0,948 "

Provplattorfrån 1990:

TRÖGER:

2mm nålar, 0-18per VTI 91 0,826 HABT, HABS

2mm nålar, 2-18per " 0,873 "

3mm nålar, 0-10per " 0,843 "

3mm nålar, 0-16per " 0,767 "

 

  NOTAT 7-93

10



VTI 1 1

Leif Viman

8. Slutsatser

Resultaten visar att det finns ett bra samband mellan Tröger och vägslitage. Det stora

problemet med metoden är svårigheterna att erhålla godtagbara värden på repeterbarhet och

reproducerbarhet. Detta innebär att resultaten ligger på olika nivåer vid olika testtillfällen utan

att det går att finna orsaken till det. Försöken inom detta projekt, med bl a utbyte av olika delar

i utrustningen samt ett enklare metodförfarande, har tyvärr inte lyckats få grepp om dessa

problem. Det bör dock ha inneburit att reproducerbarheten förbättrats, något som dock inte

undersökts i detta projekt, bl a för att det bara finns ett fåtal utrustningar i Sverige. Den

"rostknackningspistol" som nålpistolen egentligen är, har för dålig precision. Ytan som utsetts

för slitage är också för liten i förhållande till de stenstorlekar som förekommer i de

beläggningar som används idag, dessutom kommer nålarna ner mellan stenarna vilket gör att

bruket slits mer än vid verkligt vägslitage.Sammanfattningsvis visar undersökningen att

Trögermetoden har för många brister som kan inverka på provningsresultatet och som är svåra

att kontrollera, eller styra upp under försöket. Metoden bedöms helt enkelt som för "nyckfull"

för att kunna normeras eller rekommenderas för framtiden.

Det tycks också mycket svårt att förbättra metoden i tillräckligt hög grad, varför man istället

bör samla sina krafter på en alternativ metod, typ Prall eller PWRm fl.
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TROGERPROVNING (enligt VTI -92)

För beläggningsprov

Datum: 1992

Provberedning

- Sågning av provkropp till min 25 mm tjocklek

Efter sågning torkas provkroppen till konstant vikt

0 Skrymdensitetsbestämning enligt MBB-27

- Vakuummättning

Provkroppen vägs och vakuummättas i 1,5 tim vid 30 mbar och

vattenlagras sedan i minst 12 tim i i0° vatten. (Köldblandning: 20% sprit)

Provkroppen yttorkas och väges och vattenupptagningen i procent beräknas.

Utrustning

Trögerutrustning, monterat i kylskåp för körning vid 1-0° C grader

Nålknippe med 51 st 2mm nålar.

Underhåll

Pistolen nedmonteras efter vart 10:e prov och nålar och nålhållare rengörs med lacknafta och torkas sedan

av och smörjes.

Nya nålar skall slitas in före användning (Se bilaga).

Nålarna byts ut när skillnaden mellan kortaste och längsta nål är mer än 2 mm.

Provning

Trippelprov skall alltid utföras

Vid all provning körs minst ett referensprov före och efter aktuell provserie

(Vid ev avvikelse ses utrustningen över och ny referens körs)

- Provkroppen vägs och placeras i Trögerutrustningen med äga_d sida upp.

- Nålknippet placeras 10 m från centrum och 3 mm över provet

- Provkroppen slits i 16 perioder ( 1 period: 40 sek).

0 Provkroppen vägs.

Obs! Före all Vägning doppas proverna i köldlösningen för att avlägsna smuts, och yttorkas med

handduk.

Beräkning

B - C

Trögerslitage (0-16 perioder) = ------------ [ cm3 ]
A

där A: Skrymdensitet enligt MBB-27

B: Provkroppens våtvikt före körning, g

C: Provkroppens våtvikt efter 16 perioder, g
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Referensprovkroppar

Datum Metod Prov Vatten- Skrym- Fjäder Trögerslitage, cm^3

nr uppt. dens. 0-2 0.10 0-18 2-18p
('70)

