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Dynamiska treaxialförsök på VTI. Jämförelse mellan VTI-metoder och  
EN 13286-7 
av Håkan Arvidsson 
VTI 
581 95  Linköping 

 

Sammanfattning 
På VTI har dynamiska treaxialförsök på överbyggnadsmaterial utförts sedan 1993. 
Metoderna för detta har utvecklats på VTI med inspiration från bl.a. USA. De är 
benämnda efter de obundna lagren i en vägöverbyggnad (Bärlagertest, Förstärknings-
lagertest och Skyddslagertest). Under 2004 fastslogs europastandarden EN 13286-7 
”Cyclic load triaxial test for unbound mixtures”, vilket innebär lite andra belastningar 
och angreppssätt vad gäller att studera permanenta deformationer och elastiska 
(resilienta) egenskaper. 

VTI deltog i en ringanalys för resilienta egenskaper enligt europastandarden under 
2004. Senare samma år testades tre olika typer av bottenaska med VTI:s skyddslagertest 
och europastandardens test för permanenta deformationer. 

Detta arbete har haft tre huvudsyften: 

• Att lära sig hur europastandarden fungerar och vad det innebär att testa enligt 
den. Det har uppnåtts med att helt enkelt börja arbeta enligt standarden. 

• Att jämföra resultat mellan VTI-metoderna och europastandarden, vilket visat 
sig komplicerat. Det går till viss del vad gäller resilienta egenskaper men är 
betydligt svårare för permanenta deformationer. 

• Att beskriva hur det i detalj går till att utföra dynamiska treaxialförsök på VTI. 
Det redovisas som en metodbeskrivning som återfinns i bilaga A. 
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Cyclic load triaxial tests at VTI. Comparison between VTI-methods and  
EN 13286-7 
by Håkan Arvidsson 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95 Linköping  Sweden 

 

Summary 
At VTI cyclic load triaxial tests on pavement structure materials have been performed 
since 1993. The methods for this has been developed at VTI with some inspiration from 
among others USA. The VTI methods are named after the unbound layers of the 
pavement structure (baselayer test, sub-baselayer test and capping layer test). During the 
year 2004 the European standard EN 13286-7 ”Cyclic load triaxial test for unbound 
mixtures” came which meant other loadings and other ways of studying permanent 
deformation and resilient behaviour. 

VTI participated in a round robin test for resilient behaviour according to the European 
standard during 2004. Later the same year three different kinds of bottom ashes were 
tested with both VTI’s capping layer test and the European standard test for permanent 
deformation. 

In this work there were three main purposes: 

• To learn how European standard works and what it means to test according to 
the standard. It has been achieved by simply starting to use it. 

• To compare results between VTI methods and the European standard, this 
showed to be complicated. You can partly do this for resilient behaviour but it is 
more difficult for permanent behaviour. 

• To describe in detail how to perform cyclic load triaxial tests at VTI. It is made 
as a test description in annex A. 
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Definitioner 
Europastandarden är på engelska därför anges den engelska definitionen med svensk 
översättning/tolkning. 

VTI-metod: 
Begrepp Definition, förklaring VTI:s varianter 

Dynamiska 
treaxial försök 

Ett cylindriskt prov som utsätts för laster i tre 
dimensioner, varav den axiella lasten pulserar. 

Bärlagertest 
Först.lagertest 
Skyddslagertest. 

Treaxialprov 

(”Treaxprov”) 

Cylindriskt prov packat enligt önskade förhållanden. I 
förhållande till maximal torr skrymdensitet 
(packningsgrad) och optimal vattenkvot (relativ 
vattenkvot). 

Ø = 150mm x  
h = 300mm, 
Ø = 300mm x  
h = 600mm 

Maximal torr 
skrymdensitet 

Referensdensitet bestämd med standardiserad 
laboratoriemetod. (Standardiserat packningsabete) 

Modifierad Proctor 
(Tung instampning), 
Vibrobordet 

Optimal 
vattenkvot 

Den vattenkvot som ger den maximala torrdensiteten 
med Proctormetoden. Vattenkvot = vatten/torrt mtrl 

Modifierad Proctor 

Axiell I längd/höjdriktningen på ett treaxprov.  

Radiell I tvärriktningen, i radiens riktning. Kan mätas som 
omkretsförändringar och beräknas som radiella 
töjningar. 

Radiella mätningar 
(görs för närvarande 
inte på VTI). 

Last Spänning, kraft per ytenhet, 1 N/m² = 1 Pa  

Statisk last Den axiella last som ger och säkerställer ett 
kontakttryck. 

20 kPa 

Dynamisk last Den pulserande axiella lasten som testet bygger på. 10–1 200 kPa 

Kammartryck Det omgivande trycket i treaxialkammaren. Radiellt 
och axiellt tryck. 

10–120 kPa, 
konstant under 
lastfallet 

Belastningsnivå, 
lastfall 

Viss statisk och dynamisk last med visst kammartryck Anges ofta som 
dynamisk last/k-tryck 
t.ex. 400/60 

Sekvens Har på VTI tidigare använts som ”synonym” till lastfall. 
I europanormen menas det en serie lastfall som utförs 
efter varandra med samma kammartryck. 

Från 2004 enligt 
EN 13286-7 

Deformation Permanent eller elastisk  

Töjning Relativ deformation i förhållande till ”ursprunglig” höjd, 
permanent eller elastisk, ihoptryckning = positiv 
töjning 

µstrain (µm/m) alt. % 

1 % = 10000 µstrain 

E-modul Resilient modul = Dynamisk last/resilient töjning  

Resilient Elastisk, dynamisk  

Ackumulerad Ttotal förändring. Ackumulerat antal pulser och 
ackumulerad permanent deformation/töjning. 

 

Lastpuls Sinusformad lastvåg, cykel. 0,1 sekund 
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Europanorm: 
Tabellen är från EN 13286-7:2004, kapitel 3 tabell 1 – Symbols and definitions, med 
svensk översättning. EN betyder Europanorm. 

 
Symbol (Unit) Defintion Svensk översättning/tolkning 

w  (%) Water content Vattenkvot 

ρd  (Mg/m³) Dry density Torrdensitet 

N Number of load cycles Antalet lastpulser 

σ  (kPa) Normal stress Normalspänning 

σ1  (kPa) Total axial stress (major principal stress) Total axiell spänning (= statisk last 
+ dynamisk last + kammartryck) 

σ1min, σ1max  
(kPa) 

Minimum and maximum values of σ1 
during one load cycle 

Min och max av σ1 i en lastpuls 

σ1
r  (kPa) Resilient axial stress, σ1max -σ1min Dynamisk last 

σ3  (kPa) Total radial stress; i.e. the applied 
confining pressure in the triaxal  
chamber 

Radiell spänning, dvs. 
kammartrycket  

σ3min, σ3max  
(kPa) 

Minimum and maximum values of σ3 
during one load cycle 

Min och max av σ3 i en lastpuls 

σ3
r  (kPa) Resilient radial stress, σ3max –σ3min Resilent radiell spänning (På VTI 

används konstant kammartryck, 
σ3max –σ3min = 0) 

σd  (kPa) Deviator stress, σd = σ1 –σ3 Deviatorspänning (= statisk last + 
dynamisk last) 

L0  (mm) Gauge length for axial displacement, 
immediately following specimen 
preparation 

Ursprungsvärde för axiell 
lägesmätare vid testets start 

R0  (mm) Gauge length for radial displacement, 
immediately following specimen 
preparation 

Ursprungsvärde för radiell 
lägesmätare vid testets start. 
(Används inte på VTI, dec. 2004.) 

Lp(N)  (mm) Permanent axial displacement at cycle 
N, defined as the displacement 
accumulated during the application of a 
single stress combination, from the 
beginning of the cycle to the end of 
cycle N 

Ackumulerad permanent axiell 
deformation från 
belastningsnivåns början till slutet 
på belastning N 

Rp(N)  (mm) Permanent radial displacement at cycle 
N, defined as the displacement 
accumulated during the application of a 
single stress combination, from the 
beginning of the cycle to the end of 
cycle N 

Ackumulerad permanent radiell 
deformation från 
belastningsnivåns början till slutet 
på belastning N. 

Lr(N)  (mm) Resilient axial displacement at cycle N, 
defined as the displacement during the 
unloading part of the cycle (between the 
point where the applied stresses are 
maximum and the end of the cycle) 

Elastisk axiell deformation vid 
lastpuls N, definierad som 
differensen mellan den punkt där 
spänningen är maximal och slutet 
på lastpulsen. 

Rr(N)  (mm) Resilient radial displacement at cycle N, Elastisk radiell deformation vid 
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Symbol (Unit) Defintion Svensk översättning/tolkning 
defined as the displacement during the 
unloading part of the cycle  

lastpuls N. 

ε1
r  (10-3) Resilient or recovered axial strain. 

At cycle N, ε1
r(N)= Lr(N)/L0

Resilient, elastisk eller återgående 
axiell töjning 

ε1
p  (10-3) Permanent axial strain. 

At cycle N, ε1
p(N)= Lp(N)/L0

Permanent axiell töjning 

ε3
r  (10-3) Resilient or recovered radial strain. 

At cycle N, ε3
r(N)= Rr(N)/R0

Resilient, elastisk eller återgående 
radiell töjning 

ε3
p  (10-3) Permanent radial strain. 

