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FÖRORD

Föreliggande litteraturundersökning har utförts

på uppdrag av Statens vägverk inom projektet

"Försök att finna annan metod för bestämning

av krossytegrad". Undersökningen beskriver de

faktorer som påverkar inre stabiliteten i obundna

och bundna stenmaterial samt metoder att mäta

denna egenskap.

BAKGRUND

Stenmaterials inre stabilitet bestäms väsentligen

av

- kornform

- korngrader ing

- ytråhet

- packningsgrad

Metoder för att direkt bestämma stabiliteten hos

stenmaterialen är ej normerade. Däremot ställer

man ofta krav på kornkurva, packningsgrad och korn-

form (flisighet). Beträffande kornform och ytråhet

bestäms denna indirekt delvis genom krossytegrad-

metoden.

Metoden är mycket subjektiv. Ett mindre försök

att jämföra olika stenmaterials (bergkross, ås-

grus och morän) krossytegrad, utfört av olika

personer vid VTI och andra väglaboratorier, gav

till resultat att olika personer bedömer förekoms-

ten av krossade stenar olika. Avvikelserna hos

resultatet av krossytegradsbestämningen har hit-

tills kunnat accepteras med stor tvekan. Men då nu

moräner börjar användas i vägbyggnadssammanhang,
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kommer problemet att bedöma krossytornas omfatt-

ning att ytterligare försvåras. Grus från morän

är till sin natur ett material som brutits loss

från berggrunden och transporterats en

förhållandevis kort sträcka utan att nämnvärt

nötas av i kanterna. För att bedöma värdet av

krossytegradsbestämningen hos moräner måste man

gå tillbaka till syftet med undersökningen,

vilket är att kunna få en uppfattning om

materialets inre stabilitet i packat tillstånd.

För att kunna avgöra frågan om krossytegradsme-

toden fortfarande räcker för att bestämma ett

visst stenmaterials inre stabilitet, kan det vara

lämpligt att jämföra metoden med andra metoder,

som mer eller mindre direkt mäter

stabilitetsegenskaperna i obundna eller bundna

stenmaterial.
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INTERNAL STAÄABILITY IN UNBOUND AND BOUND AGGREGATES

- AN INVENTORY OF MEASURING METHODS AND INFLUENCING

FACTORS .

ABSTRACT

In an attempt to get a new laboratory test method

for internal stability, a literature study is made

on influencing factors such as: internal friction,

porosity, aggregate form, grain size distribution,

compaction and petrography.

Methods to measure internal stability are divided

into direct and indirect methods. Direct methods

are shear-box test, triaxial cell test, pulsing

dynamic triaxial cell test and Marshall stablility

test for bitumimous mixtures. Indirect methods are

e.g. Particle Index (ASTM 3398) and Angularity

number (BS 812) .

The report describes the internal stability in

both unbound and bituminous bound samples.

The following factors have an effect on the internal

stability: grain form, grain size distribution,

porosity and petrography.

Finally recommendations are made for further labora-

tory tests to get a better laboratory test method

for internal stability on unbound gravel.
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I I

INRE STABILITET I OBUNDNA OCH BUNDNA STENMATERIAL

- EN INVENTERING AV MÄTMETODER OCH FAKTORER SOM

PÅVERKAR DENSAMMA .

av

Curt Wichmann

Statens väg- och trafikinstitut

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Stabiliteten hos obundna resp. bitumenbundna stenma-

terial bestäms bland annat av stenmaterialets

inre friktion, vilken i sin tur påverkas av stenma-

terialets kornform, kornkurva, packningsgrad, pet-

rografi och hålrumshalt.

Metoderna att bestämma den inre stabiliteten i

obundna och bitumenbundna stenmaterial kan indelas

i direkta och indirekta metoder:

Direkta metoder är bl a skjuvförsök, triaxialför-

sök samt marshall-test och indirekta metoder är

bl a Particle Indexförsöket, angularity number

vilka är packningsförsök samt Wadells sfäritets-

index som mäter kornformen. De indirekta metoderna

utgår ifrån att någon eller några av nedanstående

uppräknade egenskaper står i relation till stenma-

terialets inre stabilitet.

Beträffande kornform gäller att ju kantigare

kornen är, desto större är den inre friktionen

och desto stabilare är materialet efter packning.

Till följd av den högre inre friktionen krävs

mer packningsarbete för att uppnå maximal packnings-
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grad. Samtidigt verkar bindemedlet i bitumenbundna

material som smörjmedel om viskositeten är till-

räckligt låg, vilket något sänker effekten av

kornformen på den inre friktionen. Normalt är

60-75% krossad andel sten tillräcklig för att

god stabilitet i asfaltmassor skall uppnås. I en

amerikansk undersökning visar Field genom marshall-

provning att det är skillnad i stabilitet mellan

asfaltmassor med nykrossat (bergkross) och kantigt

(morän) material.

Ytråheten hos kornen är svårmätt men har stor 

betydelse för stabiliteten. Vid korn med släta

ytor har kornkurvans sammansättning betydelse

för stabiliteten, medan stabiliteten hos material

med ytråa korn påverkas mest av packningsresultatet.

Ett stenmaterial med dålig stabilitet, t ex beroen-

de på hög andel väijrundade partiklar, kan göras

stabilare om kornsammansättningen väljs osorterad 

(välgraderat material). Härvid har kornkurvans

utseende betydelse. Försök som gjorts på material

med jämnlöpande kornkurvor med ökande största

kornstorlek, visar att den inre friktionen var i-

erade obetydligt när man ökade största kornstor-

leken. Om man däremot ökade största kornstor le-

ken med bibehållen andel mindre korn (divergerande

kornkurvor), ökade däremot stabiliteten.

Genom marshallförsök visar bl a Mc Leod att yttex-

turen på finfraktionens partiklar har avgörande

betydelse för en asfaltbetongs stabilitet.

Genom nedkrossning av svagt material ändras korn-

kurvans utseende och vi får en ofta längre kurva

med högre finandel. Detta leder ibland till att
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den inre stabiliteten ökar.

Hålrumshalten varierar med krossytegraden hos obund-

na material. Variationen är däremot mindre i

bitumenbundna material p g a att bindemedlet smör-

jer stenen som lättare "glider" ihop till tätare

packning vid högre temperatur. Det påpekas att

bitumenbundet material med högre andel krossad

sten bör läggas i tjockare skikt, varvid värmen

behålls längre och packningen blir bättre.

Petrografin har betydelse för stabiliteten så 

till vida att mjukare material krossas lättare

när provet deformeras vid packning eller trafikbe-

lastning, varvid finkornhalten förhöjs. Vidare

kan vissa porösa bergarter suga åt sig vatten och

bitumen, vilket kan verka smörjande på materialet,

varvid packningsbarheten förbättras samtidigt

som nötmotståndet sjunker.
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SUMMARY

The stability of unbound and bituminous bound stone

aggregates is among others determined by the inter-

nal friction of the sample. Internal friction is

influenced by the grain form, grain size distri-

bution, degree of compaction, petrography and poro-

sitty of the sample.

Methods to determine the internal stability in

unbound and bituminous bound stone aggregates can

be divided into direct and indirect methods.

Direct methods are among others shear-box test,

triaxial test and Marshall-test. Indirect methods

are among others Particle Index-test and Angularity

number which are compaction tests and Wadells sphe-

ricity value that measures grain form. The indirect

methods take into account that one or more of the

following qualities have an effect on the internal

stability of stone aggregates.

Grain form effects the aggregate so that the more 

angular the grains are, the higher is the internal

friction and the more stable is the aggregate after

compaction. Because of higher internal friction

more compaction is necessary to get maximum degree

of compaction. At the same time the binder in bitu-

minous mixtures acts as a lubricant if the viscosity

is low enough, which somewhat lowers the effect of

grain form on internal friction. Normally 60-75%

crushed stones is enough to get stability in bitu-

minous mixtures. In an American study Fields shows

with Marshall-tests that it is a difference
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in stability between bituminous mixtures with newly

crushed (rock crush) and angular (moraine)]) stone

material.

Surface roughness on particles is difficult to 

measure, but has a great influence on stability.

If particles have smooth surfaces, grain size distri-

bution is important for the stability, while stabi-

lity of aggregates with rough surfaces is more

influenced by the result of compaction.

A stone aggregate with bad stability e.g. because

of high degree of well rounded particles, can be

stabilized if the grain size distribution is chosen 

unsorted (well graded) . The form of the grading

curve is important. Tests with aggregates with

parallel grading curves with increasing maximum

grain size, show that internal friction varies

insignificantly when maximum grain size is increased.

If, on the other hand, maximum grain size is increa-

sed while constant minimum size (divergent curves),

the stability increases.

Through Marshall stability tests, among others

McLeod shows that surface texture in the fine-

aggregate range has vital importance for stability

of bituminous mixktures.