-89 VTI 86-90 1 2,298 100% 2,4 17,4

2 " 4,7 16,0

3 2,310 " 1,9 16,3

4 2,310 " 3,2 15,0

5 2,319 " 4,0 19,7

5 2,319 " 5,1 17,3

6 " 6,6 18,3

7 " 0,9* 7,4*
7 " 1,7* 8,2*

-90 VTI 86-90 2,313 " 17,5

2,306 " 17,9

VTI 86-90 S4 " 9,5*

S5 " 8,7*

S6 " 8,2*

S4u " 16,6

SSu " 20,2

S6u " 19,9

813 " 23,6

S14 " 22,8

-91 VTI -90 Sk17 0,8 75% 13,2 16,4 11,8

Sk29 0,9 " 15,2 19,3 14,0

VTI -91 Sk15 0,2 2,374 " 3,0 11,4 15,4 12,4

Sk19 0,8 2,352 " 1,5 9,7 14,5 13,0

Sk28 " 12,0 15,6 11,8

"Skanska" Sk31 " 10,5 14,2 1 1,9

VTI -91 Sk25 2,376 " 3,3 11,6 15,6 12,2

Sk26 2,377 " 4,3 14,6 20,4 16,2

Sk16 2,375 " 4,0 13,1 18,6 14,6

Sk20 2,353 " 3,3 13,2 18,5 15,2

Sk23 2,371 " 11,8 17,1 14,8

Skp3 2,371 " 11,0 15,1 12,1

Sk7 0,0 2,375 " 10,4 - -

Sk14 0,0 2,375 " 11,0 - -

Sk24 0,0 2,365 " 11,2 - -

Skp10 0,3 2,379 " 9,3 13,7 12,8

Skp6 0,3 2,369 " 12,8 18,5 18,0

-92 Skp12 " 13,5

* Vid dessa referensvärden har Trögerprøvningar ej utförts
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Trögerslitage hos provplattorfrån 1988, omgån 1

                      

Material Ort Bel.typ Sten- Platt Vatten- TRÖGERRESULTAT VTI-
frakt nr uppt. 0-10 per 0-18 per 2-18 per metod

Porfyr Älvdalen HAB 12T >4mm 5 1,7 13,8 86-90

" 16T 7 0,9 9,7

Kvartsit Ullerud " 12T 15 1,3 15,1

" 16T 17 11,6

Granit Skärlunda " 12T 9 1,4 19,1

" 16T 65 0,2 13,1

Granit Styvinge " 12T 21 0,5 17,2

" 16T 19 0,2 14,3

Gnejs Rutvik " 12T 11 20,2

" 16T 13 15,3

Ref Skärlunda HAB 12T S4 9,5*

SS 8,7*

S6 8,2*

S4u 16,6

SSu 20,2

S6u 19,9

813 23,6

814 22,8

     

 

 

   

Trögerslitage hos provplattorfrån 1988, omgån 2

          

 

    

 

Material Ort Bel.typ Sten- Platt Vatten- TRÖGERRESULTAT VTI-

frakt nr uppt. 0-10 per 0-18 2-18 per metod

per

Porfyr Älvdalen HAB12T >4mm 5 2,1 11,9 15,1 9,6 _90
" 16T 7 0,7 9,6 12,1 7,7

Kvartsit Ullerud " 12T 15 1,6 14,3 17,0 12,1

" 16T 17 1,1 8,3 11,1 7,6

Granit Skärlunda " 12T 9 1,6 15,9 19,7 13,0

" 16T 65 0,5 10,4 13,6 9,2

Granit Styvinge " 12T 21 0,6 12,8 16,6 1 1,4

" 16T 19 0,4 12,2 16,7 12,7

Gnejs Rutvik " 12T 11 1,6 19,4 21,6 13,9

" 16T 13 0,6 11,0 14,5 10,0

Ref Skärlunda MAB 12T Sk17 0,8 13,2 16,4 11,8

" Sk29 0,9 15,2 19,3 14,0
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Trögerslitage hos provplattorfrån 1989
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Material Ort Bel.typ Sten- Platt Vatten- TRÖGERRESULTAT VTI-

frakt nr uppt. 0-10 per 0-18 per 2-18 per metod

Porfyr Älvdalen Viacotop16 >8mm 31 0,5 4,2 6,9 6,2 -91
Bitulastic16 " 60 0,9 4,0 7,7 7,8

HAB 20T >4mm 1 0,7 8,1 11,8 10,1

HAB 16T >8mm 47 0,4 8,8 12,5 10,2

Stabinor12 ? 41 0,9 5,9 9,9 9,3

Stabinor16 >8mm 39 0,4 5,6 8,7 7,5

Ref MAB 12T Sk15 0,2 11,4 15,4 12,4

" " Sk19 0,8 9,7 14,5 13,0

Trögerslitage hos provplattorfrån 1989, omgån 2
Material Ort Bel.typ Sten- Platt Vatten- TRÖGERRESULTAT VTI-

frakt nr uppt. 0-10 per 0-18 per 2-18 per metod

Porfyr Älvdalen Viacotopl6 31 4,2 6,2 5,6 Skans
ka

Bitulasticl6 60 3,1 5,6 5,9

HAB 2OT 1 7,9 10,9 9,8

HAB 16T 47 7,8 10,3 8,1

Stabinor12 41 4,3 8,3 9,1

Stabinor16 39 5,8 7,8 6,5

Ref MAB 12T Sk28 12,0 15,6 11,8 -91?

