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FÖRORD

Undersökningen, gjord år 1978, och den senare samman-

ställningen av försöksresultaten, har utförts

med medel från vägverket, TUb. Vägverkets kontakt-

män har i början varit Jan Eurenius och senare

Håkan Thorén. Lars Bünsow har medverkat vid de

tidigaste laboratorieförsöken.

Peet Höbeda
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Undersökning av slitstyrkan hos stenmaterial genom
modifierad Trögerprovning

Av Peet Höbeda och Leif Viman
Statens Väg: och Trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Den för beläggningsprovning utvecklade Trögerappa-

raten har undersökts med avseende på lämplighet

för stenmaterialprovning. Cirkulära provplattor

med stenmaterial av fraktion 8-ll.2 mm, av samma typ

som vid sliptalsprovning, har framställts. Påkän-

ningen i den nyinköpta Trögerapparaten visade sig

dock vara lägre än avsett, något som i aktuellt

fall varit till fördel eftersom inverkan av sten-

släpp minskat. Vid senare, jämförande provning

med "normal" slitagepåkänning har ett rätlinjigt

samband erhållits mellan resultaten.

Det mod. Trögerslitaget har definierats som avnöt-

ningen mellan 5 och 10 minuters körning för att

minska inverkan av det stora, oregelbundna begynnel-

seslitaget. Resultaten står i god relation till slip-

talet, däremot inte med sprödhetstalet. Goda sam-

band har också erhållits till dubbdäcksslitaget på

asfaltbetong, framställd av samma stenmaterial,

såväl vid försök i provvägsmaskin som i provväg.

Vid sliptalsprovning erhålls inte rätlinjiga samband

vid försök på blandningar av hårda och mjuka sten-

material. Så är dock fallet vid försök i Trögerap-

parat.

Den mod. Trögermetoden, utförd på stenmaterial,

ger tillfredsställande repeterbarhet vid provning

av homogena bergmaterial, såvida från början felak-
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tiga provplattor eller sådana som utsatts för sten-

släpp vid provningen, kasseras. Vid inhomogena grus-

material erhålls dock större spridning, eftersom

endast ett fåtal partiklar utsätts för slitagepå-

känningen.

Trögermetoden kan f.n. inte rekommenderas för ren-

odlad stenmaterialprovning. Sliptals- resp den sena-

re utvecklade slipvärdesmetoden är behäftade med

mindre antal felkällor och korrelationen mellan

metoderna är god, även om vissa stenmaterial kan

komma att relateras något Olika.

Vid provning av sliptal- resp slipvärde hos inhomo-

gena stenmaterial kan ibland en uppdelning i bergarts-

komponenter, som provas i separata provplattor, vara

motiverad.

VTI MEDDELANDE 416



III

Examination of wear resistance of aggregate materials
by modified Tröger test

By Peet Höbeda and Leif Viman
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
8-581 01 LINKÖPING
Sweden

SUMMARY

The Tröger apparatus, developed for testing of asphal-

tic concrete type surfacings, has been examined accor-

ding to suitability of aggregate testing. Circular

test discs with aggregate size 8-ll.2 mm, of the

same type as used in abrasion value tests, have been

produced.

The wear action in the Tröger apparatus was too

low, which in this case showed to be favourable,

while the influence of aggregate material crushing

has decreased. At a later, comparative test with a

"normal" wearing action, a linear correlation between

the results has been obtained.

The modified Tröger value has been defined as the

abrasion wear between 5 to 10 minutes running, to

diminish the effect of the irregular, initial wear.

The results are well related to the Swedish abrasion

value, but not to the impact value. Good relation-

ships have also been obtained to the wear of studded

tires on asphaltic concrete, produced from the same

aggregate material, as well as with tests in a road

simulator as on a test road.

With abrasion value tests, linear relationships are

not Obtained in tests with mixtures of hard and soft

aggregatesQ This is the case with tests in the Tröger

apparatus.
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The modified Tröger method, performed on aggregates,

gives satisfactory repeatability when testing homo-

genous aggregates, if from faulty test discs, or

those which have been subjected to aggregate loss in

tests, have been discarded.

With inhomogenous aggregate materials, a scattering

of test results is obtained, while only comparatively

few particles are exposed to the wearing stress.

The Tröger method can not at present be recommended

for aggregate testing. The Swedish abrasion value is

a test with fewer sources of error and the relation-

ship to the modified Tröger method is good, even if

some aggregates can get somewhat different validations.