By crushing of weak materials the grain size distri-

bution is changed, resulting in a longer grading

curve with higher content of fine aggregates. This

sometimes leads to increased internal stability.
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Porosity varies with degree of crushing at unbound

aggregates. The variation is on the other hand

less in bituminous mixtures, because the binder

lubricates the stones and they "glide" easier into

a more dense state of compaction at higher tempera-

ture. It is pointed out that bituminous mixtures

with a higher degree of crushed particles should

be laid in thicker layers making heat to be retai-

ned longer and compaction to be more efficient.

Petrography is important for stability as soft and 

weak aggregates easier will be crushed when the

sample is deformed by compaction or by traffic

load increasing the degree of fine aggregates.

Further, some porous types of rocks can take up

water and bitumen, which can act lubricating on

the aggregate. This results in better compactibi-

lity but also in decreasing wear resistance.
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1 . INLEDNING

Stabiliteten i vägöverbyggnader definieras enkelt

som motståndet mot bestående deformationer vid

trafikbelastning. Stabiliteten sätts i samband

med de sammanhållande krafterna i vägkroppen.

Hittills har i vårt land halten krossad sten (kross-

ytegraden) varit ett mått på stabilitet för bitu-

minösa beläggningar. Andra mått är kornkurva,

packningsgrad (hålrum) och typ av bindemedel. Med

hänsyn till ökade krav på optimering av överbygg-

nadsdimensionen och ökade kvalitetskrav på ingå-

ende material bör även stenformen ges en mer

exakt definition än krossytegraden, vilken helt

bygger på subjektiv bedömning.

Om man accepterar den inre friktionsvinkeln som

mått på stabilitet i vägöverbyggnaden, kan man

prova de faktorer som främst påverkar densamma.

De faktorer som främst visar sig ha betydelse

för den inre friktionen i obundna och bituminösa

material är kornkurva, kornform, hålrumshalt,

porositet, packningsgrad samt petrografi. Dessa

faktorer samverkar till att skapa den optimala

stabiliteten. Till exempel kan en dålig kornform

på ingående stenar ersättas av en rätt vald korn-

kurva, men för att förstå innebörden i varje

faktor har de i denna uppsats behandlats var för

sig. Detta är i sig en omöjlighet och över

pen är flertaliga. Jag hoppas att läsaren ändå

kan förstå betydelsen av varje faktor efter att

ha läst denna uppsats.

En formel för optimal stabilitet i asfaltmassor

innebär dock inte bara att finna ett optimalt
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stenmaterial. Pauls m fl (1948) framhåller följan-

de villkor för att framställa den bästa bitumi-

nösa blandningen:

1. Bestäm kvaliteten på stenmaterialet (partikel-

form, porositet, vidhäftning till bitumen i när-

varo av vatten).

2. Använd metoder för att förbättra materialet

och kompensera brister (packningsgrad, tillsats-

medel, optimal halt bitumen, hänsyn till drå-

nering av väggytan).

3. Optimera kornsammansättningen (krossning,

siktning, blandning).

4. Verifiera maximal stabilitet genom laborator ie-

tester.

De försöksresultat som refereras i denna littera-

turundersökning är ofta hämtade från undersök-

ningar gjorda på material avsedda för dammbyggna-

der. De tryckkrafter som påverkar materialet är

då höga och leder vanligtvis till nedkrossning av

detsamma. Bishop (1966) redovisar tryck på upp

till 10 MPa, vilket bl a Pike (1973) redovisar i

sin undersökning, medan trycket i vägbanan inte

överstiger 1 MPa. Mätningar av den inre friktio-

nen görs vanligtvis vid elastiska brottsförsök,

medan tillståndet i vägen mer karakteriseras av

utmattningsbrott. Det hindrar inte att många av de

behandlade uppsatserna är läsvärda, då de redo-

visar skillnader mellan olika naturmaterial. Fuktig-

hetens betydelse för den inre stabiliteten har

inte tagits upp i denna undersökning, men bedöms

ändå ha stor betydelse.
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2 . DEFINITIONER

För att rätt kunna förstå uppsatsen och alla

dess begrepp krävs en definitionslista på de ut-

tryck som kommer att användas:

Hålrumshalt: Mängden av icke sten i provet uttryckt 

i procent av totala volymen på provet.

Kornform: Innehåller både stenens ytegenskaper och

utseendet av eventuella kanter. Underrubriker till

uttrycket kan vara ytråhet och kantrundning. Vissa

grova graniter med cm- stora kristaller som observe-

ras i samma stenstorlek, kan ha släta kornytor ,

men kantiga hörn. Däremot kan sjörullade stenar

ha ovalt rundad form utan hörn, men de kan vara

vittrade eller sandblästrade av kringflygande

sand på stränderna, vilket skapar en knagglig

yta. Moräner som slitits loss från undergrunden

och transporterats en kortare sträcka har vanligt-

vis en svag kantrundning, men har kvar sin primä-

ra ytråhet.

Kornkurva: Uttrycker kornstorleksindelningen i 

fraktionsintervall uttryckt i procent. En fördel-

ning av fraktionerna av ett siktat prov redovisas

i ett ackumulerat diagram och beroende på utseendet

på detta diagram benämns provet som välgraderat,

snävt graderat, stritt osv. Ett stenprovs fraktions-

indelning kan beskrivas matematiskt genom (0-)jämn-

hetstalet uttryckt som kvoten mellan diametern hos

de korn som 60 resp 10% av materialet består av.

Osorterad: Lång kornkurva, t ex 00-20 mm.

Sorterad: Ensartad fraktion t ex 88-12 mm.
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Välgraderad: Idealkurva med förmodat minsta hål-

rum (sk Andreasen-kurva) , t ex 0-20 mm.

Inre friktion: Stabiliteten i ett material med 

olika fraktioner kan klarläggas genom den kraft

vilken erfordras för att skjuva av ett prov, som

utsättes för en viss normalspänning. Erfordelig

skjuvspänning vid en viss normalspänning kan

åskådliggöras i följande principdiagram:

 

  3 e

Normal kraft

Med hjälp av diagrammet kan materialets s.k. inre

friktionsvinkel (0) härledas enligt ekvationen

t = 0 + tg g+C (Mohr-Coulombs lag)

C är den s.k. kohesionen (sammanhållningen) i

provet. C = 0 vid obundna friktionsmaterial. I

verkligheten avtar #(=inre friktionen) med ökande

normalspänning, vilket bl a Pike (1973) visat

(figur 1), vilket således innebär att sambandskur-

van i diagrammet ovan i verkligheten är något

konvex uppåt.
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Figur 1 Inre friktion som funktion av normaltrycket

(Pike 1973)

Portal, porositet: Återger hur stor del av volymen 

som upptas av icke sten i jämförelse med volym

fast resp totala volymen.

Ju mer sorterad eller kantig en kornsammansättning

är desto mer luft (porer) finns i volymen. Portalet

uttrycks som kvoten mellan volym porer och fast,

under det att pororiteten vanligtvis uttrycks i

procent.

Packning: Minskar alltid hålrummet i provet (läg-
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re portal). Man skiljer i försöken mellan lös-

packning (ingen packning) och optimal packning

(packningen har fortskridit tills ingen ytterliga-

re sänkning av hålrumshalten sker). Packning anges

ofta i procent av optimalpackning.

Petrografi: Anger fördelningen av bergartstyper i 

ett grusprov. Bergartsprov utgörs vanligtvis av

en bergart, under det att åsgrus eller morän be-

står av flera bergarter. en petrografisk bedömning

innehåller också de olika bergarternas tekniska

egenskaper. Till exempel skiffergrus är svagt och

granit är starkt.

3 . METODER ATT MÄTA STABILITET HOS VÄGMA-

TERTAL .

Begreppet stabilitet i vägbanan är liktydligt

med motståndskraften mot deformation vid trafikbe-

lastning. I detta sammanhang är inre friktions-

vinkeln # ett mått på stabilitet i vägbyggnadsmas-

sorna.

Viktigt i sammanhanget är att konstatera att be-

stående deformationer av obundna material i väg-

kroppen sker i vått tillstånd, dvs friktionsvinkeln

0 varierar med fukthalten vilket inte framgår av

nedan uppräknade metoder.

Metoder att bestämma stabilitetsegenskaper hos

vägmaterial är antingen att direkt bestömma

skjuvförsök eller att indirekt bestämma

en egenskap som står i möjligast lagbunden rela-

tion till inre friktion.
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3. l Direkta metoder 

I skjuvboxar utsättes ett prov för en normalkraft 

och ett kraftpar som ger en skjuvspänning (1)

appliceras vinkelrätt mot normalkraften. Genom

upprepade skjuvprovningar vid olika normalkrafter

erhålls en kurva enligt Mohr-Coulombs brottkrite-

rium och friktionsvinkeln kan bestämmas. Bishop

(1948) , Goel (1978), Jain och Gupta (1975), Kjellman

och Jakobson (1955) samt Pike (1973) beskriver

försök med skjuvboxar för grövre material (200 mm).