" " Sk31 10,5 14,2 11,9 "

Trögerslitage hos prov lattor från 1990
Material Ort Bel.typ Sten- Platt Vatten- TRÖGERRESULTAT VTI-

frakt nr uppt. 0-10 per 0-18 per 2-18 per metod

Porfyr Älvdalen HAB 16T >4mm 75 0,1 7,1 9,4 7,4 -91

Granit Skärlunda " 79 0,1 9,5 13,2 10,2

" " HABS 16 83 1,0 9,6 13,6 12,4

Porfyr Älvdalen HABS 20 87 0,5 4,6 7,3 6,8

Grus(kub) Bålsta HABS 16 91 0,5 8,6 12,2 10,5

Grus " " 95 1,3 7,8 12,0 11,0

Porfyr(kub) Adelöv Stabinor16 99 1,0 5,0 7,1 6,9

10,0Porfyr " " 103 1,2 5,0 7,7 7,6

" Älvdalen Polystab8 107 1,5 2,4 4,8 6,4

" " 111 0,4 4,6 7,1 6,3

Ref MAB 12T Sk25 11,6 15,6 12,2

" Sk26 14,6 20,4 16,2

" Sk23 11,8 17,1 14,8

" Skp3 11,0 15,1 12,1
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Trögerresultat på borrkämorfrån polymerprovväg, Örebro.
Str Bindemedel Bel.typ Prov Skrymd TROGERRESULTAT

nr 0-2 per 0-18 per 2-18 per

1 Pmb, 4% polymerhalt 90 ABS 121 2,378 1,9 12,0 10,1

131 2,371 2,8 13,2 10,4

141 2,379 3,1 13,4 10,3

medel: 2,376 2,6 12,9 10,3

2 Pmb 20, utan ñber 90 ABS 221 2,370 2,6 11,1 8,5

231 2,360 1,8 11,1 9,3

241 2,362 2,3 10,2 7,9

medel: 2,364 2,2 10,8 8,6

3 Pmb 20, med ñber 90 ABS 322 2,344 2,4 14,4 12,0

333 2,348 2,5 12,6 10,1

341 2,357 1,6 10,2 8,6

medel: 2,350 2,2 12,4 10,2

4 Pmb, 6% linjärpolymer 90 ABT 422 2,332 2,1 15,9 13,8

431 2,355 1,5 14,2 12,7

442 2,341 2,1 15,0 12,9

medel: 2,343 1,9 15,0 13,1

5 Pmb, 6% polymerhalt 90 ABT 521 2,326 2,5 16,7 14,2

(pen 180) 531 2,332 2,1 15,8 13,7

541 2,345 1,6 15,4 13,8

medel: 2,334 2,1 16,0 13,9

6 Styrelf 90 ABS 621 2,404 1,9 14,6 12,7

631 2,393 2,8 13,8 11,0

643 2,395 2,6 13,3 10,7

medel: 2,397 2,4 13,9 11,5

7 B 85 (referens) 90 HABS 721 2,363 1,5 10,3 8,8

731 2,360 3,9 15,6 11,7

742 2,364 2,6 13,6 11,0

medel: 2,362 2,7 13,2 10,5

8 B85 (referens) ' 90 HABT 821 2,305 8,4 30,0 21,6

831 2,332 5,6 25,4 19,8

841 2,315 7,6 26,8 19,2

medel: 2,317 7,2 27,4 20,2
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Jämförande resultat mellan Tröger- och vägslitage

Resultatfrån Trögerprovningar och uppmätt slitage hos provplattor utlagda i väg.

               

         

Material Platt- Bel.typ Väg- Trögerslitage, cm3

nr slitage 2 mm 3mm

Bel.plattor: 1988

Porfyr, Älvdalen 7 HAB 16T 0,93 7,7 11,3

Gnejs, Rutvik 13 " 2,34 10 13,2

Kvartsit, Dalsland 17 " 1,39 7,6 12,6

Granit, Styvinge 19 " 2,06 12,7 13,4

Granit, Skärlunda 65 " 1,64 9,2 12,8

Bel.platt0r: 1989

Porfyr, Älvdalen 31 Viacotop16 1,39 6,2 6,2

" 60 Bitulastic 1 6 1,02 7,8 5,6

" 1 HAB 20T 2,49 10,1 10,9

" 47 HAB 16T 2,75 10,2 10,3

" 41 Stabinor12 1,64 9,3 8,3

" 39 Stabon0r16 1,94 7,5 7,8

Bel.platt0r: 1990

Porfyr, Älvdalen 75 HAB 16T 2,96 7,4 14,35

Bålsta, kub 91 HABS 16 3,24 10,5 17,4

icke kub 95 " 4,11 11 18,5

Adelöv, kub 99 Stabin0r16 2,19 6,9 13,1

icke kub 103 " 3,26 7,6 13,1

Porfyr, Älvdalen Polystab 16 2,05 6,4

" Polystab8 1,95 6,3
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Jämförelse mellan Tröger och andra laboratoriemetoder

Resultatfrån olika laboratoriemetoder
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Stenmaterial Platt- Bel.typ Väg- Slipvärde Kulkvarn PWR Trögerslitage, cm3

nr slitage 2 mm 3 mm

Porfyr, 7 HAB 16T 0,93 1,34 4,7 30,5 7,7 11,3

Älvdalen
Gnejs, Rutvik 13 " 2,34 2,41 12,8 51,0 10,0 13,2

Kvartsit, 17 " 1,39 1,14 4,9 25,7 7,6 12,6

Dalsland

Granit, 19 " 2,06 2,13 9,2 41,8 12,7 13,4

Styvinge

Granit, 65 " 1,64 1,86 6,5 35,5 9,2 12,8

Skärlunda
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