At cycle N, ε3
p(N)= Rp(N)/R0

Permanent radiell töjning 

Er  (MPa) Resilient modulus, when σ3
r=0 (constant 

confining pressure): 

Er = σ1
r / ε1

r

Resilent modul (E-modul) 
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1 Bakgrund 
VTI har utfört dynamiska treaxialförsök sedan 1993 på ”grovkorniga material” (grusiga, 
sandiga prover). Innan dess har VTI utfört treaxialförsök på finkorniga (siltiga, leriga) 
in-situprover (med diameter 100 mm och höjd 200 mm). Under 1993 började VTI att 
tillverka provkroppar med kornfördelning enligt dåvarande bärlagerkrav. Provernas 
dimensioner var diameter 150 mm och höjden 300 mm. VTI:s första grovkorniga 
testförfarande blev grunden till VTI:s ”Bärlagertest”. Senare utvecklades även ”Skydds-
lagertest” och ”Förstärkningslagertest”. Inspiration till det första testförfarandet kom 
från litteraturstudier och studiebesök i Europa och USA. The Strategic Highway 
Research Program (SHRP) från USA har stor del i VTI:s sätt att utföra dynamiska 
treaxialförsök 

Då dynamiska treaxialförsök utförs på flera håll i Europa har behovet av en gemensam 
metodstandard blivit intressant. År 2004 fastslogs EN 13286-7:2004 ”Cyclic load 
triaxial test for unbound mixtures”. 

Under hösten 2003 drog Selskapet for industriell og teknisk forskning ved Norges 
tekniske høgskole (SINTEF), igång en ringanalys av den då ännu inte fastslagna prEN 
13286-7 (Hoff et al., 2005). VTI:s deltagande finansierades av Vägverket. VTI utförde 
testerna i början av 2004.  
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2 Syfte, målsättning 
Syftet med föreliggande projekt är att; lära sig mer om europastandarden, göra 
jämförande studier mellan treaxialmetoderna (VTI, EN) samt dokumentera 
handhavandet i form av metodbeskrivning för båda metoderna på VTI. 

I rapporten behandlas inte försöken med finkorniga in situprover (Arm, Ydrevik, 
Svensson, 1995), då fokus i föreliggande rapport ligger på grovkornigare 
(överbyggnads-) material. 

På VTI har under åren ett ”eget” uttryckssätt utvecklats. För att underlätta övergång till 
benämningar enligt Europanormen och ”internationellt” uttryckssätt kommer i största 
möjliga mån benämningar enligt EN 13286-7 (dock försvenskade) att användas i 
föreliggande rapport. 
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3 Beskrivning av metoderna 
Dynamisk treaxialprovning är en laboratoriemetod som ska simulera trafikbelastningen 
på ett material. Eftersom det inte är enskilda partiklar utan det sammansatta materialet 
upp till en viss kornstorlek som undersöks, kan man påstå att det är materialets eller 
lagers funktion som provas. Principen för VTI:s provningar visas i Figur 1. 

 

σv

σhσh

   150 mm
(alt. 100, 300)

  300 mm
(alt. 200, 600)

def

 
Figur 1  Provningsprincip för VTI:s dynamiska treaxialprovning. (σh motsvarar 
kammartrycket och σv motsvarar en sinusformad dynamisk last). 
Hur mycket ett obundet ballastmaterial deformeras vid belastning beror på dess styvhet 
och stabilitet. 

Styvheten eller lastspridningsförmågan är ett mått på motståndet mot elastiska 
deformationer och ger en elasticitetsmodul eller resilientmodul (Er) att använda vid 
dimensioneringen av överbyggnaden. 

Stabiliteten är mått på förmågan att motstå permanenta deformationer. 

Ett annat begrepp är bärförmågan. Den kan definieras som den last ett lager av 
materialet kan bära utan deformeras mer än tillåtet. För att bestämma bärförmågan krävs 
alltså ett gränsvärde för deformationen. Lasten kan uttryckas som maximal vertikal-
spänning på nivån för det aktuella lagrets överyta. Den kan också uttryckas som ett visst 
avstånd från vägytan, erforderligt läggningsdjup, men då måste vissa antaganden göras 
om trafiklastens storlek samt överliggande lagers tjocklek och stabilitet. (Arm, 2000.) 

Ett cylindriskt prov av obundet material utsätts för belastningar i tre dimensioner. 
Provet har ett diameter/höjdförhållande: 1/2. Provet packas till önskade specifikationer, 
densitetpackningsgrad och vatteninnehåll ofta i förhållande till resultat från 
standardiserad metod för laboratoriepackning. 

Det färdiga provet förses med ändplattor av stål och ett gummimembran runt 
mantelytan. Provet placeras vertikalt i en tryckkammare. 

I tryckkammaren appliceras ett övertryck som verkar tredimensionellt, radiellt och 
axiellt dvs. horisontellt och vertikalt. I VTI:s fall är detta tryck skapat med tryckluft och 
hålls konstant (CCP, constant confing pressure) i varje lastfall. Kammartrycket ska 
simulera omkringliggande materials stöd och tryck.  

Provet kan ges en statisk axiell last utöver kammartrycket (ett kontakttryck för att 
säkerställa att tryckstången hela tiden ligger an mot provet), kallas även minimum 
(min.) deviatorspänning. 
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Testet går sedan till så att provet utsätts för ett visst antal lastfall med ett visst antal 
pulser. Ett lastfall innebär ett kammartryck, en extra statisk axiell last och en dynamisk 
axiell last med en viss frekvens. Den dynamiska lasten består av en sinusformad 
lastpuls. Den dynamiska lasten plus den statiska lasten kallas maximal (max.) 
deviatorspänning. (Första lastfallet från VTI:s bärlagertest: kammartryck 60 kPa, statisk 
last 20 kPa, dynamisk last 100 kPa, frekvens 10 Hz och 1 000 pulser.) 

VTI:s metoder är kombinationstest avsedda att både studera resilientmoduler vid olika 
belastningsnivåer och att studera permanenta deformationer samtidigt. Europanormen 
har varianter för olika huvudsyften, resilienta egenskaper och permanenta 
deformationer. 

Resilienta egenskaper redovisas som E-modul eller hellre benämnt Resilientmodul, Er. 

Er = dynamisk last/elastisk töjning, anges i MPa. 

Dynamisk last = differensen mellan maximal och minimal kraft i lastpulsen dividerat 
med tvärsnittsarean (= max deviatorspänning – min. deviatorspänning). 

Elastisk töjning, VTI-metod = differensen mellan maximum- och minimumläge i 
lastpulsen dividerat med ursprungshöjden. Bestäms som medelvärdet 
av de tio sista lastpulserna av de 1000 första lastpulserna per lastfall. 

Elastisk töjning, EN = differensen mellan läget för maxlasten och slutet på lastpulsen 
dividerat med ursprungshöjden. Bestäms som medelvärdet av de tio 
sista lastpulserna av de 100 första lastpulserna per lastfall. 

Europanormen har en metod för att enbart bestämma Resilientmodul med två olika 
nivåer, hög och låg. Resilientmodulen kan naturligtvis även bestämmas från 
metodvarianten för permanenta deformationer. 

Permanenta deformationer är deformationer som kvarstår efter varje lastpuls. Redovisas 
vanligen som ackumulerade permanenta deformationer som en funktion av ackumulerat 
antal lastpulser. 

Vid studier av (ackumulerade) permanenta deformationer kan även resilientmodul 
beräknas. 

 
3.1 Sekvenser, belastningsnivåer 
VTI har tre typer av testnivåer som beror på provstorlek och belastningsnivå. De kallas 
”Bärlagertest”, ”Förstärkningslagertest” och ”Skyddslagertest”. 

I Tabell 1 finns de spänningsnivåer som använts till VTI:s tester. 

Storleken på den dynamiska vertikalspänningen är bl.a. vald efter erfarenheter från San 
Remo-projektet [Arm, M., 1992] samt SHRP:s dokument P46 [SHRP Protocol P46, nov 
1992] och skall motsvara förväntade verkliga spänningsnivåer i ett bärlager beroende 
av lagertjocklekar och hjullast. Kontakttryck (20 kPa i samtliga sekvenser) är en extra 
vertikallast för att säkerställa att tryckstången hela tiden ligger an mot den övre 
tryckplattan utan att studsa eller slå (Ydrevik, 1995). 

För förstärkningslager används samma lastnivåer som till bärlager men med maximal 
dynamisk last 600 kPa. Detta pga. begränsningar i utrustningen då maximal kraft 
teoretiskt är 50 kN (större prov kräver större krafter). En lastpuls om 0,1 s i testet för 
förstärkningslager följs en viloperiod på 0,1 s med enbart statisk last (större prov ger 
större faktiska rörelser). 
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För skyddslager är storleken på den dynamiska vertikalspänningen är beräknad till att 
motsvara förväntade verkliga spänningsnivåer beroende av lagertjocklekar och hjullast. 
(Ydrevik, 1995.) 

 
Tabell 1  VTI-testerna i sammanfattning. 

Typ av VTI-test Bärlagertest Förstärknings- 
lagertest 

Skyddslager- 
test 

Största sten 32 mm 63 mm 32 mm 

Packas i antal lager 1 6 1 

Dimensioner, mm Ø=150, h=300 

(V=5,3 dm³) 

Ø=300, h=600 

(V=42,4 dm³) 

Ø=150, h=300 

(V=5,3 dm³) 

Kammartryck, kPa 60 och 120 60 och 120 10 och 20 

Statisk last, kPa 20 20 20 

Dynamiska laster, kPa 100–1 200 100–600 10–150 

Antal lastfall (sekvenser) 8 (2) 5 (2) 7 (2) 

Totalt antal pulser 224 000 104 000 223 000 

Lastpuls/vilopuls/frekvens 0,1s/0s/10Hz 0,1s/0,1s/5Hz 0,1s/0s/10Hz 

 

I metodbeskrivningen för EN 13286-7 finns belastningsnivåerna i detalj, de 
sammanfattas i Tabell 2. 