When testing inhomogenous aggregates, a separation

in the dominating aggregate components with differing

wear resistance can often be suitable so the aggregate

abrasion value can be performed on separate test

specimens.
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1 INLEDNING

Undersökningen påbörjades redan år 1978 med nyin-

köpt Trögerutrustning, men har inte tidigare redo-

visats. Eftersom Trögermetoden blivit allt mer ak-

tuell för funktionsprovning av vägbeläggning

(Kristiansen 1981, Hansen 1983 och Wågberg 1984),

har det ansetts motiverat att sammanställa försöks-

resultaten. Avsikten med undersökningen har främst

varit att utforska om man med utrustningen bättre

än enligt sliptalsmetoden (f.o.m. 1984 den vidare-

utvecklade slipvärdesmetoden), kan prova inhomogena

stenmaterial, innehållande partiklar av varierande

hårdhet. Efter avslutade försök, som till största

delen gjorts inom en tämligen kort tidsperiod, kons-

taterades dock att Trögerapparaten efter flyttning

till annat laboratorieutrymme gav större slitage

än tidigare. Apparatens ungefärliga "slagkraft"

hade dock först kontrollerats med hjälp av en kali-

brerad tryckdosa.

2 BESKRIVNING AV MOD. TRÖGERPROVNING

Trögerapparaten, avsedd för provning av provkroppar

bestående av beläggningsmassa, togs fram i Västtysk-

land i början på 70-talet, när dubbdäcken fortfa-

rande var tillåtna (Tröger och Helferich 1971).

Lovande samband har erhållits med vägslitaget på

asfaltbetong (Schulze 1973, 1975, 1983). Goda samband

har även konstaterats i Norge (Kristiansen 1979,

1981 och Hansen 1983). Wågberg (1984) har dessutom

funnit en god korrelation mellan resultaten av Tröger-

försöket och slitaget på provsträckorna i provvä-

gen Gävle med olika stenmaterial i asfaltbetong.

Trögerutrustningen har ingående studerats i Norge
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(Kristiansen 1981). Apparaten utgörs i princip av

en tryckluftsdriven nålpistol, av samma typ som

används för rostborttagning på plåt. Cirkulära

provkroppar med 100 mm diameter spänns fast i den

vertikalt monterade apparaten och får rotera exent-

riskt under det slagande knippet av härdade stålstift,

som möter fram ett cirkulärt spår i provkroppens

yta (figur 1).

Apparaten ansågs intressant för stenmaterialprovning,

eftersom varje partikel belastas individuellt vid

försöket, då varje stift har sin egen vertikal-

rörelse. Vid sliptalsbestämningen har nämligen

konstaterats att hårda partiklar skyddar de mjuka

mot avnötning, vilket gör att alltför låga värden

kan erhållas med inhomogena bergarter.

Enligt tysk metodföreskrift utsätts asfaltprovkrop-

parna för klimatpåkänningar i samband med slitaget

i Tröger-apparaten. Stenmaterialen har dock under-

sökts i torrt tillstånd. Inställningen av Tröger-

utrustningen har annars gjorts enligt för belägg-

ningsprov gällande tysk metodbeskrivning. Arbets-

trycket har således varit 5 atm, provplattans rota-

tionshastighet 30 varv/min etc. Slaglängden har

från början varit 6 mm, någon efterinställning har

inte gjorts under körningens gång.

Provplattan vägdes före försöket och efter 40,

80, 120, 180, 240, 300, 400, 500 och 600 sekunders.

körning i Trögerapparaten. Så många vägningar

krävs dock inte vid rutinförsök. Apparaten har

inte varit igång längre tid än 40-50 sekunder i

sträck för att undvika alltför stark värmeutveck-

ling. Två provplattor har undersökts av varje sten-

material, även om fler provningar gjorts vid
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specialförsök.

Grönstrand (1981) har i Finland med hjälp av en

annan, modifierad Trögermetod undersökt slitaget

på plana, sågade bergartsytor. Trögerapparaten har

även varit omgjord på så sätt, att det sedvanliga

nålknippet, innehållande ett 50-tal härdade stål-

stift, utbytts mot ett knippe med endast fem stift,

försedda med hårdmetalldubbar i spetsen. Inverkan,

av fuktighet har särskilt studerats ooh det framkom,

att slitaget för provade bergarter ökade 1.3-7

gånger i jämförelse med torrprovning. Enligt VTI:s

erfarenheter överdrivs dock fuktinverkan vid labora-

torieprovningar (Höbeda 1974) och dubbslitaget på

vägbeläggningar korrelerar bäst med resultaten

från torrprovning av sliptal. Det ansågs därför

lämpligt att i varje fall inledningsvis utföra

provningen på torra stenmaterial.

2.1 Tillverkning av provplattor

 

På grund av provplattans begränsade diameter (100 mm)

valdes fraktion 8.0-ll.2 mm för provning. Vid stör-

re fraktioner kommer endast ett fåtal partiklar att

medtagas. Ett förförsök gjordes att utveckla en

lämplig metod för tillverkning av provplattan.

Först provades att helt enkelt strö ut stenmateria-

1et på en cirkulär skiva, som bestrukits med epoxi-

lim, och att därefter försiktigt trycka till partik-

larna med fingrarna. En provplatta, där stenmateria-

let får en orientering liknande den i en nylagd,

enkel ytbehandlingsbeläggning, erhålls på så sätt.

Sådana provplattor hade dock alltför ojämna ytor

för att kunna provas i Trögerapparaten. Partiklar

'kunde lätt slitas loss vid provningen och brott

skedde företrädesvis genom stenmaterialet och inte
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i kontakten med bindemedlet, vilket visar, att mycket '

stora böjkrafter kan uppstå, när nålarna slår ner

i håligheterna mellan stenarna och fjädrar till vid

provplattans rotation.

