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SAMMANFATTNING.

Los Angelesprovning är vid sidan av Micro-Devalförsök, föreslagen som

Europastandard för klassificering av stenmaterial. Dessa metoder kommer

därför med all sannolikhet också att finnas i nya svenska, europaanpassade

byggnadsanvisningar. Eftersom dessa metoder är föga kända 1 Sverige ges en

översikt av internationella erfarenheter av Los Angelesförsöket (Micro-

Devalmetoden, som är ett våtnötningsförsök, tas upp I annat sammanhang).

Metoden är normerad i ett flertal länder för provning av stenmaterial till

olika väglager, men olika analysfraktioner försvårar jämförelser. I europa-

normförslaget är referensfraktionen 10-16mm, men en vid fraktion, 4-20mm,

finns också medtagen som komplement.

Los Angelesmetoden utgör i första hand en hållfasthetsprovning även om en

viss nötning förekommer, och relaterar till andra metoder att prova håll-

fasthet, bla svenskt sprödhetstal. Detta gäller särskilt om provnings-

fraktionerna inte ligger alltför långt från varandra. Inverkan av olika

faktorer, som påverkar resultatet från provningen diskuteras. Bla är det

inte lämpligt att prova vida fraktioner. De finaste partiklarna, som i

regel också är de flisigaste, utöva en dominerande inverkan på resultatet.

Los Angelesmetoden räcker lika litet till som sprödhetstalet för klassifi-

cering av stenmaterial med avseende på slitaget av dubbade däck, även om

vissa spröda men hårda varianter kan slås ut enligt metoden. Utomlands har

man konstaterat ett visst samband mellan resultaten av Los Angelesförsök

och lämpligheten hos ytbehandlingssten vid vägförsök, däremot gäller det

inte för material till obundna eller bundna beläggnings- eller bärlager.

Vátnötningsförsök är bättre lämpade för detta ändamål.

Korrelationen mellan Los Angeles- och sprödhetstalsförsöken gör att den

förstnämnda utan större svårighet kan anpassas till svenska förhållanden.

Los Angeles-metod har varit normerad i Finland. Försöket är dock bullrigt

och svårhanterligare än sprödhetstalsbestämningen. Fördelen är dock en

bättre precision hos analysvärden.

Skrivelsen har använts som underlag för svenskt remissyttrande inom

europanormeringen (CEN TCISA)





l.BAKGRUND.

Nya provningsmetoder blir aktuella i Sverige i en nära framtid i och med

"europanpassade" byggnadsanvisningar kommer att gälla. Arbetet inom CEN

kommitteén TC 154 Aggregates har ny kommit så långt att man något så när

börjar skönja vilka provningsmetoder för stenmaterial som kommer att vara

aktuella. För hållfasthetsprovning kommer med all sannolikhet den välkända

och i många länder använda Los Angelesmetoden att bli normerad. Provningen

avser stenmaterial för samtliga väglager och inte enbart till beläggningar.

För att bestämma nötningsegenskaper föreslås Micro-Devalmetod som dock

behandlas separat i en ännu inte färdigskriven redovisning.

Förslaget till europanorm presenteras i bilaga 1. Los Angelesmetoden (jfr

apparat i figur 1) får inte förväxlas med Vles kulkvarnsmetod, framtagen

för att prova stenmaterials nötningsmotstånd. Vid LA-bestämning utsätts

provmaterialet vid fall av stötar från stålkulor under trummans rotation

ocn det är därför fråga om en ganska renodlad slaghållfasthetspåkänning.

Föreliggande skrivelse presenterar metoden, såsom den fn används 1 olika

länder, erfarenheter av denna samt ev. konsekvenser av dess införande för

anvisningsskrivande myndigheter och stenmaterialproducenter. Avsikten är

också att senare presentera några av de andra provningsmetoderna som i

framtiden förmodas komma att gälla i Sverige.

2.HISTORIK.