 
Tabell 2  Testerna i EN 13286-7 i sammanfattning. 

Resilienta egenskaper Permanent deformation 

Flerstegsbelastning 

 

Hög 
spänningsnivå 

Låg 
spänningsnivå 

Hög 
spänningsnivå 

Låg 
spänningsnivå 

Kammartryck, kPa 20, 35, 50,70, 100 och 150 20, 45, 70, 100 och 150 

Min. deviatorspänning 
(statisk last), kPa 0* 0* 0* 0*

Max deviatorspänning (Dyn. 
last då min.dev =0), kPa 30–475 20–300 50–600 20–600 

Antal lastfall (sekvenser) 29 (6) 29 (6) 28 (5) 30 (5) 

Antal pulser per lastfall 100 100 10 000 10 000 

Totalt antal pulser 2 900 2 900  280 000 300 000 

Lastpuls/vilopuls/frekvens 0,1s/0s/10Hz 0,1s/0s/10Hz 0,1s/0s/10Hz 0,1s/0s/10Hz 
*: Av praktiska (utrustningstekniska) skäl har VTI min. deviatorspänning = 3 kPa. (då 
blir dynamisk last = max deviatorspänning – 3 kPa). 

För resilienta egenskaper skall provet först konditioneras i 20 000 pulser med kammar-
tryck 70 kPa och max deviatorspänning 340 kPa för hög spänningsnivå eller 200 kPa 
för låg spänningsnivå. Konditionering görs för att provet ska deformeras minimalt under 
det ”skarpa” testet. 
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Dessutom finns varianten för att titta på permanenta deformationer med s.k. singelstegs-
belastning med minst 80 000 lastpulser vid lämplig belastningsnivå. 

En jämförelse mellan VTI:s skyddslagertest och Europastandarden för permanenta 
deformationer, flerstegstest – låg spänningsnivå kan göras i Figur 2. 
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Figur 2  En illustration av VTI:s skyddslagertest och Europastandardens test för 
permanent deformation – låg spänningsnivå. De maximala deviatorspänningarna går 
mer eller mindre omlott för varje kammartryck (sekvens) för europatestet. 
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3.1.1 VTI:s tester i detalj 
I Tabell 3–5 beskrivs VTI:s tester detaljerat. I Tabell 3  Belastningsnivåer, bärlagertest 
är begreppet deviatorspänning (min. och max.) medtagen. Belastningsnivå benämns 
som ”dynamisk last”/”kammartryck”. 

 
Tabell 3  Belastningsnivåer, bärlagertest. 

Lastfall Statisk last, min. 
deviatorspänning 

Dynamisk 
last 

Max 
deviatorspänning 

Kammar-
tyck 

Antal 
pulser 

nr 

Belastnings-
nivå 

kPa kPa kPa kPa  

1 100/60 20 100 120 60 1 000

2 200/60 20 200 220 60 1 000

3 400/60 20 400 420 60 1 000

4 400/120 20 400 420 120 1 000

5 600/120 20 600 620 120 100 000

6 800/120 20 800 820 120 100 000

7 1 000/120 20 1 000 1 020 120 10 000

8 1 200/120 20 1 200 1 220 120 10 000

 
Tabell 4  Belastningsnivåer, förstärkningslagertest: Provdiameter 300 mm och höjd 
600 mm. Lastpuls 0,1 sekund och en viloperiod på 0,1 sekund (5 pulser i sekunden). 

Lastfall Statisk last Dynamisk last Kammartyck Antal pulser 

nr 

Belastnings-
nivå kPa kPa kPa  

1 100/60 20 100 60 1 000

2 200/60 20 200 60 1 000

3 400/60 20 400 60 1 000

4 400/120 20 400 120 1 000

5 600/120 20 600 120 100 000

 
Tabell 5  Belastningsnivåer, skyddslagertest. 

Lastfall Statisk last Dynamisk last Kammartyck Antal pulser 

nr 

Belastnings-
nivå kPa kPa kPa  

1 10/10 20 10 10 1 000

2 30/10 20 30 10 1 000

3 50/10 20 50 10 1 000

4 50/20 20 50 20 100 000

5 70/20 20 70 20 100 000

6 100/20 20 100 20 10 000

7 150/20 20 150 20 10 000
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3.2 Styrning och instrumentering 
Testerna utförs i ett avancerat elektroniskt styrt servohydrauliskt system. Testerna som 
är kraftstyrda samplar förutom kraftdata även data från elektroniska givare för 
kammartryck och från flera givare för lägesbestämning. 

 
3.2.1 Styrning av test, kontroll. 
Treaxialförsöken körs i två olika riggar, den ena riggen alstrar laster på max 5 kN och 
den andra riggen alstrar laster på max 50 kN. Lasten alstras av servohydrauliska kolvar. 

Styrning av systemet och insamling av mätdata sker med hjälp av PC med ATS 
(Automated Testing System) mjukvara som arbetar i Windows-miljö. ATS-programmet 
är flexibelt och är särskilt utvecklat för materialprovningar på väglaboratorium. 

 
3.2.2 Prover med diameter 150 mm och höjd 300 mm. 
På VTI instrumenteras treaxialproverna med en ”extern”, utanför tryckkammaren 
placerad lägesgivare, Linear Variable Differential Transducer, (LVDT, med mätområde: 
± 12 mm) som mäter deformationer över hela höjden. Dessutom med tre ”interna”, inne 
i tryckkammaren placerade, lägesgivare (mätområde: ± 10 mm) fixerad på mellersta 
tredjedelen av provet. De är fixerade i två fjäderinspända ringar. Medelvärde av dessa 
tre interna givare används för att mäta resilienta och permanenta deformationer på 
mellersta tredjedelen för att slippa randeffekter. 

Beroende av test (Bärlagertest, Skyddslagertest eller enligt Europanorm) används olika 
lastceller för att mäta kraften, se Tabell 6. 

 
Tabell 6  Tabell för val av lastcell till olika treaxialtester. 

Test Diameter Max last i 
testet 

Lastcell 

Bärlagertest 150 mm 22 kN 50 kN (externt monterad) 

Förstärkningslagertest 300 mm 44 kN 50 kN (extern) 

Skyddslagerterst 150 mm 3 kN 5 kN (extern) 

EN ”resilient behaviour” 150 mm 8 kN 20 kN (internt monterad) 

EN permanent deformation 150 mm 11 kN 20 kN (intern) 

 

Härutöver finns en elektronisk tryckgivare (mätområde: 200 kPa) för mätning av 
kammartrycket. För att säkerställa att provet håller atmosfärstryck och att möjliggöra 
ev. dränering har provet kontakt med omgivande atmosfär via topplattan genom ett 
plaströr som är anslutet genom cylinderväggen. 

 
3.2.3 Prover med diameter 300 mm och höjd 600 mm. 
På VTI instrumenteras treaxialproverna med en ”extern”, utanför tryckkammaren 
placerad lägesgivare (LVDT med mätområde: ± 25 mm) som mäter deformationer över 
hela höjden. 
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Denna provstorlek har hittills endast använts till VTI:s Förstärkningslagertest, maxkraft 
44 kN, och utrustas med 50 kN-kraftgivaren, se även Tabell 6. 

 
3.2.4 Insamling av mätdata 
Mätdata registreras med styrdatorn vid vissa bestämda intervall i visst antal lastpulser. 
Varje lastpuls består av 100 värden per givare. I varje lastpuls för varje givare beräknas 
relevanta värden för att kunna beräkna resilientmodul och permanenta deformationer. 
Därefter beräknas medelvärden. Mätdata som används är medelvärden av tio lastpulser 
för respektive givare. T.ex. resultat för lastpuls 1000 är egentligen medelvärden av 
pulserna 991–1 000. 

 
3.3 Praktiska skillnader 
Praktiska skillnader mellan VTI:s metoder och EN 13286-7 redogörs i Tabell 7. 

 
Tabell 7  Praktiska skillnader mellan VTI-metod och Europametod. 

Händelse VTI-metoder EN 13286-7 

Max tillåten deformation motsvarande 
hela provkroppen: 

20 mm/lastfall (ca6%), 
datorn stoppar testet. Vid 
totalt 23 mm stannar 
pumpen. 

Test för Permanent Def.: 
0,5 %/sekvens (1,5 mm/300 mm) 

Konditionering Nej Resilienta egenskaper: Ja 
Permanenta deformationer: Nej 

Totalt antal belastningar, cykler. BL-test: 224 000 
FL-test: 104 000 
Sk.L-test: 223 000 

Test för Res. Beh.: 2 900 
Test för Perm. Def.: 280 000–
300 000 

Effektiv tid: Ca 6 timmar. Test för Res. Beh.: ca 5 min. 
Test för Perm. Def.: ca 8 tim. 

Antal sekvenser dvs. antal starter med 
kammartrycksjustering 

2 Test för Res. Beh.: 6 
Test för Perm. Def.: 5 

Total testtid inkl. uppvärmning, 
instrumentering och mellantid vid 
omstart: 

Ca 7 timmar Test för Res. Beh.: 1 timme 
Test för Perm. Def.: ca 9 tim. 

Efter varje sekvens genereras en datafil med alla lastfall i sekvensen. I analysdelen av ATS-programmet 
kan sekvensfilerna delas upp i lastfallsfiler. Storleken på dessa filer beror på antalet givare som registreras 
och antalet pulser i lastfallet. Dessa förs över till kontors-PC med disketter efter komprimering. (Då 
nuvarande version av ATS inte stöds av operativsystem för nätverk.) 

