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Förord

Behovet av en funktionsrelaterad metod som mäter slitstyrkan hos asfaltprov har

varit stort ända sedan dubbdäcken introducerades i slutet av 1960-talet. Prall är

därvidlag en förhållandevis enkel utrustning lämplig vid utveckling av

beläggningar och kvalitetskontroll.

Undersökningen har delvis samordnats med SBUF-projektet Funktionella

mätmetoder och funktionsinriktad proportionering av asfaltmassor där Skanska

och NCC medverkat. Inom en nordisk arbetsgrupp har Prall föreslagits som en

CEN-metod för att bestämma nötningsegenskaperna hos asfaltbeläggning.

VTIs aktiviteter har finansierats av Vägverket, huvudkontoret i Borlänge.

Kontaktpersoner inom Vägverket har varit Svante Johansson medan Kenneth

Olsson medverkat från Skanska och Nils Ulmgren och Lisbet Karlsson från NCC.

Inom den finska gruppen har Jarkko Valtonen från Helsingfors universitet

(Tekniska Högskolan) varit kontaktman. Från VTIs sida har Torbjörn Jacobson

varit projektledare medan Leif Viman och Lars Eriksson ansvarat för

provningsutrustningen. Undersökningarna på laboratoriet har utförts av Thomas

Halldin.

Linköping i oktober 1998,

Torbjörn Jacobson och Leif Viman
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Sammanfattning

Bakgrund

Prallutrustningen har sedan några år använts på några svenska asfaltlaboratorier

för att mäta slitstyrkan på asfaltprov. Metoden kommer ursprungligen från USA

och Tyskland men har modifierats för nordiska förhållanden därsyftet varit att

simulera nötningen från dubbtrafiken genom ett förhållandevis enkelt labförsök. I

Sverige finns för närvarande fem utrustningar och i Finland två. Inledande försök

visade att metoden hade en bra överensstämmelse med vägslitaget och att

reproducerbarheten var bra mellan olika utrustningar.

Provningsmetod

I denna undersökning har metoden modifierats efter de brister som framkom vid

de inledande studierna och efter de önskemål som framkommit i den nordiska

arbetsgruppen för nötningsmetoder. Ett metodförslag har tagits fram och metoden

ligger även som förslag till CEN-standard tillsammans med den finska SRK-

metoden. Metoden går ut på att man placerar en provkropp (typ Marshall) i en

liten kammare. Tillsammans med ett antal små stålkulor får sedan hela kammaren

skaka upp och ner under 15 minuter med hög frekvens (950 varv/min) varvid

kulorna slår mellan lock och provkropp och nöter delvis ner provkroppen. Vatten

strömmar kontinuerligt genom kammaren (vid +5°C) varvid

avnötningsprodukterna spolas bort. Prallvärdet definieras som volymen bortnött

material.

Spridningen mellan enskilda delprov (4st) klarar i de flesta fall metodens krav på

maximalt 15 % i variationskoefficient och medelvärdet vid testet av 19

provbeläggningar blev 8 %. Referensproven styrker att repeterbarheten,

åtminstone över en kortare tidsperiod, är förhållandevis bra (också 8 % i

variationskoefficient). Skillnaden mellan bästa och sämsta beläggningstyp är ca 6

gånger. De systerprov (plattor) som testades i provvägsmaskinen, PVM, erhöll

också en spridning på ca 6 gånger, vilket visar att det modifierade förfarandet med

950 varv/min och tempereringen +5°C skiljer ut proven på ett realistiskt sätt.

Rangordningen mellan proven i Prall och PVM stämmer i de flesta fall överens

men vissa skillnader förelåg för några stenmaterial.

Korrelation Prall - vägslitage

Enligt de kompletterande undersökningarna avseende det senaste metodförslaget

föreligger ett bra samband mellan Prallslitaget och PVM/vägen för de flesta

materialen i undersökningen (korrelationskoefficient, r = O,87-O,96). För material

med dålig slitstyrka är dock korrelationen sämre och i de flesta fall erhåller

proven i Prall bättre slitagevärden än i PVM. I praktiken har detta ringa betydelse

eftersom metoden inte i första hand är framtagen för att skilja ut de sämsta

materialen utan de bättre. När det handlar om medel- och högtrafikerade vägar där

dubbslitaget kan sägas vara kritiskt är valet oftast ett slitlager med förhållandevis

bra slitstyrka (Prallvärde <40) och inom detta intervall verkar Prallmetoden
fungera bra.
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Ringanalys

Ringanalysen utfördes på två olika beläggningstyper, ABS 16/B 85 med porfyr och

ABTlö/B 85 med granit. Sammanlagt sex laboratorier deltog i undersökningen,

fyra svenska och två finska. De tre olika typer (fabrikat) av utrustningar som finns

på marknaden har varit representerade i ringanalysen.

Resultaten visar att det finns en systematisk skillnad mellan olika utrustningar,

vilket även visat sig vid tidigare ringanalyser. Detta kan dock ej kopplas till de

olika fabrikaten utan beror snarare på de små skillnader som förekommer i form

av slaghöjd, kraftöverföring, dämpning mot golv m. m hos varje utrustning.

Tekniska Högskolan i Helsingfors som testat både med och utan gummimatta

under utrustningen erhöll stora skillnader i Prallvärde (nästan motsvarande

maxspridning för hela ringanalysen).

För ABS-beläggningen erhölls ett medelvärde på 14,5, repeterbarheten (r) 3,8 och

reproducerbarheten (R) 4,4 vid 95% säkerhet. Motsvarande värden för ABT-

beläggningen är 32,6 i medelvärde, repeterbarheten 10,0 och reproducerbarheten

13,4. Omräknas dessa värden i procent blir skillnaden inte stor mellan de båda

beläggningstyperna varför repeterbarheten (spridning inom lab) kan sättas till

15% och reproducerbarheten (spridningen mellan lab) till 20% oavsett massatyp.

Klasszficering av slitstyrka enligt Prall

Utifrån erhållna resultat har en klassificering av Prallslitaget gjorts.

Utgångspunkten för klassificeringen har varit kopplingen mellan de erfarenheter

som finns från de omfattande försöken i PVM och erhållna Prallvärden från

labundersökningarna. Stor vikt har lagts vid korrelationen mellan Prall och

provvägsmaskinen. Prallvärdet delas upp i fem grupper med bäst slitstyrka för

klass 1 och sämst slitstyrka för klass 5. Förslaget ser ut på följande sätt:

          

Klass Prallvärde, cm3 Slitstyrka

1 <20 mycket bra slitstyrka

2 20-29 bra slitstyrka

3 30-39 tillfredsställande slitstyrka

4 40-50 mindre tillfredställande slitstyrka

5 >50 dålig slitstyrka
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Bakgrund

Prallmetoden är en av flera laboratoriemetoder för bestämning av slitage hos en

asfaltbeläggning. Exempel på andra metoder är Tröger och den finska PWR.