De första vägmaterialprovningarna gjordes l slutet på forra århundradet och

början av detta sekel på sågade eller utborrade, dvs geometriskt definerade

provstycken av bergarter, som tex belastades i tryckpress eller genom slag

i fallhammare. Så var också fallet i Sverige (Schlyter 1928). I USA använ-



des således den sk Page-fallhammaren och i Tyskland en motsvarighet av typ

Föppl (i princip samma apparat, som används för numera normerad "Schlagver-

such" enligt DIN 52115, också föreslagen som europanorm, men som knappast

kan konkurrera med den i många länder spridda LA-metoden). Nötningsprov

enligt Devalmetod gjordes på "kubiska" stenstycken som ev först tilltrim-

mats med hammare.

Los Angelesmetoden utgör en av de första provningarna, som tagits fram för

producerat, fraktionerat kross- eller grusmaterial. Den utvecklades år 1916

vid staden Los Angeles gatukontor och vann snabbt insteg också vid andra

amerikanska vägmyndigheter och div. laboratorier. Man började med mer

systematiska metodundersökningar på 1930-talet och metoden normerades av

ASTM år 1939 samt senare också av AASHTO. Båda normerna är identiska och

ges i bilaga II som komplement till europanormförslaget i bilaga I. Det har

bidragit till en viss förvirring att metoden i USA ursprungligen benämnts

"Aggregate Abrasion Test", trots att den främst utgör en hållfasthets-

provning (jfr mom & och 5). Den engelska Agggregate Abrasion Value"

enligt ES 82: är således närbesläktad med slipvärdesmetoden. I senaste

upplagan av amerikansk norm (se bilaga II) har man dock benämnt metoden

"Abrasion and Impact Test."

Det finns numera egentligen två amerikanska normer, ASTM C131 och 0535, den

senare avsedd för grova graderingar, tex järnvägsballast (som inte ingår i

AASHTO T96. I denna skrivelse behandlas dock inte testning av så grova

fraktioner. Normerna karakteriseras av att flera, därav några ganska Vlda

graderingar, kan provas; i vägsammanhang är tex gradering B vanlig (9,5-

19,0mm).

Los Angelesmetoden har senare spritt sig till andra kontinenter, till

Europa kom den först efter det andra världskriget. Amerikansk norm har inte



följts i alla avseenden, främst har man tagit fram egna analysfraktioner.

Metoden är förutom i USA, tex även normerad i Kanada, Australien (olika

delstatsnormer i båda fallen), Japan (IIS A1121) samt olika länder i Asien

och Afrika (där brittiskt inflytande inte i stället medfört engelska metod-

anvisningar enligt BS 812. där bla ingår två tryck- och ett fallhammarfor-

sök). I Europa har LA-metoden -i tävlan med främst brittiska metoder och

även tysk Föpplfallhammare- normerats i tex Frankrike (AFNOR P18573),

Österrike (Önorm 83128) och Schweiz (SNV 67085, dock vid sidan av schwei-

ziska tryck- och fallhammarförsök). De schweiziska normerna verkar dock fn

revideras, jfr Dumont och Taube 1989). Metoden används även i Spanien och

Italien (i det senare landet vid sidan av ett slags standardiserat vält-

ningsförsök). I Västtyskland finns metodanvisning, utgiven av Forschungs-

gesellschaft für Strassenwesen, "Prüfung von Mineralstoffen im Strassenbau"

(dock som översättning av amerikansk LA-norm och främst avsedd för utlands-

brukl, medan fallhammarförsöket utgör inhemsk norm.

I öststater har även Los Angelesmetoden (något modifierad, men i princip

samma försök) bla tagits upp i fd Sovjetunionen vid sidan av andra metoder,

men också bla i Polen, Ungern, Tjeckoslovakiet och fd Östtyskland.

Man kan även notera att i vissa länder, där egna provningsmetoder utveck-

lats, Los Angelesmetoden ofta medtagits som komplement för "internationali-

sering". I praktiken försvåras dock jämförelserna av att man använder sig

av helt olika graderingar. Metoden har också rekommenderats av komitteér,

såväl ISO TC71 som PIARC (1979), det verkar dock som den första influerats

av sovjetisk och den senare av amerikansk metodanvisning.