Flera framhåller vikten av att provet inte får ha

för små dimensioner (tvärmått = D) i förhållande

till största kornstorlek (dmax)]). Vid värden D/max

£ _6 påverkas resultatet, men vid D/dmax > 20 har

man helt eliminerat påverkan. Jain och Gupta (1975)

redogör för ett försök med flodgrus, där pro-

vets storlek hade genomskärningsytan 1,2 x 1,2 m.

Vid triaxialprovning placeras ett prov i en väts- 

kefyllt behållare (provcell). Vätskan är under

tryck (93) och när det cylindriska provet utsätts

för ett visst axiellt tryck (0;) uppkommer skjuv-

brott. Genom Trescas brottkriterium kan inre frik-

tionsvinkeln bestämmas ur formeln

01 03

sin = -e (Trescas formel)

Pi * 3

Metoden är vanlig för att bestämma friktionsegen-

skaper hos material med mindre fraktioner (max

några mm). Metoden kräver också att provet kan

formas till fristående kroppar, varför den bäst

lämpar sig för material med viss kohesion. Eerola

(1970) , Jacobsen och Paulsen (1979), Leslie (1963)

m fl redogör för prov med grövre material (max

50 mm). Marsal (1967) provade material med största
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partikelstorlek 150 mm i en 5,5 m3 provcell. Meto-

den undersöker brottet vid materialprovningen,

men vanligtvis uppträder inga brott i vägsamman-

hang. Deformationer är ofta orsakade av utmattning

efter pulserande belastning. Inspända prover som 

utsätts för dynamisk pulserande belastning har

bl a utförts av Simonsen (1976) vid VTI. Han har

provat olika typer av undergrundsmaterial, men

resultatet från försök visar på stor spridning.

Marshall-test utförs på provkroppar av bitumenblan-

dat material och resultatet uttrycks i belastnings-

kraft vid brott under speciella förutsättningar.

Metoden ger ej den inre friktionen men väl en

uppfattning av det packade materialets stabilitet.

Metoden är normerad och empiriska stabilitetskr i-

terrier finns uppställda. Ett cylindriskt prov

trycks till brott genom att två halvsfärer pressar

provet från den rundade sidan.

Dessa fyra beskrivna metoder mäter direkt friktions-

egenskaper hos prover. Forskningen har ofta syftat

till att hitta ett samband mellan resultatet från

skjuvprovningar och någon annan indirekt mätmetod.

3 . 2 Indirekta metoder 

Ovan har undersökningar refererats, vilka visat

hur inre stabiliteten i bundna och obundna lager

beror av kornform, kornkurva och porositet. Indirek-

ta metoder bygger på att mäta en eller flera av

dessa egenskaper och klarlägga hur de uppmätta

egenskaperna påverkar materialets stabilitet be-

stämd med någon direkt metod.
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3. 2. l Particle Index (PI) 

Particle Index (PI) utarbetades vid Illinois Univer-

sitetet, USA, för att bestämma tekniska egenska-

per hos material för användning just i vägar.

Metoden finns normerad (ASTM D 3398) och bestäm-

ningen utförs på en fraktion i taget. Resultaten

vägs samman till ett värde (PI) för materialet.

Genom försök visar Huang (1962) att med metoden

erhållna resultat står i god relation till resultat

från skjuvförsök. I försöken testades även

prover med osorterat material. Huang (1962, 1964

och 1967) ger genom försök exempel på PI för

olika typer av material och graderingar. Huang

(1964) visar exempelvis att

naturgrus har PI = 9-12

krossad sten har PI = 14 och

gruvsten har PI = 14-18

Vid undersökning av PI på välgraderat grusmate-

rial krävs en mycket god kontroll av kornkur vans

utseende. En liten variation i denna kan ge stor

skillnad i PI.

McLeod (1981) understryker vikten av att man under-

söker PI på enskilda fraktioner och sedan räknar

medelvärdet på hela det sammansatta materialet.

Pike (1973) föreslår en metod att karaktärisera

materialets friktionsegenskaper med ett indexvär-

de 0-100 utifrån skjuvförsök (figur 2). Han

nämner dock att klassificeringen på sikt måste

kunna genomföras med enklare ,
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exempelvis "Angularity number" (BS 812) eller PI.

3 . 2 . 2 Andra metoder 

Singh (1959) beskriver en metod inom betongindust-

rin att beräkna kompaktionsfaktorn utifrån vatten-

cementtal, materialcementtal samt specifika ytan

för en viss fraktion. Han omnämner att andra har

visat sambandet mellan kantighetsindex
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grupper (Pike 1973)
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och specifika ytan, och beskriver i uppsatsen två

metoder att bestämma den senare. Den kon-

ventionella metoden att bestämma specifik yta

för små fraktioner är vattenpermeabilitets-

metoden. Vid den andra empiriska metoden används

siktar med öppningsförhållandena 1l:l/2:1l/4:1/8

etc. Med Pj, P2, P3, P4 etc betecknas viktpro-

centen på varje motsvarande sikt och S är

specifika ytan på den minsta fraktionen (0 ,074-

0 ,125 mm). Materialet antas vara likformigt och

har samma kompaktdensitet i alla fraktioner. Med

dessa parametrar beräknas specifika ytan för

finfraktionen:

5_ 2 280 (1 + P2 ? Pa t Pa t Ps * Pe,
f __ 100 *1 2 4 8 1 3 2

och för materialet ©16 mm

+ åå )

12 8

äv
,

--
.

_90
at 100

o

>

Schiel (1942) beskriver en metod där korn av oli-

ka form får fritt falla i vatten. Han menar att

fallhastigheten på kornen är beroende på

1. Kompaktdensitet

2. Storlek

3. Form

Om samma stenmaterial och fraktion används är

bara kornformen av betydelse för fallhastigheten.
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En fotografisk metod att automatiskt mäta kornens

geometri finns utarbead av Hagerman m fl (1980).

vid mätning av partikelform visar Mackey (1965)

att olika typer av formfaktorer (enligt bl a Wadell

och Krumbein) kan undersökas som partikelsiluett.

Mätresultatet visar på utmärkt korrelation med

hålrumsprocenten.

Garnier (1979) redovisar en metod att bestämma

kantighetsindex genom att låta materialet (sand)

rinna igenom en tratt med en bestämd öppningsarea.

Strömningstiden för en bestämd mängd i sandfrak-

tionen registreras och ett värde på kornformen

erhålls.

Wadell har utarbetat en metod att mäta kornform

(sfär definierad som kvoten mellan

diametern av en sfär med samma volym som kornet

och diametern på en sfär som omsluter kornet.

Kvoten är således 1 för helt runda korn.

Kes (1964) beskriver en metod att mäta kantighe-

ten hos partiklar, "Degree of Angularity". Antingen

mäts empiriskt vinklar och avstånd i korn eller

gör man jämförelser med figurer i tabeller.

Värdet är ett uttryck för kornens rundhet där

sfären har värdet 0 och nålformiga, taggiga slagg-

partiklar har värdet >1200.

Ett fleratal numeriska metoder att bestämma parti-

kelform och storlek finns registrerade hos Heywood

(1973) .

Pike (1977) genomför en serie försök på bärlager-

grus av olika kvalitet. I ett första försök

låter han en 15,5 tons lastbil upprepade gånger
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passera ett packat lager av gruset och får hjulspår s-

djup enligt figur 3. Han anser att spårdjupet är

ett mått på materialets stabilitet. Krossad granit,

kalkstensgrus och grovt sandstensgrus har den

bästa stabiliteten, medan finkornigt sandstensgrus

och speciellt flintgrus gav instabila lager.
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Figur 3 Hjulspårdjup som funktion av antal över-

farter för stenmaterial med varierande

kornform (Pike 1977)
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Genom att sedan jämföra olika metoder att klassi-

ficera stabiliteten för bärlagergrus i laborato-

riet finner han dels att endast skjuvboxförsök

har god överensstämmelse med försöket och dels

att resultatet går att reproducera vid olika labo-

ratorier. Pike (1977) utför skjuvprovningen med

10 kN/cmZ normaltryck och anser att tan Ö (% =

inre friktionsvinkeln) inte bör understiga 3 för

ett acceptabelt bärlagergrus.

Enligt brittisk standard (BS 8S12:Part 1:1975) kan

kornformen beskrivas med ett s k "Angularity number".

I en stålcylinder packas ett prov på en utsiktad

korn fraktion med en stålstav, varefter provvikt,

cylindervolym och kompaktdensitet för provmater ia-

let mäts.

