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SAMMANFATTNING

"Förkastelsekriterier" vid kontroll av siktar med

hjälp av referensmaterial har beräknats. Med "förkasta

elsekriterier" menas områden utanför vilka halten

passerat material skall ligga för att siktarna ifråga

skall anses vara underkända.

Som grund för beräkningarna ligger antagandet att.ma-

terialets partikelstorlek varierar linjärt med maske

vidden mellan experimentellt funna Värden på passerat

material. Med hjälp av de i ASTM E 11 givna toleransu

gränserna för maskvidd hos respektive sikt har sedan

motsvarande värden för passerat material beräknats.

Hur kommer beräknade toleransområden att "fungera" i

praktiken? Ett försök har gjorts att besvara denna

fråga utifrån tidigare erhållna resultat (2). Med re-

servation för att jämförelsematerialet är mycket be-

gränsat kan man karakterisera föreslagna intervall som

"rimliga". För att få mer definitiv uppfattning i

detta avseende bör ytterligare undersökningar utföras.

Vi föreslår därför att Statens Väg- och Trafikinstitut

(VTI) tar fram och försäljer ett antal referensmate"

rialprov till intresserade väglaboratorier. Om ett

laboratorium vid siktning av referensmaterial erhåller

resultat som ligger utanför föreslagna toleransgränser

skickas sikten (siktarna) ifråga till VTI för optisk

kalibrering. En sådan verksamhet under några år skulle

kunna ge en grund för ett ställningstagande för eller

emot REMA-metoden (REferensMAterialmetoden). Vid posi-

tivt utslag skulle sedan REMA-metoden kunna standard-

iseras för kvalitetskontroll av laboratoriesiktar.
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1 INLEDNING

Kontroll av kvaliten hos laboratoriesiktar är ett

mycket eftersatt område (1). I huvudsak ekonomiska

skäl torde ligga bakom detta förhållande. Den optiska

utrustning som krävs för kalibrering av siktar med

maskvidd g 2 mm betingarnämligenett så högt pris att

endast ett fåtal laboratorier har möjlighet att an-

skaffa utrustningen ifråga.

Med detta som bakgrund undersökte Statens Väg- och

Trafikinstitut (VTI) 1978 möjligheten att använda den

s k REMA-metoden (REferensMAterial) för kontroll av

laboratoriesiktar (2). Metoden innebär att ett sten"

materialprov med känd kornkurva siktas med den sikt-

serie som skall kontrolleras. Om den funna kornkurvan

inom givna gränser är lika med den "teoretiska" kan

siktarna anses vara godkända,

Resultaten av Vles undersökning var positiva. Det ut"

valda referensmaterialet visade sig ha tillfred-

ställande egenskaper vad gäller nötningsresistens.

Även repeterbarheten vid siktning i ett och samma

laboratorium liksom reproducerbarheten vid siktning i

olika laboratorier var fullt tillfredställande.

I VTI:s undersökning gjordes inget försök att fast-

lägga "förkastelsekriterier", d v 5 gränser utanför

vilka siktningsresultatet med ickemacceptabla siktar

ligger.

I detta meddelande redovisas beräkningar av "för"

kastelsekriterier" baserade på tillåtna variationer i

maskvidd enligt ASTM E 11-70.
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2 BAKGRUND

I ASTM E.11-7O "wireecloth sieves for testing purposes"

finns maskvidd och trådtjocklek för siktar normerade.

För att en sikt skall uppfylla kvalitetskraven enligt

ASTM E 11-70 måste följande punkter vara uppfyllda

(jämför tabell 1):

1. Differensen mellan nominell maskvidd och på optisk

väg uppmätt "medelmaskvidd" skall vara g ett givet

värde.

2. Högst 5 % av maskorna får ha större maskvidd än den

som anges som övre gräns enligt punkt 1. Även för

dessa maskor finns emellertid en övre gräns norme-

rad.

3. En maska kanha större maskvidd än den enligt

punkt 2 tillåtna men även i detta fall finns en

högsta tillåten gräns normerad.

4. Den relativa avvikelsen mellan uppmätt "medeltråd-

tjocklek" och nominell trådtjocklek skall vara

g ett givet procenttal.