Intressant att notera är att den tyska fallhammaren inte tagits upp 1 andra

tyskspråkiga länder än Vasttyskland, även om den undersökts i Dsterrike. I

Sverige har vid Väginstitutet cen tyska fallhammaren i prinCip "nedmodelle-



rats" redan på 30-talet till numera använt sprödhetstal. Metoden har tagits

upp i Norge och Finland, i det senare landet har dock Los Angelesmetoden, i

varJe fall tidigare, varit normgivande vid klassifiering av stenmaterial.

Man kan konstatera att forskningsaktiviteten varit ganska låg i USA efter

det att LA-metoden normerats och det verkar somden förlorat i status,

främst pga den ofta bristande överensstämmelsen med vägförhållanden (jfr

mom 6). Detta gäller dock inte enbart LA-metoden utan även andra typer av

hállfasthetsprovningar.

Forskningsaktiviteten har i stället varit desto mer intensiv i Europa under

de senaste årtiondena, LA-metoden har ofta jämförts med andra metoder eller

också detaljstuderats (jfr mom 4 och 5). I Europa har man i regel valt egna

graderingar, ofta snäva analysfraktioner, till skillnad från de ibland

ganska vida amerikanska. I förslag till europanorm har man dock tagit upp

både en snäv (10-14mm3 referensgradering och ganska en vid (4-20mm) som

komplement, se bilaga 1.

I Frankrike har LA-metoden inledningsvis (Dantinne och Longueville 1965)

tydligen använts i en modifierad form (sk Mannheimtest), bla har hyllan

inne i trumman ersatts med lyftare i form av en rad med nio radiellt

utstickande "stälklor" med 15mm diameter och 40mm längd. Senare har dock

amerikansk apparat, men egna analysfraktioner, tagits upp i fransk metod-

anvisning. Man har funnit god korrelation (r=0,95) mellan LA- och Mannheim-

metoderna (Tourenq och Denis 1984).

Olika testmetoder har utvecklats för stenmaterial i en omfattning som

troligen är ovanlig inom annan byggmaterialindustri (pga att stenmaterialet

vanligen förbrukas ganska lokalt och intresset för internationell normering

därmed varit svagt?).



3.8AMBANDEN MELLAN OLIKA PROVNINGSMETODER.

Los Angelesmetoden påstås ofta vara ett nötningsförsök, men den påtagliga

korrelationen med tryck- och slagförsök visar att denna i första hand utgör

en hållfasthetsprovning. Enligt undersökningar, gjorda av Cook mfl (1941)

av själva processerna inne i trumman, överväger också slagpåkänningen av

stålkulorna och viss mån även av de grövre stenarna, över olika nötnings-

processer. Wieden mfl (1977) tycks däremot, efter sina egna undersökningar,

anse att nötningen överväger, men att processerna varierar för olika sten-

material.

Höbeda (1966) har jämfört nedkrossningskurvorna från LA- och sprödhetstals-

provningar, men för bättre jämförbarhet har LA-trumman körts i endast 100

varv i stället för de 500 varv som är normalt (figur 2). Man kan observera

att det vid fallhammarförsöket uppstår större grovkrossning (uppspräckning

av hela stenar), medan man enligt LA-försöket mer provar kanthållfastheten.

Schubauer och Kilian (1966) hävdar således att kanthållfastheten är den

mest "kritiska" vid vägförhållanden eftersom kornen i praktiken avrundas (i

varje fall i obundet lager och vid högt hålrum) varvid skadligt finmaterial

bildas. Möjligen är 500 varv alltför mycket i LA-maskinen om man efter-

strävar att efterlikna nedbrytningen vid vägförhållanden, jfr mom 6. Något

mer finmaterial bildas i LA-trumman än i fallhammaren. En ganska vanlig

uppfattning är också att LA-metoden är särskilt värdefull eftersom både

hållfasthets- och nötningsegenskaper samtidigt testas. Nötningen måste dock

testas separat, tex om man behöver klassificera stenmaterial med avseende

på motståndskraft mot dubbade däck (mom 6).