Formeln för angularity number (An) är:

_ _ L00 -M
An = 67 "C- ©

där M = provets vikt

C = volymen på cylindern

Gå = kompaktdensiteten hos provmaterialet

Ett jämnkornigt prov med helt runda korn består

av 67% fast material, varför angularity number

för ett sådant matrial blir 0. Ju kantigare mate-

rial desto högre värde för angularity number.

Värdet varierar i intervallet 0-15.

VTI MEDDELANDE 323



15

4 . KORNFORMENS BETYDELSE

Kornformens betydelse för stabiliteten i gruslager

har omnämnts i flera undersökningar. Begreppet

kornform är komplex och innefattar faktorer som

axelförhållanden (flisighet och stänglighet),

kantavrundning och ytskrovlighet. Metoder har ut-

vecklats för att mäta varje faktor för sig eller

kombinationer av dessa.

Jänke (1969) framhåller några faktorer som påver-

kar den inre friktionen ( U); råhetstalet (r) pack-

ningsgraden ( =), ojämnhetsgraden (u) hos kornkur-

van, maximala kornstorleken, portalet etc (fig 4).

Råhetstalet är ett mått på kornytornas form, där

r=1 avser ett korn med maximalt kantiga ytor

'2 i

A *

49

w,.) _ .

 

ua -i

&$ -1

&3 -

&2 "1

  

2 29

 

f et
 

Figur 4 Inre friktionen ( u) som funktion av

ytråheten vid olika packning ( &=optimal

pekning och & ,=opackat) och vid var

de kornkurva (Jänke 1969) .
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och r = 0 avser helt runda korn. Av figur 4 fram-

går att inre friktionsvinkeln (u) avtar med

1. minskande råhetstal (alltmer avrundade partikel-

ytor )

2. sjunkande packningsgrad

3. ökande ojämnhetsgrad

Jänke förklarar detta med att skillnaden i frik-

tionsegenskaper hos material med olika ytegenskaper

(r) är att välrundat material är mer beroende

av alla korn i hela kornkurvan än ett kantigt

material. Hos ett kantigt material kan individuel-

la korn gripa in i varandra vid snävare kornkurva.

Hos ett välrundat material skapar det lägre por-

talet en stabilare konstruktion. Som exempel kan

väljas ett material med lågt värde på r i figur 4.

Skillnaden i inre friktion (u) mellan material med

olika ojämnhetsgrad är stor. Vid värden på r

närmare 1 har kornkurvans sammansättning mindre

betydelse, men däremot får packningsgraden allt

större betydelse för den inre frikticnen.

Vallerga (1957) påvisar genom försök med flodgrus

att stenmaterials kornstorlek (0 ,15-4.8 mm) inte

påverkar materialets inre friktionsvinkel (figur 5)

vid samma hålrumsprocent. Det är däremot skill-

nad om materialet är rundat eller kantigt. Han

skiljer mellan rundat och kantigt material och

finner att skillnaden i friktionsvinkel mellan

dessa två är ungefär 5-89 vid samma portal

(figur 6). Kantigheten, påpekar Vallergåa, är den

faktor som är lättast att uppfatta och

definieras som formerna hos partikelns yta. Även

kornytornas friktion (råhetstal)] har stor

betydelse för den inre friktionen (jfr fig. 4).
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Inre friktionsvinkeln som funktion av

portal (void ratio) och partikelform

(Vallergåa 1957)

Genom att etsa glaskulor olika lång tid och sedan

mäta råheten som den mängd av en viss vätska

(fotogen) som adsorberas på glasytorna kan man få

en kvantitativ bedömning av råhetstalet för

ytorna. Relativa mängden absorberad vätska i

förhållande till inre friktionsvinkeln återges i

figur 7.
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Figur 7 Inre friktionsvinkeln som funktion av

adsorptionsgrad (ytråhet) vid olika hål-

rumsprocent (Vallergåa 1957)

Holubec m f£1 (1973) påvisar att material med olika

kantighetsindex (angularity) hos partiklarna har

olika hålrumsprocent (fig 8) vid samma packning.

Han har använt två instampningsförfarande, dels

modifierad Proctorinstampning, dels vibrerande

packning. Av diagrammet framgår att ju kantigare

materialet är desto mer hålrum uppkommer i provet

vid lös packning. Av diagrammet framgår att ökad

kantighet hos det opackade materialet starkt ökar

portalet. För samma material i packat tillstånd

påverkas portalet däremot mycket litet av partik-

larnas kantighet. Holubec har även påvisat

sambandet mellan partiklarnas kantighet och den

inre friktionsvinkeln (fig. 9) .
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Holubec använder sig av ett penetrationsförsök ,

där han noterar antal slag per inch på en stav

för att nedbringa denna 200 mm i ett prov som

består av instampad sand. Med ledning av tidigare

erfarenheter konstruerade han ett diagram (figur

10), där inre friktionen hos materialet står i

relation till erforderliga antalet slag. Engman

(1973) bestämmer E-modulen för bärlagergrus i

fraktionen ©20 mm genom plattbelastningsför sök ,

men korrelerar inte resultatet med inre friktions-

vinkeln för materialet.
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Figur 10 Inre friktionsvinkelns beroende av penet-

ration (Holubec 1973)

Huang (1962) konstaterar att partiklarnas form,

kantighet och ytstruktur är egenskaper som kan

mätas med en metod utarbetad vid universitetet i

Illinois och karaktäriseras med ett värde, be-

nämnt Particle Index (PI) (se kap 3.2.1). På pro-

ver med sten i snäva fraktioner bestämdes PI.

Partiklar som var kubiska benämndes a, långa par-
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tiklar b och flata c. Vid blandning av välrundade

typer av a och c (naturmaterial), erhålls ett sam-

band med PI enligt figur 11. PI varierade i inter-

vallet PI = 6,0 för 100% av a-material och PI =

10,8 för 100% av c-material. Variationen i PI

mellan kornformerna a och c för krossat berg fram-

går av figur 12. PI varierade i intervallet PI =

13,3 för 100% av a och PI = 16,9 för 100% av c.

Hur PI varierade för prov med enhetlig kornform

(å, b eller c), men sammansatt av rundade korn

resp kantiga korn (krossat berg), framgår av figur

13. Av försöken framgår att PI-metoden väl åter-

ger olika för inre friktionen betydelsefulla egen-

skaper hos den snäva kornfraktionen. Ett mer gene-

rell sätt att utvärdera kornformen uppnås genom

användning av Wadells sfäritetsvärde. Om Wadells

sfär avsätts mot PI erhöll Huang

relationen enligt figur 14. Av diagrammet framgår

hur väl PI-metoden återger de individuella kornens

geometriska och tekniska egenskaper. Väl rundade,

sfäriska korn har lägsta PI och värdet ökar

med ökande halt långa och platta korn, d v s av-

tagande sfäritetsvärden, liksom även med ökande

andel kantiga korn.

VTI MEDDELANDE 323



2 2

Shape q Particies in Mixture, per cent

 

  

 
  

 
 

  

  
 

 

  

 

     

H.G'OO 90 80 70 60 50 40 30 20 iQ '

)!

10.0
2/4 -

, -7-
_-& 7 i

4rf'7Å%>(*4r' /£/ |
90 - L_____Ar & DP ;

z i 2,4 / i
2-3 t es :
S X 1 W
& - vi?/r, L + [ 4

i år et | i

2 # ---äg ! l f |
730- Lat + ; - ' r

g 1 | l i . i :

p j, f i i i 4 f J H
&0 ' t 4 -
d | i i i j

' f e a
5.0 i 1 i H ! [ 3

[o] iQ 20 30 40 50 60 70 80 90 -I

Shape c Part:cieys in Miature, per cent

Figur 11 Particle Index för stenmaterial med

varierande andel välrundade, flata (c)

och kubiska (a) partiklar (Huang 1962):

Shape q Particiles in Mizture, per cent

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           

ja 90 80 70 60 50 40 30 20 Te) 0

170

/

År /fr

16. [! -_. j

b o

& 150 /X//(

i e
9 s-& i /|| '

iQ,0- ot.

I _//
k ...

13.0 +-

120 '
Ö 10 20 30 40 $ 60 70 80 90 100

Shape : Part:cies (n Mizture , per cent

Figur 12 Particle Index för stenmaterial medvar ie-

rande andel krossade, långa och kubiska

partiklar (Huang 1962)

VTI MEDDELANDE 323



23

Type 'ii Part:cies in Mizature, per cent

 

 

 
 

  

 

 

           

 

   

 

 

 

 

  

 

     

 

   
 

©-____ 90 80 70 60 50 40 30 20 »
13.0 NNK

XN_X

Ps

12.0 >

s
XAIÅ PE

11.0 *** x

ag xwx

2 XNJ
3 P-

o xNx
g 10 08--- mener

å w x v x 9
å NPN N'N Eld £ b &

90- rse i

1BN__ 77 - o *** ___...

xw x bNSHAPE v

a' *NJW-N

70 3

""> 10 20 30 40 50 60 o 80 90 To

Type :| Particles in MizTture, per cant

Figur 13 Particle Index för stenmaterial med

varierande andel krossade partiklar med

varierande kornform (Huang 1962)

iii = Krossad sten

ii = Rundade korn

2.85

Gi c a

Q SOikea

O AV i

mole © CRUSHED STONE

2 o.