Antal lastfallsfiler: 5-8 28-30 

Antal disketter: 1 2-3 

Tid för skapande av disketter: Ca 30 min. Ca 1 timme 

Totaltid: Ca 7,5 timmar Test för Res. Beh.: 2 timmar 
Test för Perm. Def.: ca 10 tim. 

Dessutom tillkommer analystid vid kontors-PC men den är någorlunda lika för båda varianterna. 

Res. Beh. = resilient behaviour, elastiska egenskaper, Resilientmodulbestämning 
Perm. Def. = permanent deformation, plastiska egenskaper. 

Ju fler lastfall, som i EN-metoden, desto större är risken att något går fel. Givare kan 
rubbas eller att dataprogram häktar sig m.m. De mindre tillåtna deformationerna i EN-
metoden gör dock att risken för att de interna deformationsgivarna rubbas minskar. 

18 VTI notat 21-2006  



 

4 Resultat, jämförelser 
VTI mäter axiellt över hela provkroppen (extern givare) vilket inte anges i Europa-
normen. På VTI beräknas resultat för både de interna givarna och för extern givare. Den 
externa givaren ger säkrare resultat, men påverkas av randeffekter från packningen i 
botten och toppen av provet. De permanenta töjningarna brukar ofta vara lika, relativt 
ursprungshöjd, oavsett om man mäter med extern eller interna givare. Det ger 
uteslutande mindre resilienta töjningar (högre modul) för de interna givarna än jämfört 
med extern givare (Ho, 1987). 

Redovisning och jämförelse mellan resultat för VTI-metoder och europanormen baseras 
på de material som testats under 2004. Resultatberäkningar har gjorts från mätdata ifrån 
de interna lägesgivarna. Resultaten redovisas i diagram nedan. 

På VTI har det använts ett material av krossat berg, en medelkornig (1–2 mm) granit 
från Skärlunda med en proportionerad kornstorleksfördelning mitt i bärlagerzonen 
enligt VÄG 94 (Normalkurvan) som det primära referensmaterialet. Då det anges 
”Skärlunda” i följande resultatdiagram menas just detta material.  

Kort beskrivning av de övriga materialen: 

Askøy 0/22 mm: ett krossat berg (granitisk gnejs) proportionerat enligt. Fullerkurvan:  

p = (d/D)n där: 

p = passerande andel (%), d = siktstorlek (mm), D = största sten (22 mm) och 
n = 0,5 

Bottenaska A: är ett slaggrus från Umeå. 

Bottenaska B: är en torvpulveraska från Uppsala. 

Bottenaska C: är en processaska från pappersindustrin från Holmen, Norrköping. 

Bottenaskorna har sortering 0/32 mm men med olika korngraderingar. 

 
4.1 Resilienta egenskaper 
Då de resilienta töjningarna definieras lite annorlunda mellan VTI-metod och EN, ger 
det olika resultat, se kapitel 3. Oavsett testmetod finns möjlighet att beräkna resultat 
enligt valfri metod. 

Belastningsnivå påverkar mer än belastningshistoria för resilienta egenskaper (se 
Figur 3), därför kan man jämföra resilientmoduler från olika tester utan att det blir allt 
för missvisande av t.ex. Er som funktion av Summa huvudspänning eller Total axiell 
spänning. 
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Figur 3 Resilient modul mot ackumulerat antal pulser. Varje kluster av punkter 
innebär ett lastfall med 10 000 pulser.  

 

I Tabell 8 finns exempel på material där jämförelser gjorts mellan olika sätt att räkna ut 
den resilienta töjningen dvs. hur mycket större blir töjningen enligt VTI-metod mot EN. 

Skillnaden är beräknad enligt: Töjn.VTI / Töjn.EN – 100 % angiven i procent (%). 

Där  Töjn.VTI  = Elastisk töjning, VTI-metod: differensen mellan max- och min-läge 
i lastpulsen dividerat med ursprungshöjden. 

 Töjn.EN = Elastisk töjning, EN: differensen mellan läget för maxlasten och 
slutet på lastpulsen dividerat med ursprungshöjden. 

Medelvärden från samtliga belastningsfall i hela testet. 

 
Tabell 8  Relativ skillnad av resilienttöjning mellan VTI och EN. 

100 pulser 1 000 pulser Treax 
nr 

Material, testvariant EN 13286-
7 Ext givare Int givare Ext givare Int givare 

670 Skärlunda, test for permanent 
deformation – low level 

1,6 % 7,3 % 1,8 % 6,9 % 

655 Skärlunda, permanent 
deformation – high level 

1,1 % 4,8 % 1,2 % 4,1 % 

655 Skärlunda, resilient behaviour 
–low level 

1,6 % 6,9 % – – 

672 Bottenaska C, permanent 
deformation – low level 

0,9 % 2,8 % 0,7 % 2,4 % 

650 Askøy, conditioning – high 
level 

0,5 % 1,4 % 0,6 % 2,0 % 

650 Askøy, resilient behaviour –
high level 

1,6 % 4,7 % – – 

– Medelvärde för dessa 
exempel 

1,2 % 4,6 % 1,1 % 3,8 % 
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Här följer resultatdiagram för jämförelse av Resilientmodul mellan Europanorm och 
VTI-metod. Resilientmodulen presenteras som funktion av Summa huvudspänning  
(= statisk last + dynamisk last + 3 x kammartrycket) eller som funktion av Total axiell 
last (= statisk last + dynamisk last + kammartrycket). Då belastningsstegen går omlott 
för europastandarden (jämför Figur 2) får man ett zick-zackmönster för 
resilientmodulen vid redovisningen i diagrammen. 

I Figur 4 redovisas en jämförelse mellan VTI:s Skyddslagertest och EN 13286-7 test för 
permanent deformation, flerstegstest – låg spänningsnivå. Diagrammet visar försök på 
tre olika askor samt referensmaterialet från Skärlunda. Resilientmodulerna redovisas 
som funktion av summa huvudspänning. För skyddslagertestet går summa huvud-
spänning från 60 kPa till 230 kPa. För europatestet är motsvarande värden  
80–1 050 kPa. För samtliga prover utom aska A stämmer nivåerna på modulerna väl 
överens. 

 

VTI:s Skyddslagertest och EN, multi stage, permanent deformation, low stress level
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Figur 4  Resilientmoduler som funktion av Summa huvudspänning i ett försök med tre 
olika bottenaskor med jämförelse med referensmaterialet från Skärlunda. 

 

I Figur 5 redovisas en jämförelse mellan VTI:s Bärlagertest och EN 13286-7 test för 
resilienta egenskaper, hög spänningsnivå. Diagrammet visar försök på det norska 
materialet från Askøy som ingick i ringanalysen (Hoff et al., 2005). Resilientmodulerna 
redovisas som funktion av total axiell spänning. För bärlagertestet går den totala axiella 
spänningen från 180 kPa till 1 340 kPa. För europatestet är motsvarande värden  
50–625 kPa. Bärlagertestets kammartryck 60 kPa stämmer väl överens med 
europatestets kammartryck 70 kPa. Slutet på europatestets kammartryck 150 kPa 
stämmer likväl med början på VTI-testets kammartryck 120 kPa. 
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Figur 5  Jämförelse mellan VTI:s bärlagertest och EN:s resilienttest – high stress level 
med materialet i ringanlysen Askøy 0/22. Resilient modul som funktion av total axiell 
stress (max deviator stress + confining pressure) De höga modulerna i slutet på VTI-
testet leder till misstankar om att alla interna givare inte har fungerat korrekt. 

 

I Figur 6 redovisas de tester som gjorts med Skärlunda, Normalkurvan, för 
provstorleken med diameter 150 mm och höjd 300 mm. Packningsgraden är 97 % av 
referensdensiteten (maximal torr skrymdensitet) och vattenkvoten 60 % av optimal 
vattenkvot. Referensdensitet och optimal vattenkvot är bestämd med modifierad proctor 
enligt SS-EN 13286-2. Samtliga försök förutom bärlagertestet (2001) är utfört under 
2004. 
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Figur 6  Jämförelse mellan olika typer treaxtester på Skärlundamaterialet. BL-testet 
(Bärlagertestet) är medelvärde av trippelprov utfört 2001. 

 
4.2 Permanenta deformationer 
Här följer några exempel på resultatdiagram för permanenta deformationer. 
Ackumulerad permanent töjning (relativ deformation) som funktion av ackumulerat 
antal pulser. Den permanenta deformationen redovisas som relativ töjning 
(hoptryckning), 10 x 10-3 = 1 %. 

I Figur 7 redovisas en jämförelse mellan VTI:s Skyddslagertest och EN 13286-7 test för 
permanent deformation, flerstegstest – låg spänningsnivå. Diagrammet visar försök på 
tre olika askor samt referensmaterialet från Skärlunda. Att jämföra de olika metoderna 
är i princip omöjligt men till viss del blir rangordningen densamma av de olika 
askorna. 
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VTI:s Skyddslagertest och EN, multi stage, permanent deformation, low stress level
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Figur 7  Ackumulerad permanent töjning  som funktion av ackumulerat antal pulser i 
ett försök med tre olika bottenaskor i jämförelse med referensmaterialet från Skärlunda. 

 

I Figur  redovisas en jämförelse mellan VTI:s Bärlagertest och EN 13286-7 test för 
resilienta egenskaper, hög spänningsnivå. Diagrammet visar försök på det norska 
materialet från Askøy som ingick i ringanalysen (Hoff et al., 2005). Att titta på 
permanenta deformationer från test för resilienta egenskaper är inte lämpligt då de är 
väldigt korta, 100 pulser. De permanenta deformationerna redovisas dock här för att se 
om någon likhet finns med VTI-test, vilket man kan anse att det inte finns. 
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Figur 8  Jämförelse mellan VTI:s bärlagertest och EN:s resilienttest – high stress level, 
totalt 2 900 pulser, med materialet i ringanlysen Askøy 0/22. De 10 000 första pulserna 
från VTI-testet av totalt 224 000. 
 

