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En laboratoriestudie av uppvärmningens betydelse för termoplastmas-
sors slitageegenskaper.
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1 INLEDNING

I samband med utläggning av term0plastisk vägmarkeringsmassa upp-

värms massan till lämplig appliceringstemperatur (utläggningstempera-

tur). Utläggningstemperaturen är rekommenderad av tillverkaren och

 

anges liksom maximal uppvärmningstemperatur i massans tekniska

beskrivning.

Uppvärmningstiden kan vid utläggningsarbetet variera betydligt, från

 

några timmar till flera dygn, beroende på omständigheter och utrust-

ning. I den tekniska beskrivningen finns som regel ingen uppgift rörande

maximal uppvärmningstid angiven.

En term0plastmassas egenskaper kan emellertid avsevärt förändras

under uppvärmning, varvid temperatur och tid spelar en viktig roll.

Massan kan under uppvärmning t ex "förlora" bindemedel (bindemedels-

komponenter förändras, bryts ner och/eller avgår), separera, missfärgas

m.m. Detta kan i sin tur förändra massans egenskaper med avseende på

t ex slitstyrka och konsistens (hårdhet).

Den aktuella undersökningen har omfattat laboratorieprovning med

avseende på trögerslitage och stämpelbelastningsvärde efter olika upp-

värmningsförfaranden. Sex termoplastmassor från tre tillverkare har

undersökts.

2 UNDERSÖKTA TERMOPLASTMASSOR

De aktuella massorna har under hösten 1986 levererats till VTI i block-

eller pulverform, från tillverkaren eller någon vägförvaltning där mas-

san använts (tabell 1).

2.1 Neddelning av laboratorieprov

 

Blockmassorna nedkyldes till ca OOC och neddelades därefter med hjälp

 

av Slägga i mindre bitar.

Pulvermassorna smältes ner i en smältgryta (1) till den av tillverkaren

 



rekommenderade utläggningstemperaturen, varefter den tappades upp i

lämpliga portioner.

Tabell 1 Undersökta termoplastmassor.

  

Märkning*) Tillverkare Applicerings- Max. Leverantör
temperatur temperatur

(OC) (OC)

20 (block) Svenska Cleanosol AB 200 230 Cleanosol
8 (block) -"- 200 230 -"-
lO (pulver) -"- 180-200 220 W Jönköping
5 (pulver) Geveco Industri AB 180-190 230 W Vänersborg
6 (pulver) -"- 200-210 230 Geveco
14 (block) Skandinavisk Väg- 190-200 255 W Timrå

markering AB

 

*) Märkning i enlighet med VTI Meddelande 482 (2).

3 UPPVÄRMNINGSFÖRFARANDE

3.1 Förhållanden i fält

 

Enligt praktisk erfarenhet, i samband med utläggning av termoplast-

massa, kan uppvärmning ske enligt följande:

- "Föruppvärmningen" (vid ca 150°C) startar som regel dagen före ett

 

planerat utläggningsarbete och uppvärmningstiden kan då variera

mellan 14 och 62 timmar, beroende på främst Vädrets makter. Om

utläggningen ska utföras med start på en måndag står massan på

föruppvärmning över helgen.

- Rekommenderad utläggningstemperatur ligger som regel mellan ca

 

160°C och 220°C och uppvärmningstiden vid denna temperatur

uppgår i "extremfallet" till 8 timmar.

 

- Angiven maximal uppvärmningstemperatur varierar från ca 215°C

till 2550C. Denna temperatur får ej överskridas under utläggningsar-

betets gång. Ibland inträffar dock detta utan att massan för den



skull kasseras. Tillverkaren har som regel uppgivit max.temperatu-

ren med god marginal.

Sammanfattningsvis kan uppvärmningstiden variera enligt schemat i

tabell 2.

Tabell 2 Ungefärliga uppvärmningstider i samband med utläggning av

   

termoplastmassa.