:075 MVZC o |o

>» 6 io

> o

3 O

åofrc nga 770
z 0 "2780

dd 142b hd
un [e] © :784

2 0 Oj 0 28 (p)» o

2 ocs ret" allt

2 0 i
» [o] ©

2

0
big © i&? 0 anal, as j

0 Trac

05310 5. 0 7.0 90 11 0 13 9 15 O 170 120

PART iCL E i M Ö E K

Figur 14 Förhållandet mellan Particle Index och

Wadells sfäritetsvärde

VTI MEDDELANDE 323

(Huang 1962)



2 4

vid triaxialförsök utförda av Eerola (1970)

försökte man visa inre friktionsvinkelns beroen-

de av

1. Kantighetsindex (angularity number)

2. Porositeten

3. Formfaktorn (kornformen)

4. Styrketalet, uttryckt med Los Angelesmetoden

5. Fukthalten vid modifierad Proctorinstampning

Tre material (0-32 mm) provades, nämligen

1. Rundat granitiskt naturgrus

2. Krossad granit (Makadam)

3. Långprismatisk amfibolit (Makadam ur långsmala

korn)

Av figur 15 framgår friktionsvinkelns beroende av

porositet och partikelform vid olika packning.

Eerola visar vidare att stängligheten (kornets

längsta tvärmått i förhållande till det kortaste)

påverkar inre friktionen i materialet så att ju

längre kornen är desto högre blir inre friktions-

vinkeln (figur 16). Vidare visas i figur 17 att

inre friktionsvinkeln och porositet varierar med

fukthalten, så att inre friktionsvinkeln hos torrt

material är 0,5-49 större än hos material vid

optimal vattenkvot. Vid optimal vattenkvot kan

provet packas mer än vid torrt, vilket får till

följd att också friktionsvinkeln ökar i fuktigt

tillstånd vid tillräcklig packning (figur 17).

Eerola konstaterar sammanfattningsvis att maximala

skillnaden i inre friktionsvinkel mellan rundat

och stängligt material är 139 eller 31% i detta

försök. Stängligt, krossat och välgraderat

stenmaterial har de största inre friktionsvinklar-
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na. Däremot är stängligt material i verkligheten

olämpligt som vägbyggnadsmaterial, då det krävs

mycket packningsarbete samt att materialet blir

svagare.

50

Figur 16
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1970 )

Vinopal (1978) indelar kornformer i två grupper,

komplexa och enkla, där komplexa korn har en korn-

volym i prov på 0-50% och enkla >50%. Genom att

blanda korn med olika kornform (kornvolym) påvisar

Vinopal att den totala kornvolymen kan beräknas

utifrån delkomponenternas kornvolym, under förut-

sättning att samma packning utförs.

Barton m fl (1981) beskriver en indirekt empirisk

metod att bestämma ett materials inre friktion

utifrån porositet, enaxiell tryckhållfasthet, korn-

form (rundhetstal), o s v. Författaren använder

metoden bl a till att kontrollera stenmaterial

till dammkonstruktioner .

När stenmaterial används i bituminösa blandningar

beror inre friktionen i blandningen dels på friktio-

nen mellan stenarna, dels på smörjande egenskaper

hos bindemedlet, kohesionen i massan, deformations-

motståndet etc. Samma egenskaper har betydelse hos

partiklarna i obundet material som i asfaltbland-

ningar. Däremot kan stabiliteten hos den sammansat-

ta massan bero på bindemedelshalt och -typ samt

temperatur .
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Field (1958) redogör för betydelsen av krossad

sten i bituminösa beläggningar. Ett 2' x 2! stort

prov togs ur en vägbana med mjuk asfaltbetong som

hade stora deformationer. Man fann att de grövre

fraktionerna bestod av kalksten av god petrografisk

kvalitet, men till 100% av välrundade korn. DHO

(Dept of Highways of Ontario) kräver att asfaltbetong-

blandningar skall hålla minst 60% krossat material.

Med detta som utgångspunkt genomförde Field under-

sökningar där följande två aspekter togs upp:

1. Förändring hos asfaltblandningens deformations-

egenskaper med ökande mängd krossten.

2. Begränsningar i innebörden av ordet "krossad"

med syftning på andelen kantiga partiklar i

grus.

För att undersöka hålrumsprocentens betydelse

för stabiliteten användes marshallmetoden. Prov-

kroppar med olika mängd krossad sten iordningställ-

des. Provkroppar med material av olika grad av

kantighet: "krossad", "kantig med något rundade

hörn", "kantig med väl rundade hörn" och "väl-

rundad" användes. Försöken visade att hålrums-

halten i massan inte förändrades mycket med var ie-

rande halt krossten i den grova fraktionen (figur

18), men däremot ökade hålrumshalten i massan

med ökande kantighet hos stenarna (figur 20). Den

största förändringen i hålrumshalten, orsakad

av kantighetsgraden på grövre fraktioner, skedde

när man bytte från "krossad" till "kantig med

något rundade hörn".
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tiklarna på marshallstabiliteten (Field 1958)
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Marshallstabiliteten som funktion av andel kros-

sade korn framgår av figur 19, där man kan se att

mellan krossandelen 0-ca 35% äger ingen föränd-

ring rum, men över krossandelen ca 35% ökar sta-

biliteten. Stabiliteten vid 100% krossandel är

55% högre än vid 35% krossandel och 33% högre

än vid 60% krossandel. Av marshallförsöket fram-

går vidare att (figur 20)

1. det är stor skillnad i stabilitet mellan "kros-

sat" och "välrundat" grovmaterial,

2. skillnaden i stabilitet är stor mellan "kros-

sat" och "kantigt med något rundade hörn",

3. moderat skillnad mellan grovt material som är

"kantigt med något rundade hörn" och "kantigt

med väl rundade hörn".

Field sammanfattar resultaten så att hålrumsprocen-

ten förändras litet med ökande andel krossad

sten i material 00-12 mm, medan marshallstabiliteten

ökar med ökande andel krossad sten. Han framhål-

ler vidare vikten av att skilja mellan nykrossad

sten och sten som fått något avrundade hörn. En

möjlig förklaring till varför inte hålrumsprocen-

ten i marshallprovet förändrades med kornens

kantighet kan vara att asfalten "smorde" stenarna,

och stenarna lät sig på så sätt packas bättre.

Vidare kan man misstänka en viss uppkrossning av

den kantiga kalkstenen, varvid provet blev mer

välgraderat och fick en tätare sammansättning.

Wedding m fl (1961) prövade genom försök betydel-

sen dels av andelen krossad grov- resp finkornig

sten i asfaltmassor, dels av kvoten mellan grovt
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och fint material i asfaltmassan samt slutligen av

asfalthalten. För undersökningen användes marshall-

metoden. Man kunde först konstatera att hålrumshal-

ten hos ostabiliserat material ökade med mängden

krossade partiklar enligt figur 22 samt att maxima-

la marshallstabiliteten inträffade vid 3-5% asfalt-

halt. Av undersökningen framgår att marshallstabi-

liteten ökade med ökande andel inblandad, krossad

grövre sten i provet (figur 23). Dock antyder

resultatet att ökningen avtar över 75% krossad

grövre sten. Av figur 23 framgår vidare att optima-

la marshallstabiliteten erhålls vid 35% sandinbland-

ning. Vad som förvånar Wedding är att stabilitet-

sökningen från okrossad till krossad sand uteblir,

vilket kan ha tre möjliga förklaringar enl.

författarna:

1. Undersökningen handlar bara om partikelform

och inte om yttextur, vilken genom andra under-

sökningar (Vallergaåa) har visat sig ha större

betydelse.

2. P g a den använda välgraderade kornkurvan

skapades en massa med låg hålrumsprocent, vil-

ket minskade betydelsen av finandelen.

3. De naturliga sandkornen var inte så välrundade.
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McLeod (1981) påpekar att provningsresultaten vid

dylika undersökningar påverkas mer av kornformen

hos de finare kornen än hos de grövre (se kap 4).

Halten kantigt material i förhållande till välrun-

dat flodgrus i fraktionen 12,5-32 mm i olika typer

av AB-, sandasfalt- och topekamassor undersöktes

av Campen och Smith (1948). Stabiliteten mättes

med Hubbard-Field-metoden och OTL-bärighetsindex-

metoden. Av resultatet (fig 24) framgår att stabi-

 

liteten ökade med ökande andel kantigt material

resp. grovmaterial och avtagande asfaltmängd.