I Figur 9 redovisas de tester som gjorts med Skärlunda, Normalkurvan, för 
provstorleken med diameter 150 mm och höjd 300 mm. Packningsgraden är 97 % av 
referensdensiteten (maximal torr skrymdensitet) och vattenkvoten 60 % av optimal 
vattenkvot. Referensdensitet och optimal vattenkvot är bestämd med modifierad proctor 
enligt SS-EN 13286-2. Samtliga försök förutom bärlagertestet (2001) är utfört under 
2004. Viss likhet finns i resultaten för VTI:s skyddslagertest och europanormens test för 
permanent deformation – låg nivå. Det beror troligen på att belastningsnivåerna är 
låga i förhållande till materialets kapacitet och deformationerna/töjningarna blir därför 
små. I övrigt inga likheter alls. 
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Figur 9  Jämförelse mellan olika typer treaxtester på Skärlundamaterialet. BL-testet 
(Bärlagertestet) är medelvärde av trippelprov utfört 2001. Skyddslagertest och test för 
permanent deformation (låg nivå) ger relativt lika resultat. 

 
4.3 Redovisning i andra projekt 
Ringanalysen arrangerad av Inge Hoff, Sintef, redovisades på BCRA05 (Seventh 
International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields) i 
Trondheim, 27–29 juni 2005 (Hoff et al., 2005). 

De askor som har testats under 2004 på VTI med både VTI:s Skyddslagertest och 
Europanormens test för permanent deformation, låg belastningsnivå, benämnda 
Bottenaska A–C i föreliggande rapport redovisades utförligare i Värmeforsks projekt 
Q4-282: ”Kvalitetskriterier för bottenaskors till väg- och anläggningsbyggnad 
 – etapp II – Bottenaskors tekniska egenskaper” (von Bahr et al., 2005). Det var ett 
samarbetsprojekt mellan Statens Provnings- och forskningsinstitut (SP) och VTI.  

 
4.4 Slutsats av resultatjämförelser 
Det är svårt att jämföra resultat mellan VTI:s metoder och Europanormen då proverna 
belastas på olika sätt och med olika antal belastningar. Resultat från varje ny lastpuls 
påverkas av testets tidigare belastningshistoria. Är då inte belastningarna lika fram till 
en viss punkt i testet kan det då vara svårt att jämföra olika tester även om 
förutsättningarna i just den punkten är lika. 

Resilientmodul kan ge (ger ofta) likartade resultat oavsett metod. I Tabell 8 kan man se 
att det i snitt skiljer ca 5 % mellan de olika metoderna. VTI metoden ger alltså 5 % 
större töjningar mätt på de interna givarna vilket innebär lika mycket mindre 
resilientmoduler. För de externa givarna skiljer endast 1 %. 
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Vad gäller permanenta deformationer finns i ovanstående diagram endast ett fall med 
relativt likartat resultat och det är för Skärlunda (se Figur 9), Skyddslagertest och 
europatest för permanent deformation, låg nivå. 
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5 Diskussion, framtid 
VTI har gjort många treaxialtester med en avancerad och driftsäker utrustning. Behov 
av fler tester samt utveckling av mätningar och utrustning finns ändå. Delvis beroende 
på utveckling av datorer, delvis på Europanormens införande och delvis för att vi aldrig 
blir fullärda om obundna material såväl konventionella som ”nya” material. 

I kapitel 2 sätts tre syften/målsättningar upp: 

Syftet med att lära sig mer om europastandarden har till del uppnåtts genom att VTI 
börjat testa enligt den. Det finns ändå mer att lära sig framför allt vad gäller presentation 
av resultat. 

Resultat från syftet med jämförande studier presenteras i kapitel 4. 

Det tredje och sista syftet, metodbeskrivning, redovisas detaljerat i bilaga A. 

 
5.1 Fortsatt utveckling 
Det finns vissa saker man bör fokusera på när man diskuterar utveckling av VTI:s 
treaxialutrustning. En del av dessa behandlas nedan, kursivt anges en tänkbar lösning 
för respektive problem.  

 

Dator och program 
Datorprogrammet som används för styrning och samling av data är en tidig version av 
ATS och fungerar med Windows 3.1 (ej nätverksversion). Mätkortet som gör att datorn 
kan ta emot och skicka signaler är också av tidigt datum och fungerar inte med ”snabba” 
datorer. Skulle någon del fallera kan hela systemet behöva bytas ut då fungerande 
”gamla” reservdelar kan vara svåra att nyanskaffa. 

Ny dator (med Windows XP), nytt mätkort och senaste versionen av ATS (XP-
kompatibelt) skulle göra systemet säkrare, ge bättre upplösning på datainsamlingarna 
och kunna kopplas in i nätverk vilket ger säkrare datahantering. 

 

Radiella mätningar 
VTI har inte möjligheten att mäta radiella deformationer i dagsläget. I Europanormen 
förordas detta. Det är dock inte nödvändigt för att bestämma resilient moduler då VTI 
använder konstant kammartryck. 

Man kan börja (förhoppningsvis redan under 2006) med omkretsmätningar med kedja 
(typ cykelkedja) och extensiometer (som redan finns på asfaltsidan). 

 

Max tillåten deformation 
I Europanormen tillåts max 0,5 % permanent deformation per sekvens innan sekvensen 
stoppas och testet fortsätter på nästa nivå. VTI har satt max tillåten deformation 
1,5mm/300mm (0,5 %) per lastfall istället för 1,5mm/300mm per sekvens. VTI:s sätt 
tillåter större deformationer men riskerar inte heller att bryta för tidigt. 

Man skulle kunna bryta pumpen med hydraulkolvens lägesgivare som då måste nollas 
före varje sekvens. Då finns risken att kolven gör en okontrollerad rörelse med 
okontrollerad kraft i stoppögonblicket. Det är ännu inte testat. 
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Packning av prover med diameter 300 mm 
Packning görs med en elektrisk vibropadda med stamprigg monterad undertill. 
Stampriggen består av stampfot med diameter 30 cm, ca 1 m lång fastsvetsad stång. 
Den hanteras med travers. 

Det är förmodligen möjligt att packa med en ”stor” vibrohammare, typ Kango, med 
lämplig cirkulär stamp. KTH packar sina stora prover på detta sätt (Ekblad, 2004), på 
VTI har det inte testats än. 

 
5.2 Framtida tester 
Vi behöver göra tester med den nya Europanormen för att bättre lära oss hur den 
fungerar och vad den innebär för bedömning av material. 

Dynamiska treaxialförsök är ett bra verktyg för att bedöma ett materials mekaniska 
egenskaper. Det är därför ett utmärkt sätt för att bedöma om nya material (askor m.m.) 
har teknisk potential som vägballast. 

Så kallade konventionella material (material med ursprung från berggrunden) behöver 
fortsätta testas.  

Försök på bärlager med olika glimmerinnehåll är ett VV-projekt (via Maria Arm, SGI) 
som pågår (februari 2006) med VTI:s bärlagertest. 
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A. Praktiska beskrivningar för utförande av resp. metod 

A.1 Förberedelser av material 
För att bestämma sig för under vilka förutsättningar materialet skall testas kan man 
behöva utföra förberedande analyser, t.ex. kornstorleksfördelning och 
packningsegenskaper. 

A.1.1 Kornstorleksfördelning 
Kornstorleksfördelning analyseras med metod SS-EN 933-1 ”Bestämning av 
kornstorleksfördelning – siktning”. Kornstorleksfördelningen kan indirekt ge 
information om materialets egenskaper som permeabilitet, kapillaritet och bärförmåga 
(styvhet och stabilitet), vilket då kan ge en uppfattning av vilket typ av treaxialtest som 
är lämpligt. 

Kornkurvan kan också ge vägledning till om befintlig kornstorleksfördelning är 
acceptabel eller om materialet skall testas med en speciell fördelning. T.ex. med 
uppdelning i lämpliga fraktioner och sedan proportioneras till acceptabel 
sammansättning. 

A.1.2 Packningsegenskaper 
Packningsegenskaper bestäms lämpligen med SS-EN 13286-2 ”Provningsmetod för 
laboratoriemässig bestämning av referensdensitet och vatteninnehåll – Proctor-
instampning”. Alternativa metoder finns t.ex. ”Vibrobordet”. I Proctormetoden finns två 
olika nivåer av packningsarbete där den tyngre kallas modifierad Proctor som motsvarar 
ca 2,6 MJ/m³ och (standard) Proctor med ca 0,6 MJ/m³. Modifierad Proctor är den på 
VTI och i Sverige vanligaste varianten. För material med spröda partiklar kan (standard) 
Proctor användas. 

Packningsförsöken ger en referensdensitet (maximal torr skrymdensitet) och optimal 
vattenkvot. Den optimala vattenkvoten är den vattenkvot som ger högsta/maximala torra 
skrymdensiteten vid en serie instampningar. En densitet relativt referensdensiteten 
kallas packningsgrad. En vattenkvot relativt optimal vattenkvot kallas relativ 
vattenkvot, wrel. 

Resultat från packningsförsöken används som utgångspunkt till prov- och 
vattenmängder i treaxialförsöken. Beslut om packningsgrad och relativ vattenkvot beror 
på syfte, praxis och/eller från erfarenheter från liknande material. Beslut om densitet 
och vattenmängd kan tas utan referenservärden från packningsförsök. 