Uppvärmningstid (tim)
"minst" "normalt" "extremt"

Vid föruppvärmnings- 14 38 62
temperatur (ca l5OOC)

Vid utläggningstemperatur 2 4 8

Vid max.temperatur O-O.5 l 2

3.2 På laboratoriet

 

Vid provberedning på laboratoriet har försök gjorts att simulera förhål-

ladena i fält.

Prov om ca 1 kg (O.9-l.3 kg) har uppvärmts i l-liters "målarburkar" av

aluminium. Föruppvärmning vid lSOOC har utförts i värmeskåp utan

kontinuerlig omröring. Uppvärmning vid högre temperatur har utförts i

speciell termostatreglerad utrustning under kontinuerlig omrörning (fi-

gur 1). (Vid "normal" provberedning före uppgjutning av termoplastmas-

sa på laboratoriet uppvärms provet i värmeskåp till lämplig temperatur

under omrörning 2-3 gånger för hand eller under kontinuerlig omrör-

ning).

De uppvärmningsalternativ som använts här sammanfattas i tabell 3

samt beskrivs mer ingående nedan.



Tabell 3 Uppvärmningsförfarande på laboratoriet.

  

Uppvärmnings- Antal timmar vid aktuell temperatur
temperatur Uppvärmningsalternativ

A B C D E

Föruppvärmnings-
temperatur (lSOOC) 62 62 62

Appliceringstem-
teratur (19OOC) - 8 8 Uppnâdd

inom ca
2 tim

Maximal uppvärmnings-
temperatur (2300C) - - 2

250°C 3

 

Uppvärmninäalternativ A

 

Prov uppvärms under 62 timmar i värmeskåp vid lSOOC utan kontinuer-

lig omrörning. Provburken överföres sedan till värmemantel och uppvär-

mes under kontinuerlig omrörning tills provet blir l90°C då provkroppar

gjutes upp (för bestämning av trögerslitage eller stämpelbelastningsvär-

de). Uppvärmningen i värmemantel från 150 till 190°C har tagit ca en

timme.

Qppvärmningsalternativ B

 

Prov uppvärmes vid 150°C enligt A, överföres därefter till värmeman-

tel för uppvärmning under konstant omrörning 8 timmar vid applice-

ringstemperatur (l9OOC), varefter provkroppar gjuts upp.

Uppvärmningsalternativ C

 

Prov uppvärmes enligt B. Efter avslutade 8 timmar vid 190°C höjes

temperaturen och provet värmes dessutom 2 timmar vid 2300C. Provet

får sedan (fortfarande under omrörning) svalna till appliceringstempera-

tur (l9OOC) och gjutes upp. Att höja provets temperatur från l90°C till

230°C liksom att sedan sänka temperaturen till appliceringstemperatur



har tagit ca en timme vardera.

Uppvärmningsaiternativ D

 

Prov uppvärmes till ZSOOC under kontinuerlig omrörning (från i5OOC).

Efter 3 timmar vid 250°C får provet svalna (fortfarande under omrör-

ning) till appliceringstemperatur (19OOC) varefter det uppgjutes.

Uppvärmningsaiternativ E (referensprov)

Prov uppvärmes under kontinuerlig omrörning (från 1500C) till applice-

ringstemperatur och gjutes upp. Erhåiina provkrOppar utgör "normala"

iaboratorieprovkmppar och betraktas som referensprov. Uppvärmningen

har tagit ca 2 timmar.
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4 PRÖVNING

Trögerslitage har bestämts vid -lOOC (bilaga 1) på trögerprovkropp

 

(uppgjuten i trögerform, 10 cm i diameter och 3 cm hög) liksom på

marshallprovkropp som applicerats med ca 3 mm termOplastmassa.

Bestämning av stämpelbelastningsvärde har utförts vid ZOOC (bilaga 2).