Enligt ASTM E 11-70 kan Siktarnas kvalitet kontrolle-

ras på två olika sätt. För det första kan maskvidd och

trådtjocklek uppmätas på optisk väg (med "förstorings-

apparat"). Detta är en direkt metod som ger kalibre-

ringsvärden för sökta parametrar (maskvidd och tråd-

tjocklek). Siktarnas kvalitet kan också indirekt kont-

rolleras med hjälp av referensmaterial. I ASTM E 11

rekommenderas kommersiellt tillgängliga glaspärlor som

referensmaterial. För kontroll av siktar med nominell

maskvidd i området 0,075-2,0 mm föreslås enligt ASTM

E 11 fyra olika testmaterial.
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siktar

Tabell 1. Normer för maskvidd och trådtjocklek hos

(utdrag ur ASTM E 11-70).

  

Nominell Tillåten avvikelse Max. tillåten Max. tillåten Nominell Tillåten avvikelse
naskvidd mellan uppmätt maskvidd för maskvidd hos tråd- mellan uppmätt

mm "medelmaskvidd" högst 5 Z av en maska tjocklek medeltrådtjocklek
och nom. maskvidd maskorna mm mm och nominell tråd-

mm mm tjocklek

2,0 0,070 2,135 2,215 0,900 ' 5

1,0 0,040 1,080 1,135 0,580 5

0,5 0,020 0,550 0,585 0,340 7,5

0,25 0,012 0,283 0,306 0,180 7,5

0,125 0,007 0,147 0,163 0,091 7,5

0,075 0,005 0,091 0,103 0,053 10
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Det är den sistnämnda metoden som provats vid VTI (2)

under benämningen REMA-metoden. Som referensmaterial

användes ej glasPärlor utan natursand och kalkstens-

filler. Anledningen till detta var bl a den negativa

erfarenhet Mügge (3) haft av glasPärlor som referens-

material. Mügge menar att problemet beror på glaspär-

lornas statiska elektricitet. För kontroll av siktar i

området 0,075-2,0 mm användes vid VTI ett testmaterial.

Samtliga siktars kvalitet kan härigenom kontrolleras

med en enda siktning.

Något försök att fastlägga "förkastelsekriterier" gjor-

des ej i referens 2. Sådana kriterier måste naturligt-

vis bestämmas i relation till i dag gällande normer,

t ex ASTM E 11. Den ideala situationen för en sådan

bestämning vore tillgång till en serie siktar med mask-

vidd lika med tillåtna toleransgränser. Med en sådan

siktserie skulle toleransgränser för passerat material

direkt erhållas genom siktning av referensmaterialet.

Tyvärr var det ej möjligt att anskaffa siktar med dessa

egenskaper. Därför återstod endast möjligheten att för-

- söka matematiskt beräkna tillåtna variationsområden.

I nästa avsnitt presenteras dessa beräkningar.
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3 .BERÄKNINGAR

Utgångspunkt för beräkning av toleransområden var an-

tagandet att partikelstorleken hos referensmaterialet

varierar linjärt mellan experimentellt bestämda punk-

ter, d V 5 kan beskrivas med en rät linje. Då varje

intervalls ändpunkter är kända (x-värden = med VTI:s

profilometer uppmätt "medelmaskvidd", y-värden = sikt-

ning med VTI:s referensmaterial) kan räta linjens ek-

vation bestämmas. Genom insättning av toleransgränser

för maskvidd enligt ASTM E 11 kan sedan motsvarande

toleransgränser för passerat material beräknas.

De på beskrivet sätt framräknade toleransgränserna

framgår av tabell 2. Med undantag-för övre gräns vid

sikt 0,075 mm kan beräknade värden anses rimliga. Vad

som i detta sammanhang menas med "rimligt" diskuteras

i avsnittet 4.

En kontroll av ursprungsmaterialet till fraktion

0,075-0,125 mm visar att partikelstorleksfördelningen

i detta område sannolikt ej är linjär. Leverantören av

materialet anger nämligen att 28,6 vikt-% av detta

finns i området 0,088-0,125 mm och 6,7 vikt-% i områ-

det 0,063-0,088 mm. Om partikelstorleksfördelningen i

området 0,063-0,088 mm antas linjär innebär detta att

3,5 vikt-% av ursprungsmaterialet finns i områiet

0,075-0,088 mm 10'088"07075-f 7 = 3,5), d'v s 32,1_ 4 0,_88-0,0634°'
vikt-% (28,1+3,5) i området 0,075-0,125-mm. Detta inne-

bär i sin tur att referensmaterialet innehåller 6,6

vikt-% material <Q,O88 mm (5,4+3'âá;9{8 6,6; frak-

tionen O-0,075 mm utgör 5,4 vikt-% och fraktionen

0,075-0,125 mm 10,8 vikt-% av referensmaterialet).