Nya provplattor tillverkades därför, i princip på

samma sätt som för sliptalsbestämningen. Stenarna

lades med flata ytor nedåt i en cirkulär form (jfr

fig 2a). Mellanrummen mellan stenarna fylldes med

sand, tillsatt filler, varefter flytande härdplast,

innehållande kalkstenfiller, påhälldes (jfr figur

2b). Sandens uppgift var att förhindra, att härd-

plasten trängde ned i formens botten till samma

nivå som stenytorna (jfr mom 4.6). Det visade sig

vid provningen i Trögerapparaten, att stenarna måste

ha en ordentlig förankring även i denna typ av

provplatta för att inte lossbrytas vid slitagepåkän-

ningen.

3 UNDERSÖKTA STENMATERIAL

Huvudsakligen undersöktes samma stenmaterial som

tidigare testats i provvägsmaskinen (Rosengren och

Höbeda 1977) och provvägen Gävle (Wågberg 1977

och 1984). Petrografiska beskrivningar för de fles-

ta stenmaterialen återfinns i förstnämnda rapport.

Resultaten av laboratorieprovningar framgår av tabell

1. För speciell undersökning av blandningar, beståen-

de av hårda och mjuka stenmaterial (mom 4.4), har

dessutom granit från Skärlunda och kalksten från

Brunflo samt glimmerfattig och glimmerrik komponent

av blandgnejs från Oxelösund använts.
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4 RESULTAT

4.1 Slitageförlopp och bestämning av slitage

Slitageförloppen för två provplattor av varje sten-

material - efter totalt 10 minuters körning i Tröger-

apparaten - framgår av fig 3-5. De svagare stenmate-

rialen börjar nedslitas till härdplasten nivå efter

denna tid{ Slitagekurvan för enbart härdplast har

även inritats i diagrammet (figur 3, jfr mom 4.6).

Ytan av ännu inte hårdnad härdplast har gjorts

skrovlig för att bättre efterlikna en provplatta

med stenmaterial. Härdplasten är slitstarkare än

något av stenmaterialen. Slitaget av stenmaterialen

är störst i början av försöket eftersom skarpa

partikelkanter slås bort och i förväg spruckna

partiklar splittras. Lossnar en större partikeldel,

påverkas märkbart slitagevärdet, något som förkla-

rar den ibland stOra skillnaden mellan de två enkel-

försöken.

Kvarts och kvartsit är båda relativt sprödastenma-

terial, rika på mikrosprickor. Partiklarna splittras

lätt och materialen har därför också fått den

största skillnaden mellan enkelvärdena. Porfyrrikt

naturgrus med delvis rundade, vattennötta och

därför resistenta partiklar har det minsta bngn-

nelseslitaget. Slitageförloppen hos stenmaterialen

i Trögerapparaten liknar i princip det hos vägbe-

läggningar. Vid försök i provvägsmaskin på asfalt-

betong har även en likartad tendens erhållits (jfr

fig. lO).

Bättre resultat erhålls, om ett visst begynnelsesli-

tage borträknas. Det framgår av figurer 3-5, att

slitaget blivit något så när rätlinjigt efter ca 5
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minuters körning för samtliga stenmaterial, även

om detta skett ännu tidigare för de flesta. Vikt-

förlusten mellan 5 och 10 minuters körning har,

trots att den är betydligt mindre än vid 0-5 minu-

ters körning, ansetts representera ett tämligen

rättvisande slitage (se tabell 2 samt fig 6). Erhåll-

na viktförluster har räknats om till "volym- I

förluster" genom korrigering till "normal" kompakt-

densitet 2.66 g/cm3 enligt formeln:

 

TS - 2.66
TSkorr. = 6

TS = Trögerslitage i gram

TSkorr. = Trögerslitage i gram, korrigerat för

stenmaterialets kompaktdensitet

6 '= Kompaktdensitet för stenmaterial, g/cm3

På detta sätt erhålls t ex något lägre värden

'för tunga, basiska bergarter som diabas och amfibo-

lit. Samma typ av formel har också använts för

korrigering av sliptalen i tabell 1.

4.2 Samband mellan slitaget i Trögerapparat

 

och värden från stenmaterialprovningar

 

Värden för sliptal, korrigerat sliptal och spröd-

hetsvärde, har tagits från VTI Rapport 125 (tabell

1). Trögervärdena som redovisas i tabell 2 utgör

medelvärden från dubbelförsök. Vissa stenmaterial

byter rangordning vid det mod. Trögerförsöket i

jämförelse med sliptalsförsöket. Rundat, pofyrrikt

naturgrus får således en gynnsammare relatering,

amfibolit däremot en sämre.
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Korrelationskoefficienter, uträknade enligt enkel,

linjär regressionsanalys framgår av tabell 3. Ett

gott samband (r=0.94) föreligger mellan mod. Tröger-

tal och sliptal, trots de helt olika nötningsmeka-

nismerna vid försöken (figur 7).