 

4.1 Trögerslitage

 

Undersökningen inleddes med trögerslitageprovningar varvid prov först

uppvärmdes enligt alternativ A-E, uppgjöts i trögerform och sedan

provades med avseende på slitstyrka. Vid uppgjutningen separerade

massan i ytan (kunde visuellt iakttagas), som regel i allt högre grad

desto "hårdare" uppvärmningsförhâllanden varit. Mest separationsbenä-

gen visade sig massa 5 vara och minst separationsbenägen massa 14.

Samtliga massor separerade i ytan (mer eller mindre) efter tre timmars

uppvärmning vid 250°C (uppvärmningsalternativ D). Separationen i ytan

innebar också att den väntade ökningen i trögerslitaget beroende på

uppvärmningstid och temperatur som regel uteblev. Trögerslitaget blev

svårtolkat. Erhållna resultat redovisas i tabell 4.



  

Tabell 4 Trögerslitage, helgjuten provkropp.

Provets Trögerslitage efter varierande uppvärmning (g)
märkning A E

20 0.0 (0.0, 0.1 0.1 (0.0, 0.1) 0.1 (0.1, 0.0) 2.3 (3.1, 1.5) 0.0 (0.0, 0.2
0.0, 0.1) 0.0, 0.0)

8 0.6 (0.2, 0.7 0.2 (0.3, 0.1) 0.1 (0.1, 0.0) 0.1 (0.0, 0.1) 0.5 (0.0, 0.0
0.3, 0.8) 0.8, 1.0)

10 (9.0, 9 2 0.0 (0.0, 0.0) 0.1 (0.0, 0.1) 0.0 (0.0, 0.0) (10.0, 1255
0.1, 0.2) l 4, 2.8, 2 5)

5 0.1 (0.1, 0.3 1.0 (2.0, 0.0) 0.2 (0.3, 0.0 0.0 (0.0, 0.0) (4.9, 8.1, 0.8
0.1, 0.0) 0.3) 0.2, 0.1)

6 0.2 (0.1, 0.2) 0.4 (0.5, 0.2) 5.6 (5.2, 5.9) 0.1 (0.0, 0.2) 0.1 (0.0, 0.1)

14 0.1 (0.0, 0.1 0.6 (0.4, 0.8) 0.5 (0.6, 0.2) 0.1 (O.l,0.0) 0.3 (0.3, 0.4
0.2, 0.1) 0.3, 0.1)

 

Bestämning av trögerslitage på helgjuten provkropp befanns således i

detta fall olämpligt vad gäller typ av provkropp. Erhållna resultat kunde

ej tillfredsställande ge svar på om en massa försämrats med avseende

på slitageegenskaper eller ej.

En mindre provserie undersöktes därför med massa applicerad på

marshallprovkropp, ca 3 mm tjockt (en mer realistiskt men också mer

tidskrävande provberedning). Provkroppar som applicerats efter "nor-

mal" uppvärmning (enligt alternativ E) jämfördes med provkroppar som

applicerats efter uppvärmning under 3 timmar vid 250°C (alternativ D).

Samtliga massor utom massa lO, uppvisade en ökning i trögerslitage

efter den extrema uppvärmningen. Ökningen för massa 6 var dock

försumbar (0.5 g). Mest "försämrades" massa 14, tätt följd av massa 8, 5

och 20. Orsaken till att massa lO "förbättrats" efter den extrema

uppvärmningen torde vara att materialet faktiskt blivit något mjukare

jämfört med "referensprovkroppen" (se mom. #2).

Värt att notera är att tillverkaren uppgivit max.temperaturen 255°C

för massa 14.



Resultaten redovisas i tabell 5.

Tabell 5 Trögerslitage på marshallprovkroppar som applicerats med
ca 3 mm termoplastmassa.