Ekvationen för den räta linjen mellan punkterna

(0,075/5,4) och 0,088/6,6) har beräknats och övre

gräns för maskvidd enligt ASTM E 11 för sikt 0,075 mm
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_(0,080 mm) insattes i ekvationen. Detta leder till vär-

det 5,9 vikt-%, vilket verkar mer "rimligt" (jämför

avsnitt 4) än det tidigare beräknade (6,6 vikt-%).

Tabell 2. Framräknade toleransområden för passerat ma-

terial vid siktning med VTI:s referensmate-

 

 

 

rial.

Siktens Toleransområde "Korrigerade"
nominella toleransområden*
maskvidd

(mm) (vikt-%) (Vikt-%)

2,0 74,0-76,6' 74,0-76,6

1,0 49,6-51,6 49,6-51,6

0,5

0,2

0,125 15,5-17,1 15,3-17,1

0,075 5,0-6,6 5,0-5,9

   

 

* se text

Som en konsekvens av de just beskrivna beräkningarna

har sedan ekvationen för-linjen genom punkterna

(0,088/6,6) och (0,121/16,2) bestämts och härur en

undre gräns vid sikt 0,125 mm. Som framgår av tabell 2

("Korrigerade toleransområden") skiljer sig det på

detta sätt funna gränsvärdet 15,3 vikt-% obetydligt

från det tidigare beräknade, 15,5 vikt-%.
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4 DISKUSSION

Är de i föregående avsnitt framräknade toleransområ-

dena "rimliga"? För att få ett svar på denna fråga har

en jämförelse gjorts med resultat givna i referens 2.

Vid denna undersökning deltog förutom VTI 10 st labora-

torier från Statens Vägverk. Referensmaterialprov togs

'fram vid VTI och dess kornstorleksfördelning bestämdes

med kalibrerade Siktar. Provet siktades sedan i väg-

verkslaboratoriet och siktkurvorna jämfördes. överens-

stämmelsen var i många fall mycket god. För sju labo-

ratorier var differensen så liten (40,5 vikt-%) att

den knappt kan åskådliggöras i ett Siktningsdiagram.

Vid övriga laboratorier var avvikelsen för Vissa sik-

tar större. Kalibrering av dessa Siktar bekräftade

emellertid avvikelsen; siktarna i fråga uppfyllde ej

gällande normer.

I tabell 3 har en sammanställning av resultat gjorts.

För varje laboratorium och sikt finns två värden för

passerat material angivet (undantag laboratorium I,

se kommentar i tabellen), ett som laboratoriet redo-

visat och ett korrigerat. Korrektionen har gjorts för

den viktförlust som uppkommit vid provning i vägverks-

laboratoriet. Det förlorade materialet har antagits

vara filler. Värden inom parentes i tabell 3 anger att

sikten i fråga ligger utanför det toleransområde som

framräknats i föregående avsnitt och som också finns

angivet i tabell 3.

Kommentarer till resultaten i tabell 3 ges nu labora-

torievis för de laboratorier som använt "icke god-

kända" Siktar.
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Tabell 3. Passerat material i vikt-% vid siktning av

 

referensmaterialprov. För varje laboratorium

(undantag I) och sikt finns två värden an-

givna. Det övre värdet gäller Ågre korrektion

och det undre efter korrektion för Viktför-

lust (se text). Värden inom parentes anger

att dessa ligger utanför föreslaget tole-

ransområde, som också finns angivet i ta-

 

 

 

    

   

   

        

 

bellen.

Labora- Nominell maskvidd (mm)
tcrium

2,0 1,0 0,5 0,25 0,125 0,075

A 76,1 49,7 37,4 26,3 16,0 5,2
76,1 49,8 37,5 26,4 16,1 5,4

3 75,8 50,4 37,3 26,5 16,0 5,2

75,9 50,5 37,4 26,6 16,1 5,3

C 75,3 50,2 37,3 26,0 15,5 (4,5)

75,4 50,5 37,7 26,5 16,0 5,1

0 74,9 50,5 37,5 27,3 16,0 5,1

75,0 50,7 37,7 (27,5) 16,2 \ 5,4'