Kristiansen (1979) har i Norge undersökt asfaltbetong,

tillverkad med olika stenmaterial. Det visade sig,

att tre av stenmaterialen avvek från sambandslinjen

Trögerslitage - abrasionsverdi (norskt sliptal),

nämligen järnoxid (s.k. Dynagrip) och kvartsit,

båda material med låga abrasionsverdi, samt basalt.

Sambandet mellan Trögerslitage och abrasionsverdi

'blev därför dåligt. Vid försöken medtogs dock

det sannolikt stora begynnelseslitaget på spröda

stenmaterial. Såväl Los Angeles_ som sprödhetstalet

korrelerade bättre med Trögerslitaget än abrasions-

verdi.

Grönstrand (1981) har vid ett speciellt modifierat

Trögerförsök, utfört på sju planslipade bergarts-

ytor, funnit ett gott samband mellan Trögerslitage

och sliptal, däremot svaga samband med både spröd-

hets- och Los Angelestal. Det förefaller också som

om de relativa skillnaderna mellan stenmaterialen

blivit särskilt stora vid detta Trögerförsök.

Sprödhetsvärdet i tabell 1 har bestämts vid enhet- _

ligt flisighetstal 1.4 för en mer rättvisande

jämförelse av stenmaterialen. Provningen skiljer

sig därmed från normalt sprödhetstal. Något samband

med det mod. Trögerslitaget erhålls inte (r=0.12),

jfr figur 8. Det har även undersökts, om begynnelse-

slitaget (0-5 min), som liksom Sprödhetsvärdet

särskilt bör influeras av skarpa kanter och svaghe-

ter som mikrosprickor i partiklarna, kan ge ett
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bättre samband. Högre korrelationskoefficient än

tidigare (r=0.52) har också erhållits, men sambandet

är fortfarande dåligt (figur 9). Främst är det

extrema material som kvarts och amfibolit som avviker.

Det måste därför konstateras, att man med hjälp

av Trögerförsöket i första hand provar nötnings-

motståndet hos stenmaterialen. Det kan dock inte

uteslutas, att det använda epoxilimmet utövat en

förstärkande inverkan på stenmaterialen och att

man därför erhållit mindre slitage än vad som

skulle varit fallet vid användning av ett bituminöst

bindemedel.

4.3 Samband mellan slitaget i Trögerapparat

 

samt slitaget av dubbdäck i provvägsmaskin

 

och Gävleprovväg

 

Undersökningen i provvägsmaskin har beskrivits av

Rosengren ochHöbeda (1977). Stenmaterialen har

undersökts i asfaltbetong HAB 16t. Temperaturen har

legat strax över OOC under körningen och provbanan

har ständigt vattenbegjutits. Slitaget av dubbade

personbilsdäck har blivit något så när rätlinjigt

efter ca 100000 varv för de starkaste stenmaterialen,

för de svagaste först efter ca 150000 varv (fig 10

och 11). Totalt har 270000 varv körts i provvägs-

maskinen.

Sambandet mellan slitaget i Trögerapparat och prov-

vägsmaskin framgår av figur 12. Korrelationskoeffi-

cienten är 0.91 och det mod. Trögerförsöket,

utfört på stenmaterial, förutsäger således dubb-

däcksslitaget på asfaltbetong med tämligen god

noggrannhet. Ännu högre korrelationskoefficient

(r=0.96) erhålls, om Trögervärdet multipliceras

med sprödhetsvärdet (jfr tabell 3). Produktvärden
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av sliptal och sprödhetsvärde, men särskilt roten

ur sprödhetsvärde, har även givitde bästa sam-

banden vid provvägsmaskinsförsöket (jfr Rosengren

och Höbeda 1977).

Av de undersökta stenmaterialen relateras amfiboli-

ten sämre enligt mod. Tröger- än provvägsmaskins-

försök. Denna bergart har en extremt svag kornfog-

ning och de fina mineralkornen bryts tydligen lätt

loss vid påkänningen av stålstiften. Om man skulle

bortse från detta material, erhålls ännu högre

korrelationskoefficienter. Glimmerrika gnejser, som

slets ungefärligen lika mycket som amfibolit i prov-

vägsmaskinen, visar däremot ett betydligt bättre

resultat i Trögerapparaten än i provvägsmaskinen.

Det slitstarkaste stenmaterialet är-porfyrrikt natur-

grus och icke kvartsit som i provvägsmaskinen. Den

rundade partikelformen hos naturgruset utövar troli-

gen en särskilt gynnsam inverkan vid det mod. Tröger-

försöket. Spröd kvarts ger också förhållandevis

sämre resultat än i provvägsmaskinen. Allmänt

kan sägas att slitageskillnaderna mellan stenmateria-

len, undantagandes amfiboliten, blivit något mindre

vid det mod. Trögerförsöket än vid körningen i

provvägsmaskinen.