  

Provets Trögerslitage (g)
märkning "Normal" uppvärmning "Extrem" uppvärmning

(alternativ E) (alternativ D)

20 0.2 (0.3, 0.1, 0.3) 10.2 (8.5, 10.4, 11.7)

8 0.4 (0.3, 0.2, 0.7) 13.9 (13.9, 13.5, 14.2)

10 5.8 (4.8, 4.9, 7.6) 1.9 (0.9, 1.7, 3.2)

5 3.0 (3.7, 2.2) 12.7 (12.6, 13.3, 12.2)

6 0.4 (0.4, 0.4, 0.5) 0.9 (0.3, 0.7, 1.6)

14 0.8 (0.6, 1.0, 0.7) 14.4* (12.7, 15.1, 15.8,
16.0, 16.0, 11.0)

 

*) Slitaget innefattar också en del slitage på själva marshallprovkrop-
pen.

4.2 Stämpelbelastningsvärde

 

Huruvida de olika massornas konstistens (stämpelbelastningsvärde) för-

ändrats till följd av uppvärmning undersöktes också. Samtliga massor

uppvärmdes till att börja med i enlighet med alternativen A, D och E

("62 timmar vid lSOOC", "3 timmar vid ZSOOC" resp "referensprov"). För

de tre vid 250°C mest känsliga massorna utfördes sedan samma

bestämning också efter lång uppvärmning vid appliceringstemperatur.

Tre av massorna (20, 8 och 14) hårdnade så kraftigt ("normalvärden" 57,

14 och 106 3) att provningen ej kunde "fullföljas" efter 3 timmars

uppvärmning vid 250°C. (Samma uppvärmningsalternativ har också

medfört försämrat trögerslitage, se tabell 4). Efter föruppvärmning vid

iSOOC (alternativ A) hade emellertid dessa massor hårdnat endast

obetydligt (3-16 3) liksom övriga tre massor (max. 15 5 för massa 6).

Massa 10 blev enligt denna provning mjukare efter uppvärmning vid



150°C liksom efter den extrema uppvärmningen vid 2500C. Detta är

troligen en del av förklaringen till att massan i motsats till de Övriga

massorna uppvisat lägre trögerslitage efter samma uppvärmning (alter-

nativ D) jämfört med normal uppvärmning (alternativ E). Vid kraftig

uppvärmning av massa 10 kunde dock konstateras att en del bindemedel

klumpade sig kring omröraren och kring burkens kant.

Massa 5_har liksom massa 10 inte hårdnat på grund av uppvärmningen

men däremot försämrats med avseende på trögerslitage.

För de tre massor som "sämst klarat" termisk påfrestning bestämdes,

också med mycket varierande resultat, stämpelbelastningsvärde efter

uppvärmning 8 timmar vid ca 1900C. Uppmätta resultat varierade mest

för massorna 20 och 8. (Från 67 till 554 5 för massa 20 och från 40 till

652 3 för massa 8).

Resultaten redovisas i tabell 6.

   

Tabell 6 Stämpelbelastningsvärde efter varierande uppvärmning.

Provets "Normal" upp- "Föruppvärm- "Extrem upp- "8 tim. vid 1900C"
märkning värmning ning" värmning"

(alt. E) (alt. A) (alt. D)

20 57 (60, 54) 73 (68, 78) *) 145-554 (227, 145,
554, 67)

8 14 (13, 14) 19 (19, 18) *) 40-652 (79, 83, 40,
81, 299, 652)

10 49 (50, 48) 17 (13, 20 32 (34, 29) --
17, 17)

5 14 (15, 15, 11) 13(13, 13) 11(1l, 10) --

6 49 (49, 49) 64 (68,60) 74 (115, 45 _-
80, 56)

14 106(100, 112) 109 (113, 104) *) 170050, 190)

*) Provet så hårt att provningen ej kunde fullföljas under "rimlig tid".
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5 EN JÄMFÖRELSE MELLAN UNDERSÖKTA TERMOPLAST-

MASSOR OCH "SAMMA MASSOR" INOM VIKINGSTADPRO-

JEKTET

Samtliga undersökta massor (l986-års produktion) har av Vägverket

upphandlats mot bakgrunden av de resultat som framkommit inom

Vikingstadprojektet för "samma massor" (1983-års produktion). En jäm-

förelse med avseende på trögerslitage och stämpelbelastningsvärde kan

därför vara av intresse och har sammanställts i tabell 6. I en del fall

torde förändringar i resp massas receptur och/eller "tillverkningsteknik"

ha gjorts, medvetet eller omedvetet.