Vidare påverkades stabiliteten av följande fakto-

F er 3

1. Andelen krossten i provet. Stabiliteten är

optimal vid 60-75% .

2. Partiklar med nykrossade skarpa korn ger en

stabilare beläggning än kantiga korn med

avrundade hörn.

3. Den minsta fraktionens partikelform är av

största betydelse för stabiliteten i asfalt-

massor uppbyggda enligt ovan.
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Man kan således sammanfatta ovan refererade erfaren-

heter av kornformens betydelse för obundna materials

stabilitetsegenskaper enligt följande:

i Kantigare partiklar ger högre inre friktions-

vinkel än välrundade korn (figur 5 och 6)

vid samma gradering.

Kantigare partiklar i obundet tillstånd ger

högre hålrumsprocent än välrundade vid samma

packningsgrad (figur 6 och 15) vid samma grade-

ring.

Kantigheten (angularity) har avgörande betydel-

se för stabiliteten i materialet (figur 9).

Partikelform uttryckt som flisighet eller

stänglighet påverkar stabiliteten i materialet

(figur 12 och 16).

Partiklarnas ytråhet har stor betydelse för

stabiliteten i materialet (figur 7).

Partikelformen hos de mindre fraktionerna i

ett osorterat material har större betydelse

än större fraktioner (Mcheod) .

Osorterade material är för den inre friktio-

nen mindre beroende av kantigheten hos enskil-

då partiklar än vad sorterade material är

(figur 4) .

Erfarenheterna av kornformens betydelse för stabi-

liteten hos asfaltmassor kan sammanfattas sålunda:

8 . Inre friktionen i blandningen beror dels på
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friktionen mellan stenarna, dels på de smörjan-

de egenskaperna hos bindemedlet (bitumen) i

varmt tillstånd.

9. Stabiliteten är maximal vid olika bitumenhalt

beroende på stenmaterialets kornform och korn-

gruppssammansättning.

10. Stabiliteten ökar med hårdheten hos bitumen.

Maximal stabilitet för olika bitumen erhölls

med olika blandningar av bitumen, kornform och

största kornstorlek.

5. KORNKURVANS BETYDELSE

Stabiliteten i ett material är i hög grad beroen-

de av kornkurvans utseende.

Pike (1973) visar att kornkurvans jämnhet (jämn-

hetskoefficienten D60/D10) har betydelse för den

fasta massans volym (Vs volymprocent) vid samma

packningsgrad (figur 25). Pike visar också genom

skjuvförsök på förstärkningslagermaterial att

friktionsvinkeln i materialet ökar när Vs ökar.

Pike visar vidare att om skrymdensiteten ökas med

1 % genom att graderingen ändras, orsakar detta

en ökning med 1-2% av skjuvhållfastheten i matter ia-

let.
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för andel fast massa i provet vid samma

packningsgrad (Pike 1973)
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Goel (1978) visar att inre friktionen ökar med

ökande andel grus (6 ,3-50 mm) och ökande största

storlek på gruset (figur 26). Vidare visar han att

om maximala kornstorleken ökas vid osorterade

kornfördelningskurvor (figur 27), ökar även

inre friktionsvinkeln (figur 28). Vid en ökning

av största kornstorleken från 6,3 till 25,4 mm

ökar inre friktionsvinkeln i materialet från 310

till 36,59. Om däremot i sorterade grusmaterial

den maximala kornstorleken ökas från 6,3 till

25,4 mm, sjunker inre friktionsvinkeln (40,69 -

40,09), (figur 28). Goel drar härav slutsatsen

att inre friktionsvinkeln är oberoende av sorterat

grusmaterials största kornstorlek. Inre friktions-

vinkeln i ett osorterat material påverkas däremot

påtagligt av andelen grövre partiklar.

I ett försök att jämföra olika typer av flodgrus

visar Bishop (1948) indirekt genom skjuvförsök

att välgraderat material har högre inre friktiocns-

vinkel än sorterat material bestående av antingen

grus eller sand. Vidare framgår genom instampnings-

försök, att ett ensartat material, varken grovt

eller finkornigt, ger högre porositet än mer

osorterat material som hade friktionsvinkeln ca

509 vid tät packning (figur 29).
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Marachi m fl (1972) redogör för ett triaxialför-

sök, där tre stensorter undersöks med avseende

på betydelsen av kornkurvan. De tre bergarterna

var krossad, kantig lerskiffer, krossad basalt

samt välrundat strandgrus. Prover av materialen

med olika kornkurvor belastades i triaxialcell med

maximal normallast. Man kunde härvid konstatera

att bergkrossmaterialet lät sig komprimeras unge-

fär 3 ggr mer än strandgruset, och att konsolide-

ringen ökade med ökande kornstorlek. Detta hänger

samman med att de krossade produkterna hade högre

porositet innan försöket och genom försöket

krossades dessa, varvid de dels lät sig packas,

dels förändrades kornsammansättningen till en

mer tät sammansättning. Marachi m fl visade vida-

re att skjuvmodulen (G-modulen) ökade med ökande

normaltryck vid triaxialförsöket. Vid trycket

2,5 kp/cmZ är G-modulen för de tre proven resp

800, 1600 och 4800 kp/cm2Z, och han konstaterar

vidare att vid samma bergart har prov med finare

fraktionsstorlek högre skjuvmoduler (G-modul). I

uppsatsen nämner Marachi m fl också att partikel-

formen har större betydelse än mineralogin för

stenmaterialets stabilitet.

Vid försök där olika jordarter skjuvprovades

under höga tryck visade Bishop (1965) att ju

grövre materialet var och ju jämnare kornkurvan

var desto mer tålde materialet skjuvning (högre

friktion, se figur 30).
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Jain (1975) provade i en stor skjuvbox (1,2 x 1,2

m) ett välrundat flodgrus med varierande siktkur-

va för användning som fyllnadsmaterial vid damm-

bygget i Kalagarth Uttar Predesh (Indien). Inledan-

de försök gjordes på friktionsegenskaper hos

materialet. Olika siktkurvor i intervallet 305

till ©4,76 mm undersöktes på deras friktionsegen-

skaper. Jain fann att friktionsvinkeln varierade i
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intervallet 42-459 och att skrymdensiteten var

1,;7-2,15 g/cm3. Han konstaterade också vid försö-

ken att skillnaden i friktionsegenskaper mellan

kurvor av olika utseende var liten samt att kross-

ning av större sten ägde rum vid normaltryck

över 1,5 kg/cmZ. Prov med mer osorterade kornkur-

vor uppvisade däremot inte krossning vid samma

tryck .

Jain m fl demonstrarade alltså med sina försök

att välrundat kvartsitiskt flodgrus har en inre

friktionsvinkel som är tämligen oberoende av

kornkurvans utseende.

Leslie (1963) har påpekat att undersökningsmaterial

för skjuvförsök många gånger har för hög

största kornstorlek. Han genomförde därför en

serie försök där maximala kornstorleken fick

variera.

I första försöket varierades största kornstor-

leken (6.1, 12.2, 25 och 50 mm) medan minsta korn-

storlek var konstant (0,6 mm) och raka kornkurvor

användes (figur 31). Jämnhetstalen för kurvorna

var 3.3, 4.7, 6.7 och 9.4. Vid provning av varje

gradering ökade inre friktionsvinkeln med ökande

packningsgrad (figur 32) (avtagande hålrumsprocent).

Vid maximal packningsgrad ökade skjuvhållfastheten

i provet med ökande maximal kornstorlek, vilket

hänger samman med att materialet blir mer välgra-

derat och att hålrumshalten därför blir lägre.

I andra försöket provade Leslie material med

parallella graderingskurvor (jämnhetstalet 3.3)

med maximala kornstorleken 2, 6.1, 12.2, 25 och 50

mm (figur 33). Han fann även här (figur 34) att
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inre friktionsvinkeln i varje prov ökade med

ökande packning (sjunkande hålrumsprocent). Där e-

mot rådde inget samband mellan ökande kornstorlek

och skjuvhållfasthet vid maximal packning. Av figur

34 framgår att maximal inre friktionsvinkel är

4090 vid maximal kornstorlek, 6.1 mm. Vid maximal

kornstorlek, 50 mm, har inre friktionsvinkeln sjun-

kit till 390.

I tredje försöket slutligen reducerades största

kornstorleken successivt (figur 35) från 75 till

37.5 resp 25 mm. Man erhöll då i det närmaste

parallella kurvor och resultatet från skjuvförsök

framgår av figur 36. Man kan konstatera att inre

friktionsvinkeln är ungefär lika för alla mate-

rialen.