Prallmetoden togs ursprungligen fram i USA som en metod för test av

vidhäftningsegenskaper. Man använde då gummikulor istället för de stålkulor vi

använder idag. Metoden kom sedan till Tyskland i början av 70-talet men hann

aldrig utvecklas färdigt innan det blev dubbförbud i Tyskland. Under 80-talet kom

metoden till Sverige och har sedan vidareutvecklats. Metoden finns idag

föreslagen som europastandard tillsammans med den finska PWR (SRK) metoden

(WI 00227122, se bilaga 1).

Upplägg och syfte

De tidigare erfarenheterna med Prall finns redovisade i VTI Notat 16 från 1996.

Den första rapporten behandlade provningsparametrar, metodförslag, äldre

ringanalyser, referensprov, korrelationen mellan Prallslitage och PVM/vägen samt

inventering av olika stenmaterial och beläggningstyper. I föreliggande

undersökning har metoden förändrats på en del punkter utifrån de brister och

synpunkter som kom fram tidigare och provningsprogrammet har kompletterats.

De förnyade undersökningarna ser ut på följ ande sätt:

Modifieringar av metoden

En ringanalys med deltagande från Finland och Sverige

Korrelationen mellan Prall och vägslitage/provvägsmaskinen

En översikt över stenmaterial och beläggningstyper

Förslag på klassificering enligt PrallslitageM
P
W
P
E
*

Modifiering av metoden

En av svårigheterna med slitagemetoder är att utrustningen slits med tiden och

därigenom kan provningsresultatet påverkas. Detta innebär att det kan vara svårt

att erhålla en god repeterbarhet över tiden och att olika utrustningar kan ge

varierande resultat (dålig reproducerbarhet). Det blir också vara svårt att utvärdera

slitageegenskaperna om provet krossas eller går sönder under försöket i stället för

att nötas som det är tänkt vid den här typen avprovningar (provet blir då mer en

testa av vidhäftning och kohesion än slitstyrka.

Sedan Prallmetoden kom till Sverige i början av 80-talet har den därför

modifierats ett antal gånger. Den senaste modifieringen innebär att varvtalet

sänkts från 1100 till 950 varv/min för att skona både prover (motverka stensläpp)

och utrustning. Provningstemperaturen har sänkts från +10 till +5°C för att

motsvara kraven i den finska PWR-metoden.

I korthet går provningen till på följ ande sätt enligt det senaste metodförslaget:

(metodförslaget i sin helhet finns i bilaga 1)

1. provets yta sågas till och höjden skall vara ca 30 mm

2. provkroppens vikt och skrymdensitet bestäms
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U
) . provet tempereras vid +50C

4. provet placeras i provkammaren tillsammans med 40 st stâlkulor med
diametern 12 mm, fyra prov testas

5. provet körs i 15 minuter vid varvtalet (frekvensen) 950 varv/min, vattentlödet:
2 liter/minut och vattentemperaturen: +5°C

6. efter körningen vägs provkroppen (ytfuktigt) och volymen bortnött material
beräknas

Slitagevärdet beräknas enligt följande:

ll-MZ

_ r

 

S = Slitagevärde, cm3
m1 = provkroppens vikt före provning, g
m2 = provkroppens vikt efter provning, g
y = skrymdensitet på provkroppen, g/cm3

Skruv
Lock

Slam 4-_
  
    
  

  

Stálkulor

Kylvatten

O-ring av gummi

Provkropp
Provkammare

Slaghöjd [43:1 mm

Svänghjul

K

Figur 1 Principskiss över Prallutrusmingen.
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Labprovning - kompletterande försök

Val av beläggningstyper och stenmaterial

Ett antal av de provbeläggningar och stenmaterial som ingick i tidigare

undersökningar (enligt äldre metodförslag) har testats enligt den modifierade

metoden. Materialen är utvalda med den utgångspunkten att de skall representera

ett tvärsnitt av typiska ballastmaterial som används till slitlagerbeläggningar. En

viss överrepresentation av ABS8 mm förekommer eftersom denna beläggningstyp

gav avvikande resultat i den föregående undersökningen. Urvalet (l9st) gör inte

anspråk på att representera alla de typer av material och beläggningstyper som

finns på marknaden utan ett antal, typiska material med olika egenskaper.

Stenmaterialkvalitet och provmärkning framgår av tabell 1. Följ ande stenmaterial

förekommer i undersökningen:

Specialsten:

0 porfyrer, 1 st, naturgrus

0 kvartsiter, 2 st, bergkross

0 hälleflinta, 1 st, bergkross

Ortens material:

0 finkornig granit, 1 st, bergkross

0 gnejs, granit, 5 st, bergkross

0 diabas, 1 st, bergkross

De beläggningstyper som ingår är följ ande:

Specialsten:

0 skelettasfalt 8 mm, 2 st (porfyr, kvartsit)

0 skelettasfalt 11 mm, 2 st (kvartsit, hälleflinta)

0 skelettasfalt 16 mm, 4 st (porfyr, kvartsit)

0 ABTlÖ/B85 2 st (porfyr, hälleflinta)

Ortens material:

0 skelettasfalt 8 mm, 3 st (gnejs, diabas)

0 skelettasfalt 11 mm, 3 st (diabas, gnejs)

0 skelettasfalt 16 mm, 1 st (granit, gnejs)

0 ABTlÖ/B85, 2 st (granit, diabas)

Förutom stenmaterial- och beläggningstyp varierar stenhalten i ett par

skelettasfalter med samma typ av stenmaterial. I ett prov ingår modifierat

bindemedel. Proverna är utborrade kärnor från sparade provplattor som antingen

testats i fält och/eller i provvägsmaskinen.
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Stenmaterialkvalitet

Tabell 1 Stenmaterialkvalitetpå undersökta material.

Stenmaterial Komp.dens Flisighet Sprödhet Slipvärde Kulkvarn

Porfyr, Älvdalen, 92 2,61 1,31 34 1,43 4,6

Porfyr, Älvdalen, 90 2,61 1,36 37 1,29 5,1

Kvartsit, Råsjö 2,64 1,24 44 1,14 4,9

Kvartsit, Dalbo 2,64 1,38 47 1,03 5,7

Hälleflinta, X-100 2,72 1,41 34 1,54 6,4

Diabas, Forserum 2, 88 1,44 3 9 2,17 10,7

Fink. granit, Norrköping 2,64 1,34 34 1,86 7,1

Ortens, Göteborg 2,73 1,36 41 - 10,5

Ortens, Göteborg 2,62 1,33 51 - 1 1,0

Ortens, Gävle 2,66 1,33 43 - 1 1,5

Ortens, Karlstad 2,68 1,32 43 - 8,1
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Figur 2

Resultat- slitagevärden

Provningarna följer metodbeskrivningen i bilaga 1. I stället för föreskrivna fyra

prov har i några fall tre prov testats per beläggningstyp. Detta för att det inte fanns

tillräckligt med delprov för samtliga material. Efter var tredje provning testades ett

referensprov (HABT16). Resultaten i form av medelvärden och standard-

avvikelser redovisas i tabell 2 samt i figurerna 3-6.
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Tabell 2 Resultat av Prallundersökm'ngar (varvtal 950, temp. +5°C).