Tabell 6 Trögerslitage och stämpelbelastningsvärde. En jämförelse
mellan 1983 och 1986 års produktioner av undersökta mas-

  

sor.

Provets Trögerslitage (g)* Stämpelbelastningsvärde (s)
märkning -86 "Vikingstad" -84 -86 "Vikingstad" -84

20 0.2 0.3 57 28
8 0.4 1.2 14 12

10 5.8 3.7 49 ll
5 3.0 Nedsliten (> 15) 14 5
6 0.4 1.5 49 30

14 0.8 0.7 106 18

 

*) Trögerslitage bestämt på marshallprovkropp med ca 3 mm tjockt
lager term0plastmassa. (Bestämningen i övrigt utförd enligt bila-
ga l).

6 KOMMENTAR

Den aktuella undersökningen visar att värmebeständigheten varierar

väsentligt för olika termoplastmassor och kan få avgörande betydelse

för massans slitageegenskaper.

På grundval av utförda bestämningar av trögerslitage och stämpelbe-

lastningsvärde kan för undersökta massor följande konstateras:



ll

- Att låta en termoplastmassa stå under uppvärmning vid 150°C upp

till ca 62 timmar i direkt anslutning till fortsatt uppvärmning och

utläggning påverkar troligen inte massan nämnvärt med avseende på

dess slitageegenskaper. Det bör emellertid i detta sammanhang

observeras att uppvärmningen kan ha betydelse för massans åld-

ringsegenskaper.

- Lång uppvärmning kring appliceringstemperaturen kan_ få avgörande

betydelse för hållbarheten, beroende på vilken massa som används.

- Det finns massor för vilka lång uppvärmning kring max.temperatu-

ren inte negativt påverkar massans slitageegenskaper, utan snarare

kan förbättra dessa! Uppvärmningen kan emellertid tänkas påverka

massans åldringsegenskaper (jämför ovan).

7 FORTSATT ARBETE

För att kunna erhålla en mer fullständig bild av uppvärmningens

betydelse för olika termoplastmassors hållbarhetsegenskaper, krävs

ytterligare undersökningar.

Fler uppvärmningsalternativ bör provas i samband med bestämning av

främst trögerslitage (3 mm massa på marshallprovkropp). Dessa prov-

ningar bör också belysa åldringens betydelse i kombination med lång

uppvärmningstid. Hur påverkasEmarkeringens åldringsegenskaper om

massan vid utläggningen behandlas "ovarsamt"? Blir den då mer känslig

för tex UV-strålningl Denna fråga kan belysas på laboratoriet med

hjälp av slitageprovning på massa som utsatts för olika uppvärmnings-

alternativ följt av artificiell åldring (t ex 1000 timmar i Xenotest).
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slitage med Trögerapparat.

road marking materials.
of abrasion value using the Tröger apparatus.

 

 

1. Orientering
2. Sammanfattning
3. Utrustning
4. Provberedning
5. Provning
6. Beräkning
7. Precision, eventuell upprepning
8. Rapport

1. Orientering

Denna metod är avsedd för bestämning av slitageegenskaper

hos termoplastisk vägmarkeringsmassa. Slitaget utförs i
en s k Trögerapparat på massa uppgjuten i form. Provnings-
temperaturen är -10 C.

2. Sammanfattning

Den uppvärmda, homogeniserade, termoplastiska vägmarkerings-
massan uppgjuts i speciell form och tempereras vid -10 C
under 15-20 timmar. Provkroppen spännes sedan fast i en

Trögerapparat.

Slitaget utförs av en. nålpistol som dråvs med tryckluft.
Under provningens gång blåser luft (-10 C) kontinuerligt
över provkroppen.