Leslie drar slutsatsen att de grövre kornen inte

har så stor betydelse för resultatet vid skjuvför-

sök. Vid laboratorieförsök kan man därför

välja en mindre största kornstorlek än i verklig-

heten och ändå få representativa värden på inre

friktionen.

ä 0 % 00 9:80

n
d
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©&16 :0 on . MC *108

Figur 31 Kornstorleksfördelning hos material 4A,

4B, 4C och 4D (Leslie 1963)
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för portal och inre friktionsvinkel

för materialen 4A, 4B, 4C och 4D

(Leslie 1963)
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Figur 33 Kornstorleksfördelningen hos materialen

4D, 45, 4F, 4G och 4H (Leslie 1963)
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1963 )
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Figur 35 Kornstorleksfördelningen hos material

5A , 5B och 5C (Leslie 1963)
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Material Max size (in.) Veld ratio Angle of Internal

Friction (degrees)

SA 3 0233 41.0

SA 3 -

_

9232 40.8

SB 14 £ 41.4

SB 1% | 0.233 127

SC 1 0286 40.3

SC * 0.257 41.0
   
 

Specimen size: diam. = 12 in., ht. = 24 in.
Lateral pressure: 60 psl.

Figur 36 Kornstorleksfördelningens betydels för

hålrumsprocent och inre friktionsvinkel

för materialen 5A, 5B, 5C (Leslie 1963)

Marsal (1967) redogör för ett triaxialförsök i

kolossalformat med stora tryck, där man provade

olika sammansatt bergkross upp till 100 mm. Vid

skjuvförsöken konstaterades avsevärda portalsänd-

ringar och nedkrossning av materialet. Normaltrycket

var maximalt ca 25 kg/cmz. Det välgraderade mate-

rialet 1 klarade sig bäst, och materialet byggde

där upp en skelettstruktur (figur 37). Material 2

och 3 hade allt snävare fraktioner. Hös material

1 var skjuvhållfastheten också störst, medan skjuv-

hållfastheten för de mer sorterade materialen

varierade kraftigt. Vidare konstaterade Marsal att

inre friktionen hos materialet avtog med ökande

partikelkrossning (figur 38).
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Huang (1964) pröver tre stenmaterial i triaxial-

försök och jämför resultatet med Particle

Index (PI) -metoden (se kap 3.2.1). De tre

materialen var:

 

Kompakt- Abrations- Vittring PI

densitet tal (%) (% )

AASHO

T- 96-60 T- 104-57
 

Naturgrus

(WC )

Krossad kalk-

sten (178)

Krossad gruv-

sten (MC)

2 ; 60 22 , 2 7 p 3 9- 12

2 ; 66 28 , 7 14 , 1 1 4

2 , 57 19 , 8 3 , 7 14 , 5- 18
 

För att kontrollera graderingens betydelse hos

materialen konstruerades olika kornkurvor från

formeln:

där

m
P = 100 x (%)

procent av material som passerar sikten
med öppningen d

Maximala storleken på partiklarna i
jordprovet

Gradationsindex (0,2, 0,3 och 0,4). Ju
högre m-värde desto grovkornigare
material.
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Kornstorleken vid försöken varierade mellan 0-

18 mm. Ett linjärt samband kunde konstateras mel-

lan resultaten från triaxialförsöken och PI-

försöken (se figur 39). Vidare fann Huang att

inre friktionen ökade med ökande andel grövre

material i sammansättningen (figur 39).

I vad
gs

dl
e

se yt

M graint
enåg

  
 

 

An
gl

e
of

Sh
ea

ri
ng

Re
si

st
an

ce
,

de
g

 
 

  

     

 

 

dr'ffff i

___
o*

åv'flrff 0 .
osss sot"

; / 0

O/9/ &

i / I n* 0.3 '

000 ___/I

I "g,/_o- 60.2 å

301 _ j

" Q i 2 * 16 i 8 # %

Particie Index

Figur 39 Förhållandet mellan inre friktionsvinkel

och Particle Index vid olika kornkurvsam-

mansatta prov (Huang 1964)

Mogami och Yoshikoshi (1971) redogör för hur
 

nedbrytningen av olika stenmaterial vid triaxial-

provning ökar med ökande packningsarbete (figur

40). I försöken avtar friktionsvinkeln med ökan-

de normaltryck, vilket kan förklaras med krossning

i provet. Samtidigt som materialet bryts ned minskas

volymen och friktionsvinkeln avtar. Av figuren

framgår att löst packade prover klarar sig sig

bäst mot nedbrytning vid ökande tryck. Man kan

anta att viss del av förändringen av friktions-

vinkeln vid ökande tryck beror på att graderingen

förändras vid krossningen. Mogami m fl (1968)
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försöker vidare utifrån den empiriska formeln

sing = TZ

inre friktionsvinkeln

por tal

materialkonstant

bestämma inre friktionen hos stenmaterial. Utifrån

figur 41 vet man att linje A representerar krossad

sten och B välrundat material. Genom att undersö-

ka graderingen och bestämma jämnhetstalet (D60/D10)

kan man från figuren bestämma K och därmed frik-

tionsvinkeln enligt ovanstående formel. Formeln

är resultat från flera försök av bl a Mogami

och Bishop.

Figur 40
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McLeod (1981) har undersökt sambandet mellan marshall-

stabiliteten hos asfaltbetong och Particle Index

(PI) hos stenarna i asfaltbetongen i fraktionsinter-

vallet 0-12,2 mm och konstaterar att PI varierar

mellan varje delfraktion av samma material. Av

McLeods försök framgår att PI för prov med låg

marshallstabilitet i varje fraktionsintervall hade

en spridning så att finare fraktioner hade PI

över medelvärdet för provet och grövre fraktio-

ner hade PI under medelvärdet. Från proven med

mellan- resp. höga värden på marshallstabiliteten

framgick att finare fraktioner hade PI under medel-

värdet för hela provet och grövre fraktioner

hade PI över medelvärdet för hela provet.

Genom att anpassa PI för varje delfraktion till

medelvärdet för hela provet fann McLeod att marshall-

stabiliteten sjönk för provet med låg stabilitet

och steg för proven med mellan- resp. höga vär-

den på stabilitet. McLheods drar härav slutsatsen

att i marshallprov med osorterade kornkurvor har

finfraktionens kornform större betydelse för

marshallstabiliteten än den grövre fraktionens

kornform.
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Figur 41
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Sammanfattningsvis kan man konstatera att inre

friktionsvinkeln och stabiliteten är beroende av

1 . Jämnheten hos kornkurvan. Ju mer välgraderat

ett material är desto högre inre friktion

har materialet vid samma packningsgrad.

Största korndiametern hos osorterat material.

I jämförelse mellan material med samma minsta

kornstorlek men varierande största kornstorlek

har material med allt större största kornstor-

lek allt högre inre friktionsvinkel. Det

hänger samman med att materialen blir mer

välgraderade när man ökar största kornstor-

leken. Inre friktionsvinkeln är däremot inte

beroende av största kornstorleken vid jämfö-

relse mellan material med parallella kornkurvor .

Kornformen hos finfraktionen i asfaltmassor

med osorterat material. De mindre fraktionernas

kornform i asfaltmassor påverkar således mar-

shallstabiliteten mer än de grövre partiklar-

nas kornform.

Nedkrossningen av materialet vid högre tryck

(stora belastningar). Genom nedkrossningen

förändras kornkurvan hos materialet. Ett

sorterat material krossas mer än ett osorterat

vid samma packning.

Orsaken till de konstaterade sambanden kan bl a

vara följande:

VTI

Hålrummet sjunker med ökande jämnhet på

kurvan (se kap 6)
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== Större korn i osorterat material hindras vid

belastning från att "rulla" av finare korn vid

någorlunda välpackat tillstånd.

6 . HåLRUMSHALT

I ett inledande försök till BS 812 beskriver

Shergold (1953) hur porositeten hos olika sorterade

stenmaterial varierar med kantigheten. Vid 720

försök varierades partikelform, partikelstorleken,

packningsarbetet och den subjektiva faktorn. Shergold

fann att

1. I alla försök var hålrumsprocenten (porosite-

ten) lägre för strandgrus än för flodgrus.

(Strandgrus har lägre kantighetsindex än

flodgrus) .

2. Om antal stötar vid kompakteringen ökade

från 10 till 50 resp. 100 minskade porositeten

och ökade reproducerbarheten av försöket.

3. Största variationen berodde på den subjektiva

faktorn (olika provare).

Ett enklare delförsök gick ut på att blanda natur-

ligt rundat strandgrus med kantigt krossat grus i

olika proportioner. Allt eftersom delen välrundat

strandgrus ökade sjönk hålrumsprocenten linjärt

i intervallet 40,6-33,9%. Vidare konstaterades att

det mest välrundade gruset hade 33 hålrumsprocent.