   

Nr Beläggningstyp Prov Prov 2 Prov 3 Prov 4 Medel- Std. Var.

1 värde av. koef.

60 ABSl6, porfyr, Älvdalen 12,9 12,8 13,8 - 13,2 0,6 4,2

63 ABSl6, porl'yr, Älvdalen 14,3 14,5 14,1 - 14,3 0,2 1,4

 

111 Stabin0r8, porfyr, Älvdalen 1) 17,7 19,7 18,3 19,8 18,9 1,0 5,5

 

39 Stabinor16, porfyr, Älvdalen 19,0 20,4 22,4 18,4 20,1 1,8 8,9

            

128 ABSl6, kvartsit, Råsjö 22,3 23,7 20,8 21,0 22,0 1,3 6,1
132 ABSll, kvartsit, Råsjö 27,4 26,3 22,7 - 25,5 2,5 9,7
47 ABT16, porfyr, Älvdalen 34,7 21,9 19,8 33,8 27,6 7,8 28,3
250 ABSll, hälleñinta 37,9 27,9 32,9 - 32,9 5,0 15,2
79 ABT16, ortens, Norrköping 30,8 31,6 36,4 33,8 33,2 2,5 7,6
720 ABSll, ortens, Göteborg 38,3 35,1 33,2 40,7 36,8 3,3 9,0
425 ABSS, ortens, Göteborg 37,8 36,3 39,8 40,3 38,6 1,8 4,8
284 ABT16, hälleflinta 39,6 38,0 41,3 39,9 39,7 1,4 3,4
403 ABS8, kvartsit, Dalbo 41,4 42,2 39,6 37,7 40,2 2,0 5,0
415 ABSll, ortens, Gävle 39,1 40,4 37,7 44,0 40,3 2,7 6,7
280 ABSI6, ortens, Karlstad 45,9 33,3 42,9 44,5 41,7 5,7 13,7
421 ABS8, ortens, Gävle 44,4 46,0 44,4 45,9 45,2 0,9 2,0

 

266 ABT16, diabas, Forserum 47,1 47,1 41,8 46,5 45,6 2,6 5,6

 

724 ABSll, ortens, Göteborg 63,7 67,6 65,4 65,6 65,6 1,6 2,4

         

256 ABS8, diabas, Forserum 89,4 95,0 69,6 85,5 84,9 10,9 12,8

  

1) Modifierat bindemedel ingår.
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Figur 3 Prallslitage vid 950 varv/min (enligt nya metodförslaget).
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Figur 4 Prallslitage vid 950 varv/min (enligt nya metodförslaget).
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Figur 5 Prallslitage vid 950 varv/min, referensprov (ABT16, granit).
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Figur 6 Jämförelse mellan 950 och 1100 varvper minut.

Besiktning av provkroppar efter testet

Provkropparna var i de flesta fall hela efter testet och inga prov behövdes strykas

från undersökningen. Dock var en del kanter skadade (mindre skador) fast i mindre

omfattning än tidigare. Vid 1100 varv/min (förra undersökningen) erhölls ett flertal

trasiga provkroppar (avslagna kanter, strukna prov mm) och antalet prov som

behövdes strykas var ca en tredjedel.

Kommentarer till provningsresultaten

Skillnaden mellan bästa och sämsta beläggningstyp (figur 3-4) är ca 6 gånger,

vilket är en bra variationsbredd för en provningsmetod. Överensstämmelsen med

provvägsmaskinen, PVM, är mycket bra eftersom förhållandet i maskinen också är

6 gånger för motsvarande prov (systerprov - plattor).

Som väntat uppvisar porfyr från Älvdalen de bästa värdena (figur 3-4) och allra

bäst är HABSlö. Det verkar som om kvartsiterna och hälleflintan har slitits något

mer i Prall jämfört med PVM. När det gäller skelettasfalterna stämmer resultaten i

de flesta fall bra överens med erfarenheterna från fält och PVM.

Studeras tät asfaltbetong (figur 3-4) erhåller porfyren det bästa resultatet men

skillnaden till kvartsit och hälleflinta är något större i Prall jämfört med PVM.

I vissa fall rangordningar Prall materialen på ett annat sätt än i PVM även om

resultaten stämmer väl överens för de flesta materialen. Diabas erhåller ett sämre

resultat i Prall jämfört med PVM medan porfyrerna överlag klarar sig något bättre i

Prall än i PVM.
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Sänkningen av varvtalet från 1100 till 950 varv/min halverar ungefär slitaget. Det

innebär att risken för genomslitning av provkropparna är liten. Samtidigt bedöms

slitaget som tillräckligt för att bedöma slitstyrkan på asfalt eftersom åtminstone ett

lager sten blir ordentligt nedslitet (i de flesta fall mer än på vägen de första åren).

Standardavvikelsen mellan delproven (tabell 2) ligger i medeltal på 2,9 (beräknat

på tre eller fyra delprov) och variationskoefficienten på 8,0. I metoden har

föreslagits en tillåten variationskoefficient på max 15,0 %, vilket alla utom ett av

sammanlagt 19 asfalttyper klarar. De prov som avviker är HABT16 med delvis

skadade kanter.

Referensprov

I samband med provningarna kördes ett referensprov efter vart tredje prov. Detta

för att studera repeterbarheten hos utrustningen över en längre tidsperiod, i detta

fall ca en månad. Resultaten redovisas i figur 5. Variationskoefficienten låg i

denna undersökning på 11,8 % jämfört med 12,0 % vid den förra provningen.

Korrelation med PVM och vägslitage

Äldre undersökningar
I ett tidigt skede gjordes studier av korrelationen mellan Prallslitaget och VTIs

provvägsmaskin eller slitagedata från vägen. Korrelationen var i de flesta fall bra

för skelettasfalt 11-16 mm med god slitstyrka och korrelationskoefficienten, r låg

mellan 0,79-0,86. För prov med sämre slitstyrka var sambandet sämre, delvis

beroende på att provkropparna gick sönder eller blev genomslitna under testet.

ABS8 fick i flera fall avvikande resultat, både bättre och sämre resultat jämfört

med provvägsmaskinen.

ABTll och 16 mm uppvisade också varierande resultat med mycket bra

korrelation (r=0,88) i en undersökning medan en annan gav ett betydligt sämre

resultat med lågt samband (r=0,39) mellan Prall och PVM.