Otaliga undersökningar har gjorts av korrelationerna mellan de olika prov-

ningsmetoderna och här kan endast viktigare trender tas upp. Ämnesområdet

har tidigare behandlats bla av Höbeda (1978 och 1981). Man har tex i väg-

sammanhang ofta hävdat att "dynamiska" metoder som fallhammar- eller Los



Angelestest är de enda "riktiga" pga trafikbelastningens dynamiska natur

(Kunath 1963, Wieden 1974). Markwick och Shergold (1946) visar dock på ett

mycket gott, rätlinjigt samband mellan engelskt tryckförsök "Aggregate

Crushing Test" och LA-metoden (r=O,99), något som i prinCip även senare

bekräftats av bla Nagel 1969, Decoene (1980) samt nyligen Kissakwa och

Verhoef (1991). De sistnämnda visar i figur 3 sambanden med mod. engelskt

fallhammarförsök (reducerat slagantal och fuktigt provmaterial), tyskt

fallhammarförsök och även holländskt sådant (egentligen en modifierad

brittisk variant, bla utförd vid konstant flisighet hos provmaterialet).

Provningsfraktionerna har varierat, LA-försöket utfördes med 9,5-19,0mm,

det tyska fallhammarförsöket med 10-12mm och det holländska med 8,0-11,2mm.

De goda sambanden är anmärkningsvärda, speciellt som tre prov bestod av

recyclingprodukter (krossat tegel eller betong). Liknande erfarenheter från

tryck- och slagförsök har även gjorts vid VTI (Höbeda 1973). Förutsätt-

ningen för god korrelation är dock att inte alltför extrema stenmaterial,

tex skiffergrus och glasig slagg, medtas i jämförelsen.

Förutsättningen för god korrelation mellan provningsmetoder för hållfast-

hetsprovning är också att analysfraktionerna inte är väsentligt olika och

att nedkrossningen efter belastningen inte bestäms på alltför skilda sätt

(jfr mom 5). Innehållet av flisiga partiklar varierar i olika fraktioner,

något som påverkar resultatet i hög grad. Vid jämförelser av korrelationen

mellan sprödhetstal och LA-tal har således ganska olika resultat erhållits

eftersom man i det första fallet provar en ganska fin och i det senare en

grov analysfraktion. Inverkan av flisighetstal har påpekats av Selmer-Olsen

(1949), jfr figur 4. De i den finare analysfraktionen mycket flisiga sten-

materialen får således dåliga sprödhetstal i förhållande till LA-tal. Egna

resultat, utförda på laboratoriekrossade analysfraktioner, framgår av figur

5. Vid LA-försök har gradering B (9,5-19,0mm) använts. Ett likaledes gott

samband redovisas vid en RILEM-undersökning, antalet provmaterial har dock



varit litet (figur 6). Ett gott samband (r=0,93> redovisas också vid en

finsk undersökning (Alkio mfl 1991). Nedkrossningen vid sprödhetstals-

bestämning har dock bestämts på ett modifierat sätt vid det finska försöket

genom att sikta på 4,0mm maskvidd.

Undersöker man stenmaterial av mycket varierande beskaffenhet, tex svaga

och mjuka kvaliteter, som dock inte är aktuella i Sverige som vägmaterial,

så kan man inte länge räkna med goda, rätlinjiga samband. Markwick och

Shergold (1946) visar således resultaten från en australiensisk undersök-

ning, omfattande även extrema svagmaterial. Sambandet mellan Los Angeles-

och engelskt tryckförsök är nu dåligt, till skillnad från fallet med

engelska provmaterial. Packningseffekten (som uppkommer vid tryck- eller

slagförsök med svaga bergarter inneslutna i stålcylinder) gör dessutom att

sambandet inte är rätlinjigt såsom med engelska provmaterial. Sambandet

mellan LA- och sprödhetstal blir dåligt vid jämförelser av stenmaterial med

olika petrografisk sammansättning (och därmed avvikande fysikaliska egen-

skaper, Höbeda 1969). Ett bättre samband erhålls däremot vid provning av

spröda, kristallina "hårdmaterial" av varierande hållfasthet.