En del av stenmaterialen, som studerats i provvägs-

maskinen, har också undersökts i provvägen Gävle

på E4 (Wågberg 1978 och 1984). Provbeläggningarna

har utgjorts av HAB 16t med antingen 30 eller 45

vol-% av det undersökta stenmaterialet i fraktion

8-16 mm. Endast ett fåtal stenmaterial har dock under-

sökts vid den högre stenhalten. Beräknas sambandet

mellan mod. Trögerresultat och vägslitage, erhålls

korrelationskoefficienten r=0.88, om slitaget mäts

över hela körfältet och r=0.9l, om slitaget mäts
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i hjulspåret. Trots att även andra beläggningstek-

niska faktorer påverkar slitaget av provsträckorna,

finns det således ett samband med det mod. Tröger-

slitaget på stenmaterialen.

4.4 Provning av inhomogena stenmaterial

 

Det har tidigare visats (VTI Internrapport 103) att

nötningen vid sliptalsförsöket inte ökar rätlin-

jigt med halten svaga partiklar i provplattan, utan

de hårda kommer att utöva en skyddande verkan på de

mjuka från och med en viss halt. Fig 13 visar såle-Ã

des sliptalsförsök, gjorda på blandningar av två i

hårdhetshänseende extrema stenmaterial. I en belägg-

ningsyta belastas dock de enskilda stenarna av däck-

dubbarna på ett helt annorlunda sätt och sannolikt

kan beläggningens hållbarhet nedsättas redan vid

relativt låga halter svaga partiklar.

I Trögerapparaten belastas de enskilda partiklarna

av stålstiften (jfr fig. 2b). Metodens svaghet är

dock att ganska få partiklar (ca 20 st vid frakt.

8.0-ll.2 mm) provas och liksom vid sliptalsprovningen

föreligger risk för ett subjektivt urval vid fram-

ställningen av provplattan.

En försöksserie gjordes med blandningar av granit

och kalksten med sliptalen 76 resp 212. Slitaget

står i ett rätlinjigt samband med halten av mjukt

stenmaterial (tabell 4, figur 14 och 15). Värdet

för blandning, innehållande 15% kalksten, har blivit

lägre än för ren granit, något som får tillskrivas

spridningen av analysvärden.

En kompletterande undersökning gjordes med ett mera

realistiskt, inhomogent stenmaterial, s.k. migmatit-
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eller blandgnejs, erhållen genom krossning av spräng-

sten från bergrum i Oxelösund. Bergarten, som inne-

håller glimmerrika partier, har anVänts i asfaltbe-

tong på väg E4 norr om Nyköping, och vägbeläggningen

har slitits starkt. Sliptalet har vid tidigare prov-

ning blivit relativt lågt (113) beroende på att de

hårdare partiklarna skyddat de 1ättavnötta,-glimmer-

rika. Försök gjordes även med utsorterat, dels

glimmerrikt, dels glimmerfattigt stenmaterial, var-

vid sliptalen blev 148 resp 97.

Provplattor med olika halter glimmerrik gnejs gjordes

för mod. Trögerförsök. Undersökningen utfördes

dock efter det att apparaten flyttats, varvid slag-.

kraften ökats (jfr mom 4.5). Slitaget är ungefär-

ligen det dubbla för glimmerrikt mot för glimmerfat-

tigt material. Dessutom erhålls en rätlinjig rela-

tion med halten lättavnött material (figur 16 och

17). De slitna provplattorna med enbart glimmerrikt

material har en hög limyta efter försöket (jfr

4.6), något som resulterat i bättre värde än för

prov innehållande 15% hårdare material.

4.5 Inverkan av "slagkraft"

Efter det att den första försöksserien avslutats,

flyttades apparaten till ett kylrum för provning av

asfaltmassa. Vid förnyade försök medstenmaterial

observerades dock att apparatens slitande förmåga

ökat av okänd anledning. Vid inledande försök

hade med hjälp av en kalibrerad tryckdosa uppmätts

den genomsnittliga "slagkraften" 1.6 kg. Vid förnyad

mätning erhölls däremot 3.0 kg.

Kompletterande försök gjordes därför med de flesta,

'tidigare undersökta stenmaterialen vid den större
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slitagepåkänningen. Det framkom, att med ökad "slag-

kraft" uppstår lättare stensläpp och flera provplat-

tor fick kasseras. Resultaten med flisig diabas har

inte medtagits beroende på stort stensläpp. Initial-

slitaget 0-5 minuter är särskilt stort vid den

högre påkänningen (tabell 6 och fig. 18). Ett

rätlinjigt samband föreligger mellan slitaget 5-10

minuter om resultaten med de båda "slagkrafterna"

relateras (fig. 19).

4.6 Repeterbarheten vid försöket

 

Det framkommer av figurer 3-5, att Slitageförloppen

kan vara ganska olika vid dubbelförsök. En utökad

provning gjordes därför med tre stenmaterial,

nämligen granit Skärlunda, amfibolit Steninge och

porfyrgrus Gustafs. Undersökningen har gjorts vid

den lägre "slagkraften".