 
A.1.3 Övriga kompletterande försök 
Övriga kompletterande försök kan vara: 

I. Beständighetsanalyser 
o Kulvärnsvärde SS-EN 1097-9 
o Micro-Deval SS-EN 1097-1 
o Los-Angelestal SS-EN 1097-2 
o Frys-tö SS-EN 1367-1 eller VTI metod 1-03 
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II. Typ av material 

o Innehållsanalys, tex. för alternativa mtrl som krossad betong eller 
slaggrus prEN 933-11 

o Petrografi, SS-EN 932-3, för material med ”naturligt” ursprung. 
III. Andra analyser 

o Flisighets-index SS-EN 933-3 
o LT-index SS-EN 933-4 
o Partikeldensitet/vattenabsortion SS-EN 1097-6 
o Andel brutna och obrutna korn SS-EN 933-5 
o Sandekvivalent SS-EN 933-8. 

A.2 Treaxialtest, tillverkning av provkropp 
Beräkna önskad torrmängd efter val av önskad densitet ofta i relation till en 
referensdensitet som är framtagen med t.ex. Proctormetoden under förberedelser av 
material. Beräkna önskad vattenmängd efter val av vattenkvot ofta i relation till optimal 
vattenkvot som är framtagen med Proctormetoden. 

A.2.1 Tillverkning av prover med diameter 150 mm och höjden 300 mm 
Blanda 
1. Väg upp material och vatten enligt beräkning ovan. (Normalt för krossat berg: 

packningsgrad 97 %, ca10–12 kg torrt mtrl, och 60 % av Wopt, ca 300-500 g vatten, 
enligt Proctor) 

2. Blanda material och vatten väl 
3. Väg topp-, bottenplatta, 2 O-ringar och gummistrumpa/membran 
4. Placera i packningscylindern bottenplattan med hålet neråt (skall sedan passa tapp i 

kammaren) 
5. Fyll material i formen med hjälp av en bred skopa (packa med stålstav efter varje 

skopa) 

Packa 

Packning görs i den tryckluftsdrivna 
Vibrocompresseuren. Provet vibreras samtidigt som det 
utsätts för ett vertikalt tryck. 
6. Ställ in packningscylindern i Vibrocompresseur och 

dra åt skruvarna. 
7. Öppna tryckluften på väggen bakom 

Vibrocompresseuren. 
8. Höj Vibrocompresseurens tryckplatta genom att 

vrida tryckspaken åt vänster (Montee) samtidigt 
som dörren är stängd, vrid tillbaks till mittenläget. 

9. Öppna dörren och fyll på resten av materialet och 
lägg i stampfoten i formen 

10. Stäng dörren och lägg på tryck genom att vrida 
tryckspaken åt höger (Descente) 

11. Starta vibron genom att vrida vibrospaken åt höger 
(Marche) 

12. Trixa med spakarna för tryck och vibro tills vibron 
går rent och packa tills tryckplattan går emot kanten på formen, struket mått på 
packningscylindern. 

Bild 1 Vibrocompresseur.
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Trycka ut provet 
13. Ta ut formen, snygga till överytan och se till att 

topplattan ligger plant 
14. Mät ev. överhöjning i fall struket mått inte gick att 

uppnå enligt pkt. 12 (t.ex. 303 mm vid 3 mm 
överhöjning, vid hög överhöjd jämna av ytan med 
stållinjal som vid Proctor). 

15. Trä över de två O-ringarna och placera dem långt 
ner på packningscylindern 

16. Trä över strumpan, rulla upp ena ringen och placera 
i skåran i locket 

17. Placera provet i uttryckningsanordningen och 
skruva fast för hand.  

18. Kör upp provet sakta och se till att strumpan följer 
med.  

19. Stanna när en liten bit är kvar av provet så att nästa 
ring kan rullas över från formen till provet.  

20. Kör upp en bit till och placera ringen i falsen som 
skall vara ren från partiklar.   

21. Väg provet och placera det i treaxialutrustningen på 
VMSlab 

 

Bild 2 Uttryckning. 

5.2.1 Tillverkning av prover med diameter 300 mm och höjden 600 mm 
Provet packas i 6 lager så de beräknade mängderna för torrt material och vatten 
anpassas till respektive lager. 

Montera packningsform 
1. Placera provets bottenplatta på dess plats på botten av den stora treaxkammaren. 
2. Skruva ihop halvorna till packningscylindern. 
3. Montera packningscylindern på botten av den stora treaxkammaren med provets 

bottenplatta.  
4. Skruva fast toppringen för packning. Den fixerar packningscylindern i överkant. 
5. Klipp till sex remsor av tunn fiberduk med måtten 10 cm x 110 cm. Nita ihop dem 

så de kan bilda en cylinder med diametern 30 cm. Fukta remsorna. 
6. Placera den första remsan längst ned i packningscylindern. Fukten gör att den 

”fastnar” mot cylinderväggen. 
7. Placera en ”fylletratt” (en lätt konisk hink utan botten med ytterdiameter i överkant 

på ca 29,8 cm) i packningscylindern. 

 

Blanda 
8. Väg upp material och vatten enligt beräkning ovan. (Normalt för krossat berg: 

packningsgrad 97 %, ca 13-15 kg torrt mtrl, och 60 % av Wopt, ca 300–500 g 
vatten, per lager) 

9. Blanda material och vatten väl 
10. Fyll material i formen med hjälp av en bred skopa. 
11. Ta bort ”fylletratten” och jämna till ytan. 
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Packa 
Packning görs med en elektrisk vibropadda med stamprigg monterad undertill. 
Stampriggen består av stampfot med diameter 30 cm, ca 1 m lång fastsvetsad stång, ett 
styrlock och ett justerbart stopp. Den hanteras med travers. Som alternativ kan det vara 
möjligt att packa med en ”stor” vibrohammare, typ Kango, med lämplig cirkulär stamp. 
Detta förfarande beskrivs inte mer här. 

 
12. Justera stoppet för lagret, så höjden blir10 cm/lager. 
13. Lyft i packningsanordningen i cylindern. 
14. Packa tills stoppet når locket. 
15. Lyft ur packningsanordningen. 
16. Kontrollera höjden på hittills packat prov. Notera. Ev. luckra överytan för lager 1-5. 
17. Om lagertjocklekarna överskrider 10 cm/lager justera eventuellt resterande lagers 

materialmängder. Notera mängderna. 
18. För resten av lagren upprepa punkt 6-16 i detta kapitel. Luckra EJ översta lagret. 
19. Se till att översta lagret får en plan, jämn och homogen överyta (”sanda” eventuellt 

med finare material). 

 

Ta bort packningsform 
20. Ta bort toppringen för packningscylindern. 
21. Dela packningscylindern försiktigt så inte provet faller sönder. Låt fiberduken sita 

kvar. 
22. Lägg på provets topplatta. 
23. Placera ett gummimembran i ”trä-på-cylindern”, sug ur luften så membranet smiter 

åt utmed insidan. 
24. Trä över cylindern med membranet över provet. Släpp in luften, lossa membranets 

ändar. 
25. Placera gummiringar, för tätning utanpå membranet mot botten- och topplattan. 
26. Montera treaxkammaren. 
27. Vandra/kör iväg med det till treaxutrustningen på VMS-lab. Använd speciell 

lyftrigg för pallyft. 
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A.2.2 Montering av treaxialkammaren 
 
1. Se till att provet med bottenplattan är centrerad över centrumtapp och står stadigt. 
2. Fäst de interna LVDT:arna på korrekt nivå med hjälp av ”styrbläcken”. Gäller 

prover med diameter 150 mm. Se även Bild 5 
3. Applicera ringar och plexiglascylinder. 

a. För prover med diameter 150 mm: den släta ringen nederst (kan uteslutas 
om extern kraftgivare används, demontera då även gejdrarnas förlängare) 
därefter plexiglaset och överst ringen med anslutningar. 

b. För prover med diameter 300 mm: först ringen sedan plexiglaset. 
4. Anslut luftslang och ev. kablar i respektive ring. 
5. Montera locket, se till att det ligger plant så att kablar och slangar ej är i kläm. 
6. Skruva åt muttrarna först för hand. Se till att de är lika långt nedskruvade annars gör 

om punkt 5. Dra åt med verktyg så att kammaren blir tät. 

 

 
Bild 3  Till vänster kammarens ringar; i mitten gejder med förlängare; till höger provet 
från ovan med anslutningar. 
 

A.3  Val av test m.m. 
Test bör väljas efter syfte och nivå av vad man förväntar sig av materialet. Man bör 
välja lämpligt test efter materialets tänkta användningsområde. 

De tester som finns att välja på och som behandlas här är följande: 
A. VTI:s traditionella tester 

1. Bärlagertest  
2. Förstärkningslagertest 
3. Skyddslagertest 

B. Europanormens test för resilienta egenskaper 
4. konditionering inför resilienttest, hög nivå 
5. test för resilienta egenskaper, hög nivå 
6. konditionering inför resilienttest, låg nivå 
7. test för resilienta egenskaper, låg nivå 

C. Europanormens test för permanenta deformationer 
8. test för permanenta deformationer, flerstegstest, hög nivå 
9. test för permanenta deformationer, flerstegstest, låg nivå 
10.  test för permanenta deformationer, enstegstest. 
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Till VTI:s tester finns det ett stort referensmaterial att jämföra resultatet med. Till 
europatesterna är det fortfarande (april 2006) begränsat.  

VTI:s testbenämningar ger en ledtråd till lämpligt test efter förväntat 
användningsområde. Europanormen som är en europeisk norm för dynamiska 
treaxialförsök vilket gör att den skall/bör vara att föredra. Hög nivå motsvarar 
användningsområde högt upp i en vägkonstruktion medan låg nivå motsvarar då 
användning längre ned i vägen. De går dock omlott en del. 