E 75,4 50,6 37,1 (25,5) 15,2 (4,5)
75,7 51,1 37,7 26,2 16,0 5,3

F 75,3 50,1 37,0 26,5 16,0 5,0

75,5 50,5 37,4 26,9 16,4 5,5

c (80,8) (52,3) (36,1) 1 25,3 15,7 5,0
(80,8) (52,4) (36,3) 26,0 15,9 5,2

H (81,4) (52,0) (36,7) g 26,2 16,3 (5,9)

(81,4) (52,0) 36,8 25,3 16,5 (6,1)

I* 75,5 50,9 37,3 27,1 15,8 5,1

J (78,4) 50,3 36,8 26,3 16,2 5,2

(78,5) 50,4 36,9 26,9 16,3 5,4

FTOlê* V

rans-_ 74,0-76,6 49,6-51,6 36,8-38,3 25,6-27,4 15,3-17,1 5,0-5,8
Område

* Korrektion för viktförlust ej meningsfull då provets vikt var större

efter än före provning.

Vissa siktar vid laboratorium C

(0,250 och 0,075 mm)

godkända efter korrektion för viktförlust.

torium E

(0,075 mm)

är underkända före men

och labora-

I dessa

fall är det alltså troligt att materialförlust vid
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'provningen är orsak till avvikelsen och siktarna i

fråga skulle sannolikt vid optisk kalibrering ge accep-

tabla värden för maskvidd och trådtjocklek.

Vid laboratorium D är sikt 0,250 mm godkänd före men

underkänd efter korrektion. Redan före korrektionen

är emellertid sikten i fråga ett gränsfall och det kan

inte uteslutas att den skulle ha underkänts vid en op-

tisk kalibrering.

De vid laboratorium G använda siktarna 2,0, 1,0 och 0,5

mm är som framgår av tabell 3 ej godkända, vilket ock-

så verifierats vid optisk kalibrering. Däremot är sik-

tarna 0,25 mm och 0,125 mm godkända utifrån framräkna-

de toleransområden men underkända vid optisk kalibre-

ring. Båda siktarna är emellertid gränsfall. För sik-

ten med nominell maskvidd 0,25 mm har "medelmaskvid-

derna" uppmätts till 0,253 mm (horisontell) och 0,232

mm (vertikal). Toleransområdet enligt ASTM E 11 är

0,238-0,262 mm. För sikt 0,125 mm är motsvarande mät-

data 0,117 och 0,126 mm och toleransområdet är

0,118-0,132 mm. Det bör i detta sammanhang nämnas att

den Optiska kalibreringen inte självklart ger ett

"sant" värde. Exempelvis undersöks endast en mindre

del av siktdukens yta vid kalibreringen.

Siktarna 2,0 mm och 0,075 mm vid laboratorium H är

underkända både vid siktning och optisk kalibrering.

Sikt 1,0 mm är underkänd och sikt 0,5 mm är ett gräns-

fall enligt siktningsresultatet. Båda siktarna är

emellertid godkända enligt den optiska kalibreringen.

I detta sammanhang skall emellertid nämnas att det

inte kan uteslutas att en förväxling av siktar har

skett vid det aktuella vägverkslaboratoriet (2).

Sikt 2,0 mm vid laboratorium J är underkänd både vid

siktningskontroll och kalibrering.
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Sammanfattningsvis kan sägas att framräknade tolerans-

områden tycks rimliga. I ett par fall har referens-

materialmetoden godkänt siktar som senare underkänts

vid optisk kalibrering. Denna risk kan ej helt ute-

slutas eftersom varje provning är förknippad med en

viss osäkerhet.
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5 REKOMMENDATION

Även om :ha resultat som presenterats i referens 2 är

positiva och i detta meddelande framräknade tolerans-

områdentqmüusrimliga är det för tidigt att acceptera

REMA-metoden som standardmetod för kontroll av labora-

toriesiktar. Ytterligare erfarenhet av metoden är nöd-

vändig innan ett sådant steg tas.

Vi vill därför föreslå följande:

VTI tar fram ett större antal referensmaterialprov

och försäljer dessa till intresserade väglaboratorier.

Så snart ett laboratorium erhåller resultat som ligger

utanför angivna toleransgränser skickas den (de) be-

rörda sikten (siktarna) till VTI för optisk kalibre-

ring.

På detta sätt fås större kunskap om metoden och en

säkrare uppfattning om de föreslagna toleransgränserna

'är rimliga. Några,års erfarenhet av sådan verksamhet kan

sedan avgöra om det är lämpligt att standardisera

REMA-metoden för kvalitetskontroll av laboratoriesik-

tar.
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