Slitageförloppen O-lO min för granit framgår av

fig 20. Det låga slitaget i ett fall förklaras med

att härdplasten med hög slitstyrka (jfr fig. 3),

trängt upp mellan stenarna. Samma felaktiga platta

har även lägst slitage om nötningen 5-10 min

beräknas. De övriga provplattorna ger däremot

tämligen likartade slitageförlopp.

Något större spridning erhålls med amfibolit än

' med granit (fig 21). Även här konstateras limupp-

trängning för den minst slitna plattan och tendens

till stensläpp för den mest slitna.

Naturgruset, som innehåller olika bergarter, visar

den största spridningen (figur 22). Orsaken är

troligen, att ganska få partiklar (ett tjugotal)

utsätts för nötning vid provningen. Vid både slip-
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tals- och slipvärdesprovningarna undersöks nästan

det dubbla antalet partiklar, även om problemet

istället är den skyddsverkan hårda partiklar ut-

övar på de mjuka (mom. 4.4).

Resultaten från 5-10 minuters slitage med samtliga

tre stenmaterial framgår också av figur 23. Standard-

avvikelse och variationskoefficient har beräknats

(tabell 5). Värdena är höga, högre än vid prov-

ning av t ex sprödhetstal och sliptal, såvida samt-

liga provade stenplattor medtages vid beräkningen.

Spridningen för de ganska homogena granit- och amfi-

bolitmaterialen sjunker dock till mer acceptabla

nivåer, om man bortser från provplattorna, där an-

tingen härdplasten är framme i provytan efter sli-

tagekörningen eller också tendens till stensläpp

konstaterats. Naturgruset, som innehåller olika berg-

artskomponenter, visar dock fortfarande stor sprid-

ning. Den mod. Trögermetoden lämpar sig därmed

dåligt för provning av inhomogena grusmaterial.

Samma sak gäller också för provkroppar av asfalt-

massa, framställda av inhomogena stenmaterial. Som

jämförelse kan sägas, att Panet och Tourenq (1971)

anser, att ett stenmaterial kan anses vara homogent

om variationskoefficienten vid en viss provning,

beräknat från 10 enkelförsök, understiger 10%.

Andra faktorer än de som undersökts kan även på-

verka repeterbarheten och reproducerbarheten hos

försöket (jfr t ex Kristensen 1981). Nämnas kan

att Schulze (1973) funnit att stålstiftens förslit-

ningsgrad inte nämnvärt påverkar apparatens nöt-

ningseffekt.

Trögerapparaten är mer komplicerad än sliptalsut-

rustningen och svårare att normera. Man måste exempel-
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vis vara noggrann med rengöring och insmörjning av

utrustningen och kalibrering bör ske med hjälp av

referensmaterial (Kristiansen 1981, Hansen 1983).

Inverkan av stensläpp och härdplast är som visats

betydande. Sliptalsmetoden påverkas mindre av dessa

faktorer. Dessutom är undersökningen i Trögerappa-

rat tidsödande, efterSom utrustningen kan vara igång

endast korta stunder. Tillförsel av vatten på prov-

ytan kan lösa detta problem men sannolikt kommer

fuktinverkan att bli orealistiskt stor för vissa

stenmaterial. Dessutom kan endast en provplatta under-

sökas i taget, till skillnad från två vid sliptals-

och slipvärdesprovningen.

5 SLUTSATSER

Försöken har ineldningsvis gjorts vid ungefärligen

halva "slagkraften" vid "normal" Trögerprovning.

Denna mindre påkänning är dock lämplig vid stenma-

terialprovning för att undvika alltför mycket sten-

släpp. En rätlinjig korrelation föreligger också

mellan slitaget vid de båda påkänningarna, vilket

medger omräkning av slitagevärden.

Vid provning av stenmaterial i Trögerapparaten bör

det stora och oregelbundna begynnelseslitaget bort-

räknas. Slitaget vid det mod. Trögerförsöket har

därför beräknats som avnötningen vid körning

mellan 5 och 10 minuter. Begynnelseslitaget ökar

också med "slagkraften" hos utrustningen.

Resultatet från det mod. Trögerförsök korrelerar

väl med sliptalet, däremot inte med sprödhetstalet.

Det är således fråga om en nötningsmetod trots

slagpåkänningen. God korrelation finns också med

dubbslitaget i provvägsmaskin på asfaltbetong
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framställd med samma stenmaterial. En tämligen god

korrelation erhålls även med slitagevärden från

Gävleprovvägen, där också asfaltbetong med samma

stenmaterial provats.

Till skillnad från sliptalsprovningen erhålls vid

Trögerprovningen rätlinjiga samband vid försök

på_blandningar av hårda och mjuka stenmaterial.

Vid mod. Trögerprovning slås stenar tämligen lätt

loss och förrycker analysresultatet. Den slitstarka

härdplasten kommer också att minska avnötningen,

om den trängt fram alltför mycket mellan stenarna

i provplattans yta. Dessutom utsätts endast ett

tjugotal stenar för slitagepåkänning och tendens

till stor spridning erhålls vid provning av in-

homogena grusmaterial.