Modifierad metod

För att studera sambanden mellan den modifierade Prall-metoden och slitaget från

dubbade däck (vägslitaget) har förnyade jämförelser gjorts med VTIs

provvägsmaskin, PVM. Samtliga de beläggningstyper som ingår i undersökningen

har tidigare testats i PVM och ca hälften även genom provplattor i fält.

Korrelationen mellan plattor uppmätta i fält och resultaten från PVM har visat sig

vara mycket hög, r större än 0,96 (r2 0,92).

Korrelationen (sambandet) har prövats genom bestämning av regressionslinjen

(linjärt) och beräkning av förklaringsgraden, r2 eller korrelationskoefficienten, r.

Resultaten framgår av figurerna 7-9.
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Figur 9 Korrelation Prall-PWVI. Samtliga prov med, i PWVI, relativa slitaget

mindre än 2,5 (14 st).

Kommentarer:

Samtliga prov

Jämförs Prallvärdet med PVM (figur 7) är r2 för samtliga prov 0,47 (r 0,69), dvs.

korrelationen är förhållandevis svag och sämre än förväntat. Som det framgår av

diagrammet så är det de sämre proven som avviker och i de flesta fall uppvisar

ABS 8-11 mm sämre resultat (mer slitage) i PVM än vid Prall. Sannolikt så
dämpas nötningen från stålkulorna i provkammaren när slitaget blir alltför stort. I

ett fall har slitaget blivit betydligt större vid Prall än i PVM (diabas).

Skelettasfalt (ABS) medporfyr och kvartsit

För samtliga skelettasfalter och i ett fall ABT16 med porfyr och kvartsit (figur 8)

föreligger ett mycket bra samband mellan Prall och PVM. Den höga

förklaringsgraden på 0,93 (r 0,96) visar att Prall fungerar väl för de slitstarkaste

materialen. I undersökningen ingår ABS8, ABS] 1, ABSlö och ABT16.

Samtliga prov med relativt slitage (Pm större än 2,5

Studeras enbart de material eller beläggningstyper som har bra eller måttlig

slitstyrka enligt undersökningarna i PVM föreligger ett förhållandevis bra samband

mellan Prall och PVM eller Vägslitaget. I praktiken är det enbart den här typen av

material som används till slitlager på medel- och högtrañkerade vägar. Relativa

slitaget 2,5 motsvarar ungefär 13-14 i kulkvarnsvärde för slitlager typ ABS16 eller

ABT16 (skillnaden i slitstyrka mellan ABT och ABS är liten vid dåliga material).

Korrelationen, r2, hamnar på 0,75 (r 0,87) för de 14 prov som har 2,5 eller lägre i

relativt slitage enligt denna undersökning.
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Ringanalys

Flera svenska ringanalyser utfördes i mitten av 90-talet i samband med

utvecklingsarbetet av metoden. I dessa har som mest tre laboratorier deltagit.

Resultaten från dessa ringanalyser finns redovisade i VTI notat 16-1996. Det mest

anmärkningsvärda från dessa ringanalyser är inte att spridningen varit särskiltstor

mellan olika prover eller mellan olika laboratorier utan att det varit systematiska

skillnader mellan olika laboratoriers resultat. Det vill säga medelvärdet hamnar på

olika nivåer för olika laboratorier. Det har varit mycket svårt att finna orsaken till

dessa skillnader. För att avgöra om den senaste modifieringen med sänkt varvtal

är tillräcklig för att komma åt detta problem har ytterligare än ringanalys utförts. I

denna ringanalys har 6 laboratorier deltagit, 4 svenska och 2 finska laboratorier. I

princip förekommer 3 olika fabrikat av Prall på marknaden. Inom respektive

utrustning förekommer även små variationer beroende på när utrustningen

tillverkats. Vilka laboratorium som deltagit och vilka som har samma fabrikat

framgår av tabell 3.

Tabell 3 Deltagande laboratorium och typ avfabrikat.

           

Lab Fabrikat

VTI, Sverige I

Skanska Farsta, Sverige I

Ballast Umeå, Sverige Il

VTT, Finland III

TH, Finland med gummi III

TH, Finland utan gummi III

Skanska Angered, Sverige I

 

Uppläggning av ringanalysen

Under våren 1998 skickades proverna tillsammans med ett följebrev till de

deltagande laboratorierna. Proverna bestod av två beläggningstyper, ABSlö/B85

med porfyr, Älvdalen och ABTlö/B85 med finkornig granit, Norrköping. Proven

var utborrade från systerprovplattor sparade från försöken i PVM. Fyra

provkroppar per beläggningstyp skulle analyseras medan ett 5:e prov skickades

med som reserv. Resultaten inkom före sista maj -98, vilket anmodats i

följebrevet.

Resultat

Resultaten redovisas i tabell 4-5 och figur 10-13 som enskilda värden,

medelvärde, standardavvikelse och variationskoefficienten för de båda

beläggningstyperna. För bestämning av repeter- och reproducerbarhet har ISO

5725-2 använts. I denna standard ingår även strykning av eventuella

extremvärden. Tekniska högskolan i Helsingfors fick två omgångar prov för att

kunna studera vilken effekt en gummimatta placerad under utrustningen har på

resultatet. Diskussioner har tidigare förts om att olika typer av dämpningar

påverkar resultaten. För utvärdering av r och R har ej provningen med

VTI Notat 58-1998



gummimatta tagits med. De flesta laboratorier har även testat den 5:e

provkroppen. I denna redovisning har dock endast de fyra första resultaten tagits

med.

Resultaten visar att de båda beläggningstyperna ger samma spridning mätt som

variationskoefficient (10%), dvs. när hänsyn tas till vilken nivå medelvärdet ligger

på. Variationen är dock ganska stor hos olika laboratorier och beläggningstyper.

Detta kan bero på att andelen grova stenar i ytan varierar mellan provkropparna

samt att det förekommit en del stensläpp vid provningen. Det är dock inte samma

laboratorier som konsekvent har liten respektive stor spridning. Detta innebär att

man inte kan hävda att något laboratorium eller fabrikat har bättre eller sämre

precision än andra.