Mängden bortslitet material registreras genom Vägning före
och efter provning.

Normalt utförs provning på två provkroppar.

3. Utrustning

3.1 Trögerformar: stålring med ytterdiameter 105 mm, innerdiameter
101 mm och höjd 30 mm.

3.2 Plant underlag av stål.



buaga 1

Bestämning av slitage med Sida
Trögerapparat

3.3 Spatel eller annat lämpligt verktyg för omrörning i
vägmarkeringsmassan.

3.4 Neddelningsverktyg (vid behov), t ex hammare eller
Slägga.

3.5 Värmeskåp som kan inställas på temperaturer upp till
cirka ZZOOC.

3.6 Frysskåp Som kan inställas på temperaturer ner till
cirka -15 C.

3.7 Våg med minst noggrannheten 0,1 g.

3.8 Trögerapparat placerad i ett ljudisolerat skåp.
Principskiss, se figur 1.

3.9 Anorgning för kontinuerlig tillförsel av kall luft

(-10 C).

3.10 Exsickatorfett.
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Figur 1 Principskiss av Trögerapparat.



Bilaga 1

Bestämning av slitage med Sida 3.
Trögerapparat.

4. Provberedning

 

Vägmarkeringsmassan neddelas vid behov med hjälp av
hammare eller Slägga. För att underlätta neddelningen
nedkyles provet i t ex ett frysskåp minst ett par
timmar för att få en sprödare konsistens.

Vid neddelning med hammare eller Slägga skall skydds-
glasögon användas.

Provet kan övertäckas med en tygduk för att förhindra
att bitar flyger omkring vid neddelningen.

Efter avslutad neddelning tages slumpvis, på olika
ställen från provets inre delar, bitar till en samman-
lagd vikt av cirka 1,5-2 kg.

Det så uttagna provet placeras i "lämpligt kärl" (t ex
en plåtburk eller kraftig pappkartong) för uppvärmning i
värmeugn eller på annat likvärdigt sätt. Kärlet över-
täcks under uppvärmningen med t ex folie, dock ej med
tätslutande lock. Provet uppvärms under försiktig om-
rörning till en temperatur strax under den av tillverkaren
rekommenderade utläggningstemperaturen eller till sådan

temperatur att massan lätt kan homogeniseras och ösas

upp.

Då provet nått erforderlig temperatur och homogeniserats

fylls en Trögerform (3.1) med massa upp till formens
kant.

Formen skall vara placerad på ett med exsickatorfett

insmort plant underlag av stål.

Provkroppen får därefter svalna till rumstemperatur och

tempereras sedan cirka 15-20 timmar vid -10 C.

Normalt utförs provning på 2 provkroppar.

5. Provning

 

5-1 Yêsaiasl_elle§as

Vägningarna görs med avläsning på 0,1 g.

ê;2_--E22ägeias_esä_§êsaias_i_Izêsszêe22:e:

Provkroppen vägs in och Spänns fast i Trögerapparaten.

Nålpistolens läge justeras så att avståndet mellan nål-
knippet och provkroppens överyta blir 5 mm.

Det roterande bordet med provkrOppen igångsätts. Rotations-

hastigheten skall vara 30 varv per minut.
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Bestämning av slitage med Sida 4.
Trögerapparat.

Dörren till det ljudisolerande skåpet stängs och Tröger-
apparaten startas.

Provkropparna köres 16x40 sekunder med 32 sekunders gaus
mellan varje period. Samtidigt blåses kall luft (-10 C)
kontinuerligt över provkroppen. Genom lämplig automatik
kan start och stopp av Trögerapparaten ske utan laborantens

medverkan.

§.3 Vägning

Då provningen avslutats tages provkroppen bort, borstas

väl och väges.

6. Beräkning

 

Slitaget anges i gram och beräknas enligt följande:

S = - m
3

- slitaget i gram
= vikt av ursprunglig provkropp i gram
= vikt av provkroPp efter provning i gram.

där
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Slitaget anges på 0,1 g när.