Härav härleddes och definierades begreppet kantig-

hetsindex (angularity number) = hålrumsprocent -

33(%) (se figur 42).
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Liljedahl (1979) påpekar att bästa stabiliteten i

asfaltmassor får man med 100% krossad sten, men då

 

är packningsegenskaperna sämst. I Frankrike och

Tyskland kompenseras de försämrade packningsegen-

skaperna med tjockare beläggningar än i Sverige

(6 cm för HAB 10 T och 8 cm för HAB 14 T). Ju

tjockare beläggning man lägger desto lättare

kommer de enskilda partiklarna att orienteras under

vältning, varvid tätast möjliga lagning av sten-

aggregatet erhålls. Tjocka beläggningar avsvalnar

också betydligt långsammare än tunna, vilket gör

att man under en längre tid bibehåller en låg

viskositet hos bindemedlet, vilket i hög grad

underlättar packningen.

 

 

 

X i |Angularity
Size _ Material (%) number /

% in. Crushed gravei 418 9

Crushed rock A 41:6 9
Crushed rock B 41 2 8

River gravel 38:5 6
Mixed gravel 37:65 S
Beach gravel. ', 341 1

fin.. Crushed rock A 402 7

Crushed rock B 40-0 F '

Crushed gravéel 39:9 7
River gravel .-. 38:2 S
Mixed gravet - 376 $ =-

| Beach gravel : - |335 1
    

Figur 42 Hålrumsprocent och kantighetsindex för

några olika stenmaterial (Shergold 1953)

Vallergaåa m fl (1957) redogör för resultat från

triaxialförsök på provkroppar som mäter 175 mm

i höjd och 70 mm i diameter. Bl a redovisar han

skjuvhållfasthetens beroende av hålrumsprocent vid

olika normaltryck ( 03) (figur 43). Ju högre nor-

maltryck desto mer ökar skjuvhållastheten med

avtagande hålrumsprocent hos ett flodgrus i fråak-

tionen 0 ,150-12,2 mm.
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Figur 43 Maximala skjuvkraftens beroende av hål-
rumsprocenten vid varierande normaltryck
( 93) (Vallerga 1957)

Flera uppsatser pekar på packningens betydelse vid

undersökning av materials inre friktionsvinkel.

Bishop (1948) redovisar bl a två försök att skjuv-

prova välpackat resp löst packat material (figur

42). Av försöken framgår att volymen hos löst

packat material minskar, medan välpackat prov

visar på volymökning på grund av att partiklarna

börjar klättra över varandra.

Av försöken framgår också packningens betydelse

för inre friktionsvinkeln (figur 27), vilket också

Pike (1973) har visat med triaxialförsök (figur

45). Material 4 i figur 45 motsvarar ett välrundat

och sorterat grovt material och material 15 motsva-

rar ett kantigt material med råa ytor. I figur 45

presenteras punkter på samma kurva från vänster

till höger ökande packning. Av figuren framgår
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att ju mer man packar provet och ju kantigare mate-

rialkornen är desto större inre friktionsvinkel

kan man förvänta sig. Av figuren kan man också

avläsa att inre friktionsvinkeln avtar med ökan-

de normaltryck.

På motsvarande sätt visar Eerola (1970) i figur 5

att friktionsvinkeln ökar och porositeten minskar

med ökande packningsarbete vid försök gjorda på

olika materialtyper.

4: cement ;R i

S

 

Figur 44 a)Samband mellan hor isontalförskjutning

och kvoten skjuvkraft/normalkraft (inre

friktion för olika packat material.

b)Samband mellan horisontal- och vert ikal-

förskjutning vid olika packat material

(Bishop 1948)
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Figur 45 Påverkan av packningsarbetet uttryckt

som procentandel fast i provet (Vs) på

inre friktionsvinkeln vid varierande

normaltryck för material 4 (välrundat)

och 15 (kantigt) V5s=(110-H)%, där H är

hålrumshalten. (Pike 1973)
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Vallergaåa (1957) visar att inre friktionsvinkeln

ökar med ökande packningsgrad för material med

olika kornformer (figur 6).

Den smörjande effekten hos asfalt gör att krossad

sten i asfaltmassor går att packa till nästan samma

hålrumsprocent som okrossad sten. Däremot torde det

erforderliga packningsarbetet öka med ökande halt

krossad sten. Vid jämförande försök mellan pack-

ning med modifierad proctorinstampning och vibrer ing

(figur 8) visar Holubec och D'Appdonai (1973) att

rundat material blir bättre packat med ing,

 

medan kantigt material blir bättre packat med in-

ing.

Kjellman och Jakobson (1955) redovisar ett skjuvför-

sök i en stor kompressometer. Apparaten består av

runda ringar av stål, 5 cm höga, staplade på varand-

ra till 1 m höjd. Innerdiametern är 0,5 m och

största tillåtna stenstorlek är ungefär 50 mm.

Ringarna sitter löst mot varandra och sedan ett

normaltryck applicerats kan provet utsättas för

skjuvspänningar . Prov utfördes med välrundat grus

och makadam med varierande packning. Härvid konsta-

terade författarna att E-modulen varierade med en

faktor upp till 52 beroende främst på packningsgrad.

Friktionsvinkeln blev 36-379 (löst packat) och 43-

440 (tätpackat) för makadamprov. Vidare visade

inre friktionsvinkeln högre värden för grövre

material än för finare. Skillnaden i inre friktions-

vinkel mellan välrundat och krossat material var

oväntad men kan helt tillskrivas den väsentligt

lägre skrymdensiteten i krossmaterialet, förosakat

av att det är svårare att packa kantigt material.
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7 . PETROGRAF I

Bergarter av olika slag i material för vägända-

mål krossas ned olika av trafiken. Faktorer som

samverkar härvid är hållfastheten hos bergarten

och kornsammansättningen. När hållfastheten är

låg hos bergarterna kan stabiliteten i vägen kom-

penseras av en bättre gradering av stenmaterialet.

De svagare, större kornen avlastar skjuvkraften

från de mindre kornen, som fyller ut porerna opti-

malt. Samtidigt är det dock viktigt att ytterliga-

re krossning av materialet begränsas starkt, så

att finandelen (40 mm) inte ökar till ortillåt-

na värden. Leslie (1963) redovisar ett triaxial-

försök där två typer av flodgrus med exakt sam-

ma kornkurva, samma partikelform, men olika petro-

grafisk sammansättning skjuvades. De två proven

gav helt olika resultat, vilket berodde på att

1. det ena materialet hade hög hållfasthet och

icke lät sig krossas (inre friktionsvinkeln

45,69) ,

2. det ena materialet expanderade uppluckrades

och det andra komprimerades under försöket,

3. det andra materialet hade låg hållfasthet som

resulterade i krossning under försöket (inre

friktionsvinkeln =41,990)

Nedbrytningen i bärlager sker antingen som nöt-

ning, ofta i vått tillstånd, av byggnadstrafiken

varvid kornen blir rundare och hålrumsprocenten

sjunker, eller som nedkrossning under beläggningen

genom trafiken. Nednötning av bärlager i vått

tillstånd orsakar en förhöjning av finandelen,

VTI MEDDELANDE 323



6 2

vilket kan orsaka en sänkning av såväl bär

ten som stabiliteten hos vägen i vått tillstånd.

8. FÖRSLAG TILL VIDARE UNDERSÖKNINGAR

De undersökningar som redovisats i litteraturen

visar i vissa fall på samband mellan stabilitet i

vägen och det ingående stenmaterialets inre frik-

tionsvinkel. Vidare överensstämmer inre friktions-

vinkeln väl med resultatet från enklare laborato-

riemetoder som t ex "Angularity number" (BS 812)

och "Particle index" (ASTM D 3398-75) .

Den inre stabiliteten bör provas med försök

där man undviker elastiska brott i materialen.

Utmattningsbrott eller deformationer kan provas på

bundna och obundna material genom pulserande last-

växlingar där lasterna motsvarar trycket från

tyngre fordon (41 MPa). Resultatet från dessa

försök ska ställas i relation till de värden

man kommer fram till från enklare försök av typ

"Particle index" eller "Angularity number".

Provning av bundna massor kan göras med t ex split-

cylindertest (asfaltmassor), medan CBR eller annat

penetrationsförsök lämpligen utförs på ostabi-

liserade massor.

För att jämföra resultaten från uppräknade

försök kan prov utföras i fält, dels genom

körning med lastbil i obundna massor med varieran-

de kornform och kornsammansättning och därvid

mäta spårdjupet, dels genom körprov på öppna

beläggningar med varierande kornform och -kurva,

varvid deformationer hos beläggningslagret uppmätts.
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Vid påvisbara deformationer i beläggningen kan

stenmaterialets friktionsegenskaper undersökas

med avseende på kornformen.
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