Trögerapparaten kan inte rekommenderas för renod-

lad stenmaterialprovning. Sliptals- och slipvärdes-

metoderna är behäftade med mindre antal felkällor

och god korrelation föreligger mellan metoderna,

även omvissa stenmaterial kan relateras något olika.

Förekomsten av partikelrundning är således en

särskilt gynnsam, slitagenedsättande faktor vid

mod. Trögerförsök.

Provning av sliptal resp slipvärde kan för inho-

mogena stenmaterial, innehållande ett fåtal väldefi-

nierade bergartskomponenter, i vissa fall utföras

på separata provplattor, framställda av utsorterade

komponenter.
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Tabellbilaga
Sid 1(4)

Tabell 1. Resultat från laboratorieprovningar på
stenmaterial.

   

Kompakt- Styrke- Fiisig- Siip- Sliptal
Kod Provmaterial densitet grad hets- Sprödhetstal* värde

g/cm3 tai korr**

AMFI amfiboiit
Steninge 3.09 1 1.26 40 37 6.08 213 185

DIAB diabas
Vargön 3.20 - 1 1.31 20 20 4,47 110 91

GRUS, naturgrus
Gustafs 2.67 1 1.38 35 28 5.29 65 65

GNET gnejs
Töva 2:75 2 1.47 48 43 6.56 144. 138

GNER gnejs
Råda 2.76 1 1.34 49 53 7.28 170 164

GNET granit '
Stockholm 2.65 1 1.37 40 44 1 6.63 \ 94 94

GRAV granit
Vallhamra 2.66 1 1.36 42 38 6 .16 98 98

KVAU kvartsit
Ullerud 2.65 1 1.44 40 42 6.48 48 48

KVAS kvarts
Stripa 2.65 >3 1.34 59 62 7.87 51 51

KVAI-I kvartsit
Heigenäs 2.73 1 1.33 33 34 5.83 101 98

 

*) Sprödhetstal bestämt vid befintligt flisighets-
tal, sprödhetstal vid flisighet 1.4.

**) Korrigerat till kompaktdensitet 2.66 g/cm3.
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Tabellbilaga
Sid 2(4)

Tabell 2. Resultat från prcvningar i Trögerapparat.

  

 

Provmaterial Trögervärde (gram) Trögervärde
För- korr (medel-
sök värde)
nr 0-5 min 5-10 min O-lO min 5-10 min

Amfibolit I 15.73 5.48 21.21
Steninge II '14.55 4.99 19.54 4.51

Diabas I 5.75 2.02 7.77
Vargön II 4.35 1.46 5.82 1.45

Naturgrus I 3.20 1.55 4.75
Gustafs II 2.30 0.91 3.21 1.23

Gnejs I 10.29 3.21 13.50
Töva II 8.83 3.30 12.13 3.15

Gnejs I 8.65 2.79 11.44
Råda II 10.24 3.39 13.63 2.98

Granit I 5.35 1.72 7.07
Skärlunda II 5.90 1.76 7.66 1.74

Granit I 7.00 1.60 8.60
Stockholm II 7.86 2.28 10.14 1.94

Granit I 6.04 1.98 8.02
Vallhamn II 7.28 2.12 9.40 2.05

Kvartsit I 6.17 1.33 7.50
Ullered II 10.17 1.43 11.60 1.38

Kvarts I 9.61 1.45 11.06
Stripa II 7.20 1.20 8.40 1.33

Kvartsit I 7.54 2.25 9.79
Helgenäs II 7.61 1.53 9.14 1.84
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Tabellbilaga
Sid 3(4)

Korrelationskoefficienter för samband
Trögerslitage och resultat från körning
i provvägsmaskin olika antal varv.

 

Korr. Trögervärde Korr Tröger x Korr Tröger x

 

sprödhetstalkorr sprödhetstalkorr

0-5 040 5-10 05 0-10 5-10 0-5 0-10 5-10

Provvägsmaskin
(0-100000) 0.72 0.81 0.93 0.59 0.70 0.95 0.67 0.78 0.96

(0-150000) 0.71 0.30 V 0.92 0.96

(0-270000) 0.71 0.80 0.93 0.66 0.96

(100-270000) 0.69 0.78 0.91 0.93 0.74 0.95

(150-270000) 0.70 0.79 0.91 0.93 0.95

Sliptal 0.64 0.75 0.94

Korrigerat'
sliptal 0.64 0.75 0.94

Sprödhets-
värde (1.4) 0.52 0.43 0.12

 

Tabell 4. Trögerslitage på blandningar av granit
och kalksten.

 

 

 

Halt av Trögerslitage, korrigerat (gram)
kalksten 0-5 min 0-10 min 5-10 min

0 5.35 7.07 1.72
0 5.90 7.66 1.76

10 6.35 7.94 1.59
15 5.24 6;68 1.44
20 8.65 10.99 2.34
60 10.07 13.89 3.82
70 12.73 16.82 4.09
70 12.61 16.50 3.89

100 15.33 21.15 5.82
100 16.30 21.35 5.05
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Tabellbilaga
Sid 4(4)

Tabell 5. Trögerslitage på blandningar av glimmerfattig
resp glimmerrik granit från Oxelösund.