Det aritmetiska medelvärdet beräknas.

7. Precision, eventuell upprepning

 

Om den relativa avvikelsen mellan enskilt värde och medel-

värde ej överstiger 10 Z godtas värdena.

Är skillnaden större provas ytterligare två provkroppar.
Det aritmetiska medelvärdet av samtliga värden beräknas.
Om den relativa avvikelsen mellan detta medelvärde och

något enskilt värde är större än 10 Z förkastas värdet
och ett nytt, medelvärde beräknas ur godtagna värden.

8. Rapport

 

Vid bestämning av slitaget skall provningsrapporten ge
besked om

a) att provning utförts enligt denna metod,

b) slitage, medelvärde och samtliga godtagna värden.
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Sida 1

Termoplastisk vägmarkeringsmassa

 

 

Bestämning av stämpelbelastningsvärde

Thermoplastic road marking materials. Determination of indentation value.

   

1. Orientering
2. Sammanfattning
3. Utrustning
4. Provberedning
5. Provning
6. Beräkning
7. Precision, eventuell upprepning
8. Rapport

1. Orientering

Denna metod är avsedd för bestämning av stämpelbelastnings-

värdet hos en termoplastisk vägmarkeringsmassa. Stämpelbe-

lastningsvärdet är den tid i sekunder, som en cylinder med
basytan 1 cm2 och på vilken kraften 515 N verkar, behöver
för att sjunka 10 mm vid en given temperatur.

Metoden bygger i huvudsak på DIN 1996, blad 13 "Prüfung
bituminöser Massen für Strassenbau und verwandte Gebiete.
Eindruckversuch mit ebenem Stempel".

2. Sammanfattning f

Ett prov på den termoplastiska vägmarkeringsmassan uppgjutes
i formar till provkuber med 7 cm sida. Provkuberna tempereras
med form i ett vattenbad.

En cylindrisk stämpel med 1 cm2 yta anbringas lodrätt mot
provytan och belastas med en kraft av 515 N. Stämpelns in-
tryckningsdjup varierar med tiden och avläses med hjälp av
en mätklocka.

Tiden för 10 mm intryckningsdjup registreras.

Normalt utföres bestämningar på två provkuber.

3. Utrustning

3.1. Stämpelbelastningsapparatur med provstämpel, mätklocka

och vattenbad enligt DIN 1996, blad 13.

(5 \
/
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Bestämning av stämpelbelastningsvärde Sida 2.

  
Vikfer  

Höj- och sänkonordning

 

  

  

   

Mmm'

Fininstüllning

 

Provsfümpel

  

  

VaHenbad

Figur 1. Stämpelbelastningsapparatur, Viatest typ ETC I;
ETG II.

En stämpelbelastningsapparatur som uppfyller DIN 1996, blad 13,
är Viatest från Ernst Otto Heise, Viatest Baumaschinen und
Fahrzeugwerk, D 7251 Weissach-Flacht.

Denna utrustning är så konstruerad att provytan genom
stämpeln kan belastas med en total kraft av 515 i 1 N
lodrätt mot provytan. Belastningsaxeln bidrar med en
kraft av 24,5 N och de vikter som påverkar provytan
vid varje mättillfälle ytterligare 490,5 N.

Provstämpeln består av en stålcylinder med plan bottenyta
på 100 mm2 (motsvarande en diameter på 11,3 mm). Stämpelns
mantel och bottenyta är finslipade.
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Bestämning av stämpelbelastningsvärde Sida 3.

Vattenbadets temperatur skall kunna regleras och hela
utrustningen skall placeras på ett plant underlag.

3.2. Kubisk stålform med inre kant 70 i 1 mm, bestående av
underläggsplatta och fästanordning'(se figur 2).
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Figur 2. Stålform med fästanordning.

3.3. Tidur.

3.4. Glycerin, för infettning av stålform och underläggsplatta.

3.5. Verktyg för eventuell neddelning av prov, t ex hammare

eller Slägga.