Tabell 4 ABSlö/B85 med porfyr

Lab 1 2 3

VTI 15,1 16,7 15,2

Skanska Farsta 15,7 15,1 15,9

Ballast Umeå 17,1 13,1 14,0

VTT 11,7 13,6 13,1

TH med gummi 13,3 12,1 11,7

TH utan gummi 19,6 16,9 12,5

Skanska Angered 16,8 12,4 13,2

Tabell 5 ABTIÖ/B85 med granit

Lab 1

VTI 35,8 31,8

Skanska Farsta 45,5 38,1

Ballast Umeå 28,9 32,3

VTT 27,0 30,9

TH med gummi 25,5 25,7

TH utan gummi 28,6 36,6

Skanska Angered 29,0 32,5
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Figur 13 Samband mellan resultatenfrån de två belägmingsterna

Kommentarer:

AV figur 10 och 11 framgår att vissa enskilda provresultatet avviker ganska mycket

från Övriga prover. Orsaken till detta är vanligtvis att stenytan år separerad eller att

det förekommit stensläpp vid provningen. Figur 12 och 13 visar att det fortfarande

finns en systematisk skillnad mellan olika laboratoriers resultat. Detta beror

förmodligen på små skillnader i slagkraft hos de olika utrustningarna. Det tycks

dock inte bero på skillnader i fabrikat. Noterbart är dock att de finska
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De tre laboratorier som även deltagit i de tre föregående ringanalyserna

rangordnade proverna lika vid de tre föregående ringanalyserna, dvs. ett av

laboratorierna fick högre värde än övriga men har en annan rangordning vid

denna ringanalys.

Utvärdering enligt ISO 5725:

Beräkning av repeter- och reproducerbarhet har utförts enligt ISO 5725-2. Detta

innebär att det först görs en bedömning av resultaten med hjälp av Mandel's

indikatorer för att avgöra vilken typ av avvikelser som eventuellt förekommer.

Sedan kontrolleras om det finns några extremvärden enligt Cochran och Grubbs

test för att avgöra om något värde skall förkastas. Slutligen görs beräkning av

repeter- och reproducerbarhet. Extremvärden delas upp i s.k. stragglers och

outliers beroende på hur stora avvikelserna är. I princip tas stragglers med vid

beräkning av r och R medan outliers förkastas. Man bör dock inte förlita sig helt

på dessa statistiska mått utan även göra en teknisk bedömning av resultaten där

hänsyn tas till kunskap om metoden i fråga.

Definition av begreppen repeterbarhet (r) och reproducerbarhet (R):

repeterbarhet, r, (spridning inom laboratorium) är värdet under vilket den

absoluta dijferensen mellan två enkelvärden förväntas falla vid användning av

samma provmaterial och metod, vid likvärdiga förhållanden (samma

försöksperson, utrustning och laboratorium samt under en kort tidsperiod) och

vid en bestämd sannolikhet, vanligen 95%.

Reproducerbarhet, R, (spridning mellan laboratorier) är värdet under vilket den

absoluta dijferensen mellan två enkelvärden förväntas falla vid användning av

samma provmaterial och metod, vid olika förhållanden (olika försökspersoner,

utrustningar och laboratorium och/eller olika tid) och vid en bestämd sannolikhet,

vanligen 95%.

Resultaten från Tekniska högskolan i Helsingfors där gummimatta använts under

utrustningen har ej ingått i beräkningen eftersom varje lab deltar med en omgång

prover per beläggningstyp för att få en rättvis bild av de avvikelser som

förekommer. Resultatet från högskolan som avser ABSlö där utrustningen

använts utan gummimatta har bedömts som extremvärde enligt Cochrans test och

därför ej tagits med i beräkningen av r och R. Orsaken till dessa avvikande

resultat kan vara att någon provkropp kan ha avvikande stenhalt på provytan eller

att stensläpp förekommit. Inget tyder på att ett visst fabrikat skulle ge större

spridning än någon annan. Om det förekommer många provkroppar med stensläpp

från ett lab skulle detta kunna indikera att utrustningen har större slagkraft än

andra maskiner. Av dessa resultat har endast Tekniska högskolan i Helsingfors

angett stensläpp vilket skulle kunna förklara spridningen hos detta lab. VTT har

dock samma fabrikat och där har inga stensläpp noterats. Det kan också vara så att

inte alla laboratorier redovisat om stensläpp förekommit.

För att få en allmän bild av resultaten från en ringanalys används i ISO-standarden

Mandels indikatorer. Dessa består av två typer nämligen h- och k- indikatorer. För
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där haringa stensläpp noterats. Det kan också vara så att inte alla laboratorier

redovisat om stensläpp förekommit.

För att få en allmän bild av resultaten från en ringanalys används i ISO-standarden

Mandels indikatorer. Dessa består av två typer nämligen 11- och k- indikatorer. För

att urskilja avvikelser mellan laboratorierna används h-indikatorn och inom

laboratorierna k-indikatorn. Dessa beräkningar redovisas i ñgur 14-15. Som

namnet antyder används dessa enbart för att indikera om och vilken typ av

avvikelse som förekommer. De två gränslinjerna i diagrammen representerar 1%

och 5% signiflkansnivå.

Mandel's h-indikator, spridning mellan lab, visar att det finns systematiska

skillnader hos utrustningarna (staplarna går åt samma håll för båda proverna inom

varje lab) men visar också att inget laboratorium har ett extremt avvikande resultat

(ingen gränslinje överskrids).
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Figur 14 Mandel 's h-indikatorför spridning mellan lab

När det gäller Mandel's k-indikator, spridningen inom lab, visar denna att Skanska

Farsta kommer utanför ena gränslinjen (5% signiñkansnivå) för ABT16 medan

Tekniska högskolan i Helsingfors kommer utanför nästa gränslinje (1%

signiñkansnivå) för ABS16 då provningen görs utan gummimatta under
utrustningen. Skanska Farsta noterade att ett prov avvek från övriga och testade

därför även extraprovet. Avvikelsen var dock inte så stor (V=14,5%) så att

omprov erfordrades enligt det krav som metoden anger (variationskoeñicient

>15%). Högskolans resultat faller dock utanför dessa 15 % (V= 22,3) för ABS

16 varför detta resultat ej tas med vid beräkning av r och R. I övrigt faller alla

resultat väl innanför gränslinjerna.
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Figur 15 Mandel 's k-indikatorför spridning inom laboratoriet.

Tabell 6 visar medelvärden samt värden på repeter- och reproducerbarhet efter

strykning av extremvärden. De statistiska måtten sr och SR anger den avvikelse

som kan förväntas om två provningar utförs inom respektive mellan olika

laboratorier medan r och R anger motsvarande värden med en inlagd säkerhet på

95%.

Tabell 6 Repeter- och reproducerbarhet

          

ABS 16 ABT 16

medelvärde 14,5 32,6

sr 1,34 3,53

SR 1,54 4,74

r (95%) 3,80 9,98

R (95%) 4,36 13,42
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Enligt ISO 5725
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Figur 16 Samband mellan medelvärde och r resp. R.