 

 

Material (%) Trögerslitage (g)

  

 

  

0-5 min 0-10 min 5-10 min

100% glimmerrikt 8.34 10.66 2.32
5% glimmerfattigt 8.94 11.56 2.62

15% -"- 9.16 12.28 3.12
40% -"- 9.42 13.52 4.10
90% -"- 14.23 19.42 5.19
95% -"- 13.53 18.62 5.09

100% -"- 11.12 16.06 4.94

Tabell 6. Trögerslitage vid större "slagkraft"
(3.0 kg).

Provmaterial Trögerslitage (g) -
0-5 min 0-10 min 5-10 min

Amfibolit, '43.58 51.92 8,14
Steninge 45.39 53.98 8.59

48.50 56.67 8.17

Naturgrus, 17.47 21.30 3.83
Gustafs 17.17 20.49 3.32

16.53 19.40 2.87

Gnejs, 29.77 35.33 5.56
Töva 34.55 40.63 6.08

31.22 36.94 5.72

Granit, 19.34 23.93 4.59
Skärlunda 21.34 25.94 4.60

Granit, 8.96 11.80 2.84
Wallhamn 9.01 11.38 2.37

7.98 10.72 2.74

Kvartsit, 20.96 24.97 4.01
Ullerud 25.39 28.32 2.93

Kvartsit, 18.46 20.61 2.15
Stripa 16.40 20.28 3.88

14.24 15.65 1.41
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Figurbilaga
Sid 1(23)
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Figur 1. Principskiss och uppbyggnad av Trögerapparat

(enligt Kristiansen 1981).
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Figurbilaga
Sid 2(23)

105cn1 [

 

An EORMLOCK: GZ>105 MM x'lS MM) BESTÄENDE Av PLAST
EL. DYL. SAMMA DIAMETER SOM METALL-

RINGENS YTTERDIAMETER.

B. METALLRING: YTTEROIAM. 185 mm

INNERDIAML 101 mm
GODSTJOCKLEK 2 mm

HÖJD 15 mm

C. BOTTENFORM: MÅTTEM SKALL PASSA METALLRINGEN

FÖRE GJUTNING STRÖS FILLERISERAD SAND MELLAN STENARNA OCH

HÄRDPLAST PÃHÄLLES. DET FÄRDIGA PROVETS MÅTT BLIR:

HÖJD 50 mm OCH DIAM 101 mm

Figur 2a. Uppgifter om tillverkningen av provplattor
till Trögerförsök. .
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Figurbilaga
Sid 3(23)

 
Figur 2b. Tillverkning av provplattor till mod.

Trögerförsök a) stenmaterial med ifylld
sand t.h., härdplasten påhälld t.v., b)
körda provplattor av kvartsit och amfibolit.
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Slitageförloppen för provade stenmaterial.
Resultat från dubbelbestämningar är samman-
bundna. För beteckningar, se tabell 1.

Figur 3.
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Figur 4. Slitageförloppen för provade stenmaterial.
Resultat från dubbelbestämningar är samman-
bundna.

VTI MEDDELANDE 416



Figurbilaga
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Figur 5. Slitageförloppen för provade stenmaterial.
Resultat från dubbelbestämningar är samman-
bundna.
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Figur 9. Samband mellan sprödhetsvärde (vid konstant
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Figur 12. Samband mellan slitage i Trögerapparat
(5-10 min) och provvägsmaskin (150000-
270000 varv).
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Figur 13. Försök med blandningar av hård kvartsit
från Ullerud och mjuk marmor från Sala.
Avnötning vid 0-500 (sliptal) och 100-500
varv har beräknats. (VTI Internrapport
103).
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Figur 14. Slitageförlopp vid provning av blandningar
av granit från Skärlunda och kalksten
från Brunflo.
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Figur 15. Samband mellan halten kalksten i granit
och slitaget i Trögerapparaten (S-lOmin).
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Figur 16. Slitageförlopp vid provning av blandningar

 

av migmatitgnejs från Oxelösund med olika
halter glimmerrikt material (viss limupp-
trängning vid provplatta med 100% glimmar-
rikts material).
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Figur 17. Samband mellan Trögerslitage (5-10 min)
och halter av glimmerrikt material i migma-
titgnejs från Oxelösund.
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Figur 19. Samband mellan mod. Trögerförsök utförd
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Figur 20. Slitageförlopp vid upprepade försök på
granit från Skärlunda.
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Figur 21. Slitageförlopp vid upprepade försök på
amfibolit från Steninge.
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Figur 22. Slitageförlopp vid upprepade försök på
porfyrrikt naturgrus från Gustafs.
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Resultat av upprepade försök på samma
stenmaterial A) granit från Skärlunda B)
amfibolit från Steninge och C) porfyrrikt
grus från Gustafs.

Figur 23. 
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