A.4 Inställningar, mjuka – hårda 
Inställningarna för VTI:s tester gäller som de har körts fram till april 2006. Ändras 
förfarandet t.ex. för att kunna utnyttja nya kraftgivare m.m. får man göra korrekta 
åtgärder då det blir aktuellt. Det gäller även när man kan mäta radiella deformationer. 

Utrustningsnummer, ID, anges fet kursivt, t.ex. 94-387. 

A.4.1 VTI:s bärlagertest 
Placera riggens tvärbalk med servohydraulkolven på lämplig nivå. Ca 125 cm mellan 
bordet och tvärbalken. 

 
Rigg: 3 

Elektronikrack, som startar pump och rätt rigg:  94-387 (Den grå i hörnet), Bild 4. 

Inställningar på elektronikrack, 94-387: Cal.factor: 210 (läge), Excitation: 307,5 (kraft) 

Inställningar på elektronikrack, 94-388 (Den 
svarta på bordet): 

Modul 94-389: Range Cartridge 94-394 
(Displacement ±12000µm), Transducer 
fullscale 12 000. Extern LVDT 94-122 

Kraftgivare: 94-113, 50 kN, monterad i rigg 3, anslut 
”kraftkabel”. 

Set up channel i dator 95-009 tre_50kn.set 

 

Bild 5 Instrumenterat prov.

 
Bild 4 Elektronikrack 94-387 med inställningspanelen i detalj. 
Instrumentering: Kraftgivaren (94-113) sitter monterad i riggen. 
Treaxkammaren med dess ”tryckstång” placeras under 
hydraulkolven med kraftgivaren. Ansluts mekaniskt med en 
fjäderklämma. 
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Interna LVDT (98-016-1, 98-016-2 och 98-016-3, via förstärkare 94-396) är anslutna 
till mätdatorn utan att några justeringar behöver göras förutom de 
som görs enligt kalibreringsrutin. De interna LVDT:arna med sina 
fästringar monteras som på Bild 5. Fästringarna monteras 100 mm 
respektive 200 mm från botten av provet.  

Extern LVDT (94-122) sitter monterad på locket till 
treaxkammaren. Före test, med grundlast (den statiska lasten), 
justera den så den visar < 12 000 µm. 

Kammartrycket kan mätas elektroniskt med tryckgivare 04-117 
som är ansluten till mätdatorn utan att några justeringar behöver 
göras förutom de som görs enligt kalibreringsrutin. 
Kammartrycksgivaren är monterad i locket till treaxkammaren. 
Kammartrycket regleras via regulator och analoga tryckmätare på 
väggen se Bild 6.  

 

A.4.2 VTI:s förstärkningslagertest 
Placera riggens tvärbalk med servohydraulkolven upp i topp. 

 
Rigg: 3 

Elektronikrack, som startar pump och rätt rigg:  94-387 (Den grå i hörnet)

Inställningar på elektronikrack, 94-387: Cal.factor: 210 (läge), Ex

Inställningar på elektronikrack, 94-388 (Den 
svarta på bordet): 

Modul 94-389: Range Ca
(Displacement ±25000µm
fullscale 25 000. Extern L

Kraftgivare: 94-113, 50 kN, monterad
”kraftkabel”. 

Set up channel i dator 95-009 tre50knb.set 

 

Instrumentering: Kraftgivaren (94-113) sitter monterad i riggen. Tr
dess ”tryckstång” placeras under hydraulkolven med kraftgivaren. A
med en fjäderklämma. 

Extern LVDT (94-123) sitter monterad i locket till treaxkammaren. F
grundlast (den statiska lasten), justera den så den visar < 24 000 µm.
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A.4.3 VTI:s skyddslagertest 
Placera riggens tvärbalk med servohydraulkolven på lämplig nivå. Ca 85 cm mellan 
bordet och tvärbalken. 

 
Rigg: 1 

Elektronikrack, som startar pump och rätt rigg:  94-388 (Den svarta på bordet), Bild 7. 

Inställningar på elektronikrack, 94-388 : 

Modul 94-391: Range Cartridge 94-392 (Displacement 
±50mm), Transducer fullscale 50 000. Läge i 
rigg 1. 

Modul 94-390: Range Cartridge 94-393 (Load ±5kN), 
Transducer fullscale 5 000. Kraft i rigg 1. 

Modul 94-389: Range Cartridge 94-394 (Displacement 
±12000µm), Transducer fullscale 12 000. 
Extern LVDT 94-122 

Kraftgivare: 94-112, 5 kN, monterad i rigg 3, anslut 
”kraftkabel”. 

Set up channel i dator 95-009 ett_5kn.set 

 

 
Bild 7  Elektronikrack 94-388 med ett urtaget Range Cartridge. 
 

Instrumentering: Kraftgivaren (94-113) monteras på övre änden på tryckstången som 
går genom locket. Treaxkammaren med dess tryckstång med kraftgivaren placeras 
under hydraulkolven. Ansluts mekaniskt med en fjäderklämma. 

Interna LVDT (98-016-1, 98-016-2 och 98-016-3, via förstärkare 94-396) är anslutna 
till mätdatorn utan att några justeringar behöver göras förutom de som görs enligt 
kalibreringsrutin. De interna LVDT:arna med sina fästringar monteras som på Bild 5. 
Fästringarna monteras 100 mm respektive 200 mm från botten av provet.  
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Extern LVDT (94-122) sitter monterad på locket till treaxkammaren. Före test, med 
grundlast (den statiska lasten), justera den så den visar < 12 000 µm. 

Kammartrycket kan mätas elektroniskt med tryckgivare 04-117 som är ansluten till 
mätdatorn utan att några justeringar behöver göras förutom de som görs enligt 
kalibreringsrutin. Kammartrycksgivaren är monterad i locket till treaxkammaren. 
Kammartrycket regleras via regulator och analoga tryckmätare på väggen. 

 

A.4.4 Test enligt EN 13286-7 
Placera riggens tvärbalk med servohydraulkolven på lämplig nivå. Ca 125 cm mellan 
bordet och tvärbalken. 

 
Rigg: 3 

Elektronikrack, som startar pump och rätt rigg:  94-387 (Den grå i hörnet), Bild 4. 

Inställningar på elektronikrack, 94-387: Cal.factor: 210 (läge), Excitation: 462 (kraft) 

Inställningar på elektronikrack, 94-388 (Den 
svarta på bordet): 

Modul 94-389: Range Cartridge 94-394 
(Displacement ±12000µm), Transducer 
fullscale 12 000. Extern LVDT 94-122 

Kraftgivare: 04-118, 20 kN, monteras på tryckstången i 
locket till treaxkammaren, anslut kraftkabel. 

Set up channel i dator 95-009 tre_20kn.set 

 

Instrumentering: Kraftgivaren (04-118) monteras i nedre änden på tryckstången som 
löper genom locket på treaxkammaren. Treaxkammaren med dess ”tryckstång” placeras 
under hydraulkolven, ansluts mekaniskt med en fjäderklämma. Kabeln för kraftgivaren 
ansluts via kontakt i locket. 

Interna LVDT (98-016-1, 98-016-2 och 98-016-3, via förstärkare 94-396) är anslutna 
till mätdatorn utan att några justeringar behöver göras förutom de som görs enligt 
kalibreringsrutin. De interna LVDT:arna med sina fästringar monteras som på Bild 5. 
Fästringarna monteras 100 mm respektive 200 mm från botten av provet.  

Extern LVDT (94-122) sitter monterad på locket till treaxkammaren. Före test, med 
grundlast (den statiska lasten), justera den så den visar < 12 000 µm. 

Kammartrycket mäts elektroniskt med tryckgivare 04-117 som är ansluten till 
mätdatorn utan att några justeringar behöver göras förutom de som görs enligt 
kalibreringsrutin. Kammartrycksgivaren är monterad i locket till treaxkammaren. 
Kammartrycket regleras via regulator och analoga tryckmätare på väggen. Se Bild 6. 

 

A.5 Start och körning av test 
1) Starta pump, ”Low”, på rätt elektronikrack. 
2) Starta dator och ATS-programmet. Se till att rätt Set up-channel är vald. 
3) Öppna fönster för Display => Monitor och Control => ”Rätt rigg och kraft, t.ex. 

3:50kN”. 
4) Höj nivå på pumpen till ”High” 
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5) För kolven till noll-läge, mittenläget. 
6) Om provet inte är instrumenterat kan det vara lämpligt att göra det nu. Montera 

kammaren. 
7) Uppvärmning av hydraulsystemet: Se till att hydraulkolven kan röra sig fritt med 

stora slag. I ATS-programmet välj ”Run” c:\ats\test\warm up och warm up för rätt 
rigg. Ca 300 pulser på tredje nivån brukar vara OK. 

8) Placera treaxkammaren på plats centrerad under hydraulkolven, montera 
fjäderklämma. 

9) Justera in rätt kammarttryck och grundkraft enligt tabellen nedan. 
10) Starta testet: Test => Run… välj rätt sekvenstest i tabellen nedan. 

 
Typ av test Kammar-

tryck 
Grund-

kraft 
Sekvenstest med sökväg  

VTI:s traditionella tester   c:\ats\test\... 