Antal prov

För att kunna avgöra hur många prover som behöver analyseras (dubbelprov,

trippelprov etc.) för att erhålla tillfredställande mått på spridningen så har värden
på r och R områknats enligt formeln:

l
r(n) = :7;

11 = antalprovningar

Enligt Prallmetoden skall fyra prover analyseras. Figur 17 visar att fyra prov ger en

repeterbarhet på 15% för ABT16 och 17% för ABSlö. Reproducerbarheten för
fyra prov blir 22% för ABT16 och 19% för ABSlö. Eftersom skillnaden inte är

större mellan de båda massatyperna så kan repeterbarheten (spridning inom lab)

sättas till 15% och reproducerbarheten (spridningen mellan lab) till 20%. Dessa

vården motsvarar exakt de värden som angetts som spridningsmått för finska

PWR-metoden i det CEN-förslag som föreligger. Vid klassificering bör hänsyn tas

till dessa spridningsmått, vilket innebär att varje klass måste göras så bred att

spridningsmåtten ryms inom varje klass.
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Figur 1 7 Spridning av r och R beroende på antalprov

Förslag till klassificering

Utifrån erhållna resultat har en klassificering av Prallslitaget gjorts.

Utgångspunkten för klassiñceringen har varit kopplingen mellan de erfarenheter

som finns från de omfattande försöken i PVM och erhållna Prallvärden från

labundersökningarna. Stor Vikt har lagts Vid korrelationen mellan Prall och

provvägsmaskinen där ett bra samband konstaterats för asfaltprov med måttlig och

bra slitstyrka, i praktiken de massatyper som förekommer på huvudvägnätet.

Slitstyrkan (Prallvärdet) delas upp i fem grupper med bäst slitstyrka för klass 1 och

sämst slitstyrka för klass 5. Förslaget redovisas i tabell 7.

Tabell 7 Klassificering av slitstyrka hos asfaltprov.

          

Klass Prallvärde, cm3 Slitstyrka

1 <20 mycket bra slitstyrka

2 20-29 bra slitstyrka

3 30-39 tillfredsställande slitstyrka

4 40-50 mindre tillfredställande slitstyrka

5 >50 dålig slitstyrka

 

De bästa materialen i testerna är skelettasfalt 8-16 mm med porfyr som visat sig

ligga mellan 13-20 i Prallvärde. Skelettasfalt 11-16 mm med kvartsit ligger i

intervallet 20-25 liksom ABT16, portfyr. Mellan 30 och 40 hamnar bra ortens

material och ABSS med kvartsit. När Prallvärdet Överstiger 40 kan vi börja tala om
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om mindre tillfredställande eller dålig slitstyrka och det handlar då om material

typ sämre ortens material (t ex många material i sydvästra Sverige).

Jämfört med provvägsmaskinen ligger Prallvärdet 20 vid relativa slitaget 1,1 och

Prallvärdet 50 vid 2,5. För att klara Prallvärden <3O krävs specialsten med hög

slitstyrka, typ porfyr och kvartsit.

Intervallet mellan de olika klassgränserna har satts till 10 cm3, vilket innebär att

spridningen i metoden (15 resp. 20%) inte är större än gränserna mellan de olika

klasserna för slitstyrka.

Sammanfattande kommentarer

De fortsatta undersökningarna visar, som tidigare var känt, att det är

förhållandevis komplicerat att testa slitstyrkan på asfaltmassa genom

funktionsrelaterad provning på laboratoriet. Det är många parametrar som kan

inverka på resultatet och som noggrant måste preciseras och styras upp i

metodbeskrivningen. Själva utrustningenslits också under försökens gång vilket

kan påverka resultaten. Utrustningen och metoden har dock förbättrats med tiden

och ett acceptabelt resultat har erhållits enligt denna, kompletterande

undersökning.

Prallmetoden kan ha flera användningsområden, till exempel både för

vidhäftningsegenskaper och slitstyrka och kan användas för testning av både

borrkärnor och labtillverkade provkroppar. Den har förhållandevis bra

reproducerbarhet enligt de ringanalyser som hittills har utförts. Ringanalyserna

tyder dock på att det finns mindre systematiska skillnader mellan de olika

utrustningarna.

Spridningen mellan enskilda delprov (4st) klarar i de flesta fall metodens krav på

15 % i variationskoefficient och medelvärdet vid testet av 19 provbeläggningar

blev 8 %. Referensproven styrker att reperterbarheten, åtminstone över en kortare

tidsperiod, är förhållandevis bra (också 8 % i variationskoefficient).

Variationsbredden är stor i metoden och skillnaden mellan bästa och sämsta

beläggningstyp är ca 6 gånger enligt labprovningen som rymmer 19 olika

beläggningsprov. De systerprov (plattor) som testades i provvägsmaskinen, PVM,

erhöll också en spridning på ca 6 gånger, vilket visar att det modifierade

förfarandet med 950 varv/min och tempereringen +5OC nöter och skiljer ut proven

på ett relevant och realistiskt sätt. Rangordningen mellan proven i Prall och PVM

stämde i de flesta fall överens men vissa skillnaderförelåg. Diabas erhöll t ex ett

sämre resultat i Prall jämfört med PVM medan porfyrerna överlag klarar sig något

bättre i Prall än i PVM.

En målsättning för en funktionsrelaterad, laboratorieinriktad provningsmetod typ

Prall är att olika typer av beläggningar och stenmaterial skall kunna testas och

jämföras inbördes på ett relevant sätt. Helst bör de beläggningstyper som finns

angivna i VÄG 94 kunna testas enligt Prall. Metoden bör också vara så

verklighetsnära som möjligt eftersom det är effekterna av dubbslitaget den skall

simulera och fånga upp. De slitagemekanismer Prallen innehåller påminner till
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vissa delar om kulkvarnsvärdet, t eX nötning/krossning genom stålkulor och

våtslitage. Dubbslitaget på vägen är en kombination av repning och krossning

(slag), dock i varierande grad beroende på trafikens hastighet. För att minska

effekten av krossningen från stålkulorna sänktes frekvensen från 1100 till 950

varv/min, vilket åtminstone delvis medförde en skonsammare nötning på

provkropparna (färre prov gick sönder vid testerna). Korrelationen mellan Prall

och PVM är också mycket bra de för hårdaste stenmaterialen typ porfyrer och

kvartsiter som i det senare fallet kan betecknas som spröda.

Ett bra samband mellan Prallslitaget och PVM föreligger för de flesta materialen i

undersökningen (r=0,87-0,96). För material med dålig slitstyrka är dock

korrelationen sämre och i de flesta fall erhåller proven i Prall bättre slitagevärden

än i PVM. Det är möjligt att slitaget dämpas när provet gröpts ur och avståndet

mellan kulorna och locket i provkammaren ökat betydligt. I något fall har också

Prallvärdet legat betydligt sämre än för motsvarande prov i PVM. I praktiken bör

avvikelserna för de sämsta materialen ha ringa betydelse eftersom metoden inte i

första hand är framtagen för att skilja ut de sämre materialen utan de bättre. När

det handlar om medel- och högtrafikerade vägar där dubbslitaget kan sägas vara

kritiskt är valet alltid ett slitlager med tillfredställande till mycket bra slitstyrka

(Prall <40) och för detta intervall verkar Prallmetoden fungera bra.