3.6. Lämpligt kärl, t en av plåt, glas eller kartong att upp-

värma erforderlig provmängd i.

3.7. Verktyg, t ex en spatel, för omrörning av massan.

3.8. Torkskåp anslutet till ventilationssystem och inställbart
O 0 O

pa temperaturer upp till ca 220 C.
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Dudga 6.

Sida

  

Vägmarkeringsmassan neddelas vid behov med hjälp av hammare
eller Slägga. För att underlätta neddelningen kan provet
nedkylas i t ex ett frysskåp minst ett par timmar (gärna
över natt) för att få en sprödare konsistens och sedan ned-

delas med hammare eller Slägga i mindre bitar.

Vid sådan neddelning skall skyddsglasögon användas. Provet

kan övertäckas med t ex en tygduk för att förhindra att
bitar flyger omkring vid neddelningen.

 

Den erforderliga provmängden uppvärmes i ett värmeskåp

eller på annat sätt under omrörning till lägsta möjliga
temperatur vid vilken provet lätt kan homogeniseras och
ösas upp. ,

Denna temperatur ligger normalt vid 160-19OOC och motsvarar
en temperatur strax under den för massan rekommenderade ut-

läggningstemperaturen. Den uppvärmda provmängden fördelas

sedan jämnt i formen (infettad med glycerin). Då provkuben
svalnat något bearbetas överytan försiktigt med t ex en

spatel, så att den bildar en liten upphöjning i mitten.
Upphöjningen skall vara så stor att en plan yta bildas då
provkuben svalnat helt.

Anm. Den provmängd som skall användas får upphettas

endast en gång.

Då provkuben antagit rumstemperatur tages den ur sin form,
vändes så att en sidoyta bildar bottenyta och spänns på

detta sätt åter fast i formen. Det är då viktigt att prov-
kuben får fullständigt stöd mot bottenplattan.

Den i formen vända och väl fastspända provkuben placeras

därefter i vattenbadet och tempereras vid 20 C i minst
en timme (andra provningstemperaturer kan förekomma).

Normalt utföres bestämning på två provkuber.

4. Provberedning

§41. Neddelning av prov

4.2. Uppgjutning av provkuber

4.3. Temperering

5. Provning

 

Provkuben lägges under provstämpeln och totallasten flyttas
med hjälp av höj- och sänkanordningen nedåt tills den når
provkubens yta på ett avstånd av minst 20 mm från provkanten.

Den kraft som då påverkar provkroppen är 24,5 N.

Mäturet nollställes därefter med hjälp av fininställnings-
skruven.

Genom långsam vridning av höj- och sänkarmen anbringas
så den totala kraften på provkroppen (515 N) och tiduret

Po
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Bestämning av stämpelbelastningsvärde Sida 5.

startas. Samtidigt vrides armen 2-3 varv så att lasten
blir helt fri.

Tiden för 10 mm nedsjunkning registreras.

6. Beräkning

 

Tiden för 10 mm nedsjunkning av stämpeln anges i sekunder
för respektive provkub. Det aritmetiska medelvärdet be-
räknas. °

7. Precision, eventuell upprepning

 

Om den relativa avvikelsen mellan enskilt värde och medel-

värde ej överstiger 10 2 godtas värdena.

Är skillnaden större provas ytterligare två provkuber.
Det aritmetiska medelvärdet av samtliga värden beräknas.
Om den relativa avvikelsen mellan detta medelvärde och
något enskilt värde är större än 10 Z förkastas värdet

och ett nytt medelvärde beräknas ur godtagna Värden.

8. Rapport

 

Vid bestämning av stämpelbelastningsvärde skall provnings-
rapporten ge besked om

a) att provningen utförts enligt denna metod,

b) provstämpelns bottenyta,

c) den totala provbelastningen,

d) provningstemperaturen

e) tiden för 10 mm intryckning, medelvärde och samtliga
godtagna värden.