Bärlagertest  60 kPa 

120 kPa 

0,396 kN 

0,438 kN 

…treax\tr_1_3.tst 

…treax\tr_4_8.tst 

Förstärkningslagertest 60 kPa 

120 kPa 

1,489 kN 

1,565 kN 

…treax300\tr_1_3.tst 

…treax300\tr_4_5.tst 

Skyddslagertest 10 kPa 

20 kPa 

359 N 

366 N 

…treax\trs1_3.tst 

…treax\trs4_7.tst 

Europanormens test för 
resilienta egenskaper 

  
c:\ats\test\treax\e-norm\... 

konditionering inför 
resilienttest, hög nivå 

70 kPa 0,053 kN …\cond70hi.tst 

test för resilienta egenskaper, 
hög nivå 

20 kPa 

35 kPa 

50 kPa 

70 kPa 

100 kPa 

150 kPa 

0,053 kN …\sekv-test\res-hi\20r-hi.tst 

…\sekv-test\res-hi\35r-hi.tst 

…\sekv-test\res-hi\50r-hi.tst 

…\sekv-test\res-hi\70r-hi.tst 

…\sekv-test\res-hi\100r-hi.tst 

…\sekv-test\res-hi\150r-hi.tst 

konditionering inför 
resilienttest, låg nivå 

70 kPa 0,053 kN …treax\e-norm\cond70lo.tst 

test för resilienta egenskaper, 
låg nivå 

20 kPa 

35 kPa 

50 kPa 

70 kPa 

100 kPa 

150 kPa 

0,053 kN …\sekv-test\res-lo\20r-lo.tst 

…\sekv-test\res-lo\35r-lo.tst 

…\sekv-test\res-lo\50r-lo.tst 

…\sekv-test\res-lo\70r-lo.tst 

…\sekv-test\res-lo\100r-lo.tst 

…\sekv-test\res-lo\150r-lo.tst 
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Typ av test Kammar-

tryck 
Grund-

kraft 
Sekvenstest med sökväg  

Europanormens test för 
permanenta deformationer 

  
c:\ats\test\treax\e-norm\... 

test för permanenta 
deformationer, flerstegstest, 
hög nivå 

20 kPa 

45 kPa 

70 kPa 

100 kPa 

150 kPa 

0,053 kN …\sekv-test\p_def-hi\20pd-hi.tst 

…\sekv-test\ p_def-hi \45pd-hi.tst 

…\sekv-test\ p_def-hi \70pd-hi.tst 

…\sekv-test\ p_def-hi \100pd-hi.tst 

…\sekv-test\ p_def-hi \150pd-hi.tst 

test för permanenta 
deformationer, flerstegstest, 
låg nivå 

20 kPa 

45 kPa 

70 kPa 

100 kPa 

150 kPa 

0,053 kN …\sekv-test\p_def-lo\20pd-lo.tst 

…\sekv-test\ p_def-lo \45pd-lo.tst 

…\sekv-test\ p_def-lo \70pd-lo.tst 

…\sekv-test\ p_def-lo \100pd-lo.tst 

…\sekv-test\ p_def-lo \150pd-lo.tst 

Grundkraft är den kraft som ger önskad min. deviatorspänning (statisk last). 

 

(I ATS-programmet kan man skräddarsy egna testvarianter t.ex. en lämplig 
belastningsnivå med önskat antal pulser för permanenta deformationer, för t.ex. så kallat 
”single-stage loading”. Välj då Test => Edit…) 
11) ”Save test data as” Behåll föreslaget filnamn men se till att det hamnar i mappen: 

c:\ats\data\treax 
12) ”Select Specimen” För VTI:s Skyddslagertest välj: cyl150s.spc, för VTI:s 

Förstärkningslagertest välj: cyl300.spc för övriga test välj cyl150.spc 
13) ”Record Channels” DEFORMATI Extern LVDT 

KRAFT_3 (alt Kraft_1) Kraftgivaren 

K_TRYCK Kammarttrycksgivaren 

DEF-1 Intern LVDT nr 1 

DEF-2 Intern LVDT nr 2 

DEF-3 Intern LVDT nr 3 
14) ”Control Panel”: Markera kryssrutan vid filnamnet för lastfallet, Test => Start 

Upprepa punkt 9-13 tills hela testet är klart. 

 

A.6 Avslut, beräkning och utvärdering 
Under testet sparas många mätvärden i styr-/mätdatorn. Provets faktiska vattenkvot 
skall också bestämmas, då kan även torrdensiteter och packningsgrad beräknas. 
Procedurer för detta beskrivs i följande avsnitt. 

OBS: A.6.1 Provet efter test kan utföras samtidigt som A.6.2 Treaxdatorn eller A.6.3 
Kontors-PC. 
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A.6.1 Provet efter test 
Prover med diameter 150 mm 
1) Ta bort treaxkammaren från riggen. 
2) Demontera kammaren. 
3) Ta bort inre lägesgivare. 
4) Ta ur provet ur kammaren. 
5) Väg provet inklusive membran, o-ringar samt topp- och bottenplatta. 
6) Ta ur provet ur mebranet m.m. och bestäm vattenkvoten. 

 

Prover med diameter 300 mm 
1) Ta bort treaxkammaren från riggen. 
2) Demontera kammaren. 
3) Ta bort topplattan och dra ned membranet så att 1/3 av provet blottas. Ta bort 

remsorna av fiberduk. Bestäm vattenkvot på övre 1/3. 
4) Dra ned membranet så att nästa 1/3 blottas. Ta bort remsorna av fiberduk. Bestäm 

vattenkvoten. 
5) Ta bort membranet helt. Ta bort remsorna av fiberduk. Bestäm vattenkvoten. 
6) Beräkna total vattenkvot. 

 

STÄDA! 

A.6.2 Treaxdatorn 
Då testet är helt klart har ATS-programmet skapat en stor fil (.ats) per sekvens. För 
beräkningar av moduler och ackumulerade permanenta deformationer behövs en mindre 
fil (även den med filändelsen .ats) en per lastfall.  

 

För att dela upp de stora filerna till mindre används programmet ”ATS report”. Välj 
Analyze; ”Use All Defaults”. Välj sekvensfil och OK. Programmet skapar nu (Creates) 
lastfallsfilerna från vald sekvens. När det är klart får man fråga om man vill analysera 
filerna nu, Analyze Now? Svara ”Nej”. (Svarar man ja beräknas resilient moduler och 
permanenta deformationer för den externa LVDT:n i små .dat-filer. Dessa är ej 
nödvändiga.) 

 

Textfilsmall: i mappen: c:\ats\data\treax finns en textfil som heter treax__.txt öppna och 
redigera den på lämpligt sätt och ”spara som” med lämpligt namn t.ex. ”treax456.txt”. 

Komprimera testets mindre .ats-filer och textfilen med filkomprimeringsprogrammet i 
datorn, det skapas då .zip-filer. Flytta zip-filerna till diskett/er. Se till att de 
komprimerade filerna får plats på en diskett (1,44 MB). Använd fler disketter om så 
behövs. 

Spara de stora .ats-filerna på treaxdatorn så länge att testet är färdigberäknat på kontors-
PC. 
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A.6.3 Kontors-PC 
När testet ska beräknas och utvärderas används PC:n på kontorsrummet. De Excelfiler 
som används innehåller flera makron. Beräkning görs enligt följande (nyckelord i 
fetstil, filer och sökvägar kursivt): 

1. Skapa lämplig mapp i t.ex. Utforskaren 
2. Kopiera in zip-filerna från disketten/disketterna i mappen. 
3. Extrahera .ats-filerna ur komprimeringsfilen (.zip). 
4. Kör lämplig Excelfil i mappen 1V:\Större projekt\TREAX\_UTVÄRDERING… 

a. För EN-test:  
I. Beräkning av ett test/försök, välj rätt typ av test och nivå i filen …\EN-

metod\EN-Utvärdering av TREAXtest.xls 
II. Vad gäller medelvärdesberäkning av fler ”syskonprov” för EN-prov 

finns det inte idag någon typ av ”mall” eller beräkningsfil. Det får för 
närvarande göras manuellt på lämpligt sätt. 

b. För VTI-test med både extern och intern LVDT: 
I. Beräkning av ett test/försök, välj rätt typ av test i filen …\VTI-metod Ext 

& Int LVDT\Utvärdering av TREAXtest.xls 
II. Vid frågan om medelvärdesfil kan en tom fil eller en fil där 

”syskonprov” redan finns med (max 3 test) väljas. De tomma 
medelvärdesfilerna heter 
i. …\VTI-metod Ext & Int LVDT\BärlagerMedelv-TreaxUtv.xls 

ii. …\VTI-metod Ext & Int LVDT\FörstlagerMedelv-TreaxUtv.xls 
iii. …\VTI-metod Ext & Int LVDT\SkyddslagerMedelv-TreaxUtv.xls 

c. För VTI-test med enbart extern LVDT, .dat-filer. 
I. Beräkning av ett test/försök, välj rätt typ av testfil …\VTI-metod 

Ext LVDT… 
i. …\UtvTreaxTest BÄRLAGER-Ext.xls 

ii. …\UtvTreaxTest FÖRSTLAGER-Ext.xls 
iii. …\UtvTreaxTest SKYDDSLAGER-Ext.xls 

II. Klistra in markerat område (deformationsdata) och E-moduler i 
medelvärdesfil, en tom fil eller en fil där ”syskonprov” redan finns med 
(max 3 test) kan väljas. De tomma medelvärdesfilerna heter 
i. …\MedelvärdeBÄRLAGER-Ext.xls 

ii. …\MedelvärdeFÖRSTLAGER-Ext.xls 
iii. …\MedelvärdeSKYDDSLAGER-Ext.xls 

5. REDOVISA, Rapport, Referens till relevanta tidigare försök (Databas, 
alternativa mtrl, kr berg Normalkurvan). 

 

 

 

                                                 
1 Den s.k. VB-disken på VTI-NT2, kan vara ansluten på annan bokstav än V. 
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