Som tidigare nämnts erhåller en del prov svaga och ibland trasiga kanter vid

provningen. Ett sätt att förstärka kanterna på proven är att tejpa kanten innan

provningen. Det är också viktigt att provets diameter är minst 100 mm om

borrkärnor skall testas.

Den senaste ringanalysen, som är den mest omfattande hittills utfördes på två

olika beläggningstyper, ABSl6/B85 med porfyr och ABT16/B85 med granit.

Sammanlagt 6 laboratorier har deltagit, 4 svenska och 2 finska. I princip

förekommer 3 fabrikat av Prall på marknaden, vilka alla varit representerade i

ringanalysen. Resultaten visar att det finns en systematisk skillnad mellan olika

utrustningar, vilket även visat sig vid tidigare ringanalyser. Detta kan dock ej

kopplas till de olika fabrikaten utan berorsnarare på de små skillnader som

förekommer i form av slaghöjd, kraftöverföring, dämpning mot golv m.m. hos

varje utrustning. Tekniska Högskolan i Helsingfors som testat både med och utan

gummimatta under utrustningen har erhållit stor spridning vid dessa försök

(Nästan motsvarande maxspridning för hela ringanalysen).

ABS-beläggningen har erhållit ett medelvärde på 14,5 och en repeterbarhet, r, på

3,8 och en reproducerbarhet, R, på 4,4 vid 95% säkerhet. Motsvarande värden för

ABT-beläggningen är 32,6 resp. 10,0 för r och 13,4 för R. Omräknas dessa värden

i procent blir skillnaden inte stor mellan de båda beläggningstyperna varför

repeterbarheten (spridning inom lab) kan sättas till 15% och reproducerbarheten

(spridningen mellan lab) till 20% oavsett massatyp.

Avslutningsvis bör det tilläggas att det metodförslag som lämnats in till CEN är

identiskt med det provningsförfarande som behandlats i denna undersökning. På

så sätt har undersökningen haft som syfte att verifiera de senaste

metodförändringarna och även belysa frågor som berör repeterbarhet,

reproducerbarhet och korrelationen mot vägslitage, dvs. viktiga frågor för en
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metod som skall standardiseras. Bakom metodförslaget står den nordiska

arbetsgrupp som arbetat med Prallmetoden (representanter från Finland och

Sverige) och de svenska samarbetsgruppen med deltagare från entreprenörer och

VTI. Parallellt med Prallmetoden har också den finska PWR-metoden lämnats in

till CEN. En studie av korrelationen mellan dessa två metoder bör göras och är

också ett CEN-krav när två metoder som testar liknande egenskaper skall tas med.
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Bilaga 1A
Utgivningsdatum: 980327

Ersätter tidigare metodbeskrivningar
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BITUMINÖS BELÄGGNING OCH MASSA

Bestämning av slitagevärde
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ORIENTERING

Denna metod är avsedd för bestämning av slitagevärde hos asfaltbetong genom

kulnÖtning. Provkroppen kan vara framställd på laboratoriet eller uttagen ur en

beläggning genom borrning.

SAMMANFATTNING

En cirkulärcylindrisk provkropp med diameter 100 mm och tjocklek ca 30 mm

tempereras till provningstemperaturen +5 OC° Efter temperering utsätts provkroppen

för slitage under 15 min av 40 st stålkulor, Volymförlusten av det bortnötta materialet i

cm3 bestäms och benämns slitagevärdet.

UTRUSTNING

Slitageutrustning, se figur 1. Slaghöjden skall vara 43 il mm.

Vevstakslängden skall vara 200 i5 mm.

Locket till provkammaren, se figur 2, skall vara av rostfritt stål av kvalitet SS 2333

eller bättre (ISO 683/ 13-1 1).

Ståltving, justerbar med en skruv, för fastsättning av locket till provkammaren.

Sfäriska kulor av rostfritt stål tillverkade enligt ISO 3290-1975 och med

diametern 12 ,00 +0,01/-0,5 mm (t.ex SKF RB 12 RS). Kulornas HRC-hårdhet skall

vara mellan 62 och 65.

Tolk för kontroll av stålkulornas minsta tillåtna diameter på 11,50 mm.

O-ring av gummi med innerdiameter 89,4 i0,2 mm och tjocklek 6,3 :0,1 mm för

skydd av provkroppens kanter, NBR-kvalitet. Gummiplatta till lock (ø 90,0*2,0 mm),

Neophren. O-ring av gummi för tätning mellan lock och provkammare (90,0*3,0 mm),

NBR-kvalitet.



Sid 2(4)

3.6 Vattenbad för kylvattnet OCh för att temperera provkrepparna i 5 il OC.

3.7 Våg med oneggrannhet högst 0,3 g och avläsbarhet 0,1 g.

3.8 Pump med kapacitet minst 2,0 l/min

Stålkulor

  

Skruv

Lock ........ ._

4-_ Kylvatten
Slam   

      

PrOVkropp

P k
Slaglängd 43 il mm YOV ammafe

Vevstaksl'angd 200 mm

 

Figur 1. Principskiss på slitageutrustning
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Gummiplatta t=2,0 i0,2 mm

\

   

 

      

\; _i/ Stålkulomas rörelse
vertikalt: 37,5 i0,5 mn

wl)

I |/ (3.0 X 2,0)

4 90,0 il,0 4 /
I

I /

l I

Figur 2. Lock, rostfritt stål. Mått inom parentes är lämpliga förslag.

4. PROVBEREDNING

Laboratorietillverkade prov och borrprov uttaget från väg

Tillverka eller borra upp minst fyra provkroppar med en diameter på ca 100 mm. Kapa

provkroppar till en höjd på ca 30 mm. Provning sker därefter på sågad yta. Vid

borrprov från väg kanalternativet vara att provning sker på osågad yta men skall då

anges som ett avsteg från metoden.

Vid kapning skall ytorna bli någorlunda jämna och parallella. En viss försiktighet tas

vid kapningen så att inte kantbitar av provkroppen slås bort.

5. UTFÖRANDE

Skrymdensitet bestäms enligt FAS Metod 427 eller FAS Metod 448 beroende på

massatyp.

Temperera provkroppama i minst 5 timmar i 5 iZ gradigt vatten.

Innan en vattenlagrad provkropp placeras i slitageutrustningen torkas den av med en

fuktig trasa och vikten bestäms.

Gummiringen läggs ovanpå provkroppen och 40 st stålkulor läggs innanför

gummiringen. Kylvattnet som skall ha temperaturen 5 il °C skall rinna kontinuerligt

genom provkammaren med ett flöde av 2,0 i0.2 liter/min.

Provningen utförs under 15 min med ett varvtal av 950 i10 varv/min.

Direkt efter avslutad körning sköljs provkroppen i kallt vatten och den

vattenlagrade provkroppens vikt bestäms enligt samma förfarande som innan
provning.
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BERÄKNING

Beräkna slitagevärdet enligt följ ande:

 

_ m1- m2

7/

S = Slitagevärde om3

m1 = provkroppens vikt före provning g

m2 = provkroppens vikt efter provning* g

7 = skrymdensitet på provkroppen g/cm3

Ange enskilda slitagevärden med 1 deeimal och medelvärdet i hela em3.

PRECISION

Godta värdena, om variationskoefficienten (standardavvikelsen/medelvärdet* 100) av

fyra undersökta provkroppar ej överstiger 15%. Undersök ytterligare två provkroppar

om skillnaden är större. Stryk eventuella extremdata enligt FAS Metod 015.

På borrprov avgörs från fall till fall om strykning och/eller ny provning skall utföras.

Beräkna aritmetiska medelvärdet ur alla godtagna värden.

RAPPORT

Rapportera

a) att bestämningen utförts enligt denna metod V

b) vid borrprov, om slitagetest gjorts på osågad beläggningsyta eller på sågad yta

e) vilken packningsmetod som använts vid laboratorietillverkning av provkroppar

d) skrymdensitet (y), samtliga enskilda värden samt medelvärden med tre decimaler i

g/cm3

e) slitagevärde, enskilda värden med 1 decimal och medelvärden i hela cm3
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DETERMINATION OF ABRASION CAUSED BY STUDS

1. Scope

These test methods (Method A and Method B) cover procedures for

preparing and testing abrasion caused by studs on cylindrical bituminous

specimens.

2. References

Method A originate from the Prall-method, but it is improved by

comprehensive research work to meet an adequate design. According to

Swedish research work the method correlates with abrasion in the field.

Method B originate from Finnish experience and correlates with abrasion in

the field.

3. Definitions

Method A measures the abrasion in cm3 on the top surface of a cylindrical

specimen.

Method B measures the abrasion in cm3 on the curved side of a cylindrical

specimen.

Method A

4. Summary

A cylindrical specimen having a diameter of lOOil mm and a length of

30il mm is brought to a temperature of SiloC. Then, the specimen is worn

during 15 minutes by 40steel spheres. The loss of volume in cm3 is recorded

and named abrasion value.



5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Apparatus

Abrasion apparatus according to fig. 1.

- Stroke, 43 i 1 mm.

- Connection rod, 200 i 5 mm.

Lid to abrasion apparatus, se fig 2. Quality: stainless steel, SS 2333,

Bs 304831, NF Z7CN18-09, DIN 1.4301, or better.

Steel clamp to fasten the lid on top of the machine adjustable by means

of the screw at the top.

Spheres made of stainless steel according to ISO 3290-1975 with a

diameter between 11.50 mm and 12.01 mm. The hardness expressed in

HRC should be between 62 and 65.

NOTE: The diameter of the balls can be checked quickly by passing

them over parallel bars 11.50 mm apart.

O-ring made of rubber to protect the edges of the specimen, see fig. 1.

Dimension: internal diameter 89.4 mm, diameter of cross section 6.3

mm. Rubber quality: NBR.

Rubber plate to be glued at the underside of the lid, see fig.2.

Dimensions: diameter 90.0i1.0 mm, thickness 2.0i0.2 mm. Rubber

quality: Neoprene.

O-ring made of rubber for the groove outside of the cylindrical part of

the lid, see fig 2. Dimensions of rubber O-ring: internal diameter 90.0

mm, diameter of cross section 3.0 mm. Rubber quality: NBR

Water reservoir for cooling water and for adjustment of specimens

temperature to Sil °C

Balance: inaccuracy less than 0.1 g.

Water pump capacity more than 2.0 liter/minute.



 

Steel spheres

 

Screw

Lid

4-__ Cooling water

 

  SPECIMEN.-14'1':

  

Specimen

 

Test Chamber

Suoke43i1Jnn1 lT

   

Connection rod 200 Ir

 

Fig 1. Abrasion apparatus, in principal

Rubber (late t=2.0 i- 0.2 mm

    

6.0 i 0.1

  

Steel-spheres movement

vertikal: 37,5 i 0,5 ml

:b /
-1/

 

      

(3.0 X 2,0)
O-Ring {

90.0 :t 1.0

 

Fg2. LM.



6. Bituminous mixtures for testing

Laboratory made specimens and cores from the field.

6.1 Make at least 4 specimens of diameter lOOil mm. Cut the specimens

to a lenght of 30il mm. When cutting, the end surfaces should be

even and parallel, as possible by standard cutting machines. When

cutting one should avoid to damage the edges of the specimen.

6.2 Determine the Bulk density according to Enxxxxxx or Enxxxxxx

depending on the type of bituminous mixture.

7. Conditioning

7.1 Temper the specimens for 20i6 hours in water of temperatur Sil OC.

7.2 Remove the specimen from the water, surface dry by blotting with a

damp towel, and determine the weight.

8. Determination of abrasion

8.1 Place the specimen in the test chamber with the cut end up-wards.

Make sure that the specimen is tight to the chamber-wall otherwise

tejpa runt provkroppen.

8.2 Place the O-ring on the specimen, and the steel spheres in the O-ring.

8.3 Fasten the lid onto the test chamber.

8.4 Adjust the amount of cooling water to 2i0.2 liter/minute.

8.5 Start the abrasion apparatus and let it work for 15 minutes i 10

seconds at 950i10 revolutions/minute.

8.6 Dismantle the apparatus. Remove the specimen from the apparatus and

flush it in cold water. Surface dry by blotting with a damp towel, and

determine the weight.



9. Calculation

Calculate the abrasion value according to the formula below.

Wl-WZ
Abrasion value, Abr = ............ --

Bd

Where

Abr = abrasion value in cm3 ( l decimal)

W1=weight of water stored specimen surface dry in air before abrasion(0. lg)

W2=weight of water stored specimen surface dry in air after abrasion(0. 1 g)

Bd = Bulk density of specimen according to 6.2 ( 3 decimals)

10 Report

10.1 Report that the test has been carried out according to this method.

10.2 Report individual values of Bulk density, and Abrasion values, as well

as average.

Individual as well as average Bulk densities with 3 decimals.

Individual abrasion values with 1 decimal. Average abrasion value

with no decimal.

10.3 Any observation which may have an influence on the evaluation.

11. Precision

11.1 The values should be accepted if the coefficient of variation of 4

specimens is less than 15%. Otherwise two extra specimens should be

tested, and extremes should be expelled according to common

statistical practice.

standard deviation

NOTE: Coefficient of variation = * lOO %

average

 