4. METODENS REPETERBARHET OCH REPRODUCERBARHET.

Los Angelesmetoden har ofta framhållits som ett föredöme när det gäller

precision, men erfarenheterna inskränker sig i regel till samma laborato-

rium. Detta är en av orsakerna till att man tidigare i Österrike valt LA-

metoden i stället för tyskt fallhammarförsök (Wieden 1974). Det senare har

dock studerats intensivt under senare år och kalibreringsprocedurer har

införts, medan motsvarande standardiseringsarbete knappast utförts med LA-

metoden, i varje fall inte utanfor USA. Nämnas kan också att Kauranne

(1970) funnit att repeterbarheten hos LA-metoden är markant bättre än hos

svenskt sprödhetstal.



Woolf (1936) visar i USA att Los Angelesapparaten, såsom den byggts i olika

laboratorier, fått Vissa skilda konstruktionslösningar, tex med avseende på

montering och utformning av lyftarhyllan, olika godstjocklek mm. Han ger

resultat från en amerikansk ringanalys och det visar sig att överensstäm-

melsen inom laboratorierna är markant bättre än mellan laboratorierna, men

menar samtidigt att förutsättningarna för god reproducerbarhet är goda om

utrustningen bättre standardiseras. Amerikansk norm (bilaga II) ger två

alternativ till inmontering av lyftarhyllan. Monteringen i locket under-

lättar kontroll av lyftarens slitagetillstánd och även rengöring av LA-

trumman. Vid en fransk undersökning (Caltaux 1964) påpekar man att stal-

kulor och prov ska falla så långt bort från lucköppningen som möjligt för

ett rätt elastiskt svar" från ståltrumman. Slagämpningen från ståltrumman

och beroendet av dess montering på underlaget är faktorer som knappast har

studerats.

Kohler och Nagel (1972) redovisar resultaten från en internationell ring-

analys och påvisar för LA-provning, men också för andra provningsmetoder,

variationskoefficienter på 20-30%. Detta kan bero på faktorer som olika

apparatkonstruktioner, men möjligen också på att provningsbetingelserna i

övrigt varierat (Ringanalysen gjordes inom ramen av ett tyskt forsknings-

projekt). Vid en RILEM-undersökning bestämdes också LA-talet vid tre

laboratorier och ganska god överensstämmelse erhölls (jfr figur 6). Vid

försök 1 samma laboratorium får man enligt ASTM 0131 en variationskoeffi-

cient på 2%, vid försök mellan olika laboratorier däremot 4,5%. Broadhead

och Hills (1990) ger dock motsvarande värden till 5,7% och 12,7% för LA-tal

mellan 10 och 45, men metoden är inte normerad i England (därifrån uppgif-

terna härstammar?).

Höbeda (1977), som från litteraturen samlat in data från olika undersök-

ningar, har funnit att angivna variationskoefficienter inom samma laborato-



rium ligger mellan 1-2%. Kauranne (19?0) redovisar en sådan nivå för finska

prov av bergkross, dock något högre för naturgrusprov som tydligen varit

mer inhomogena. Vid en schweizisk undersökning (Dumont och Taube 1989)

framhålls att LA-metoden har god repeterbarhet och reproducerbarhet; är

skillnaden mellan två bestämningar större än 5% av medelvärdet, måste

provningen göras om.

Numera följer man ofta ISO-norm 5725 vid ringanalyser. Förmodligen kan man

räkna med bättre precision om LA-provningen utförs på snäva graderingar som

i de flesta europeiska länder. I förslaget till europanorm ges följande

värden (för ett LA-talsomráde mellan 10 och 30): r=1,3 och R= 1,6+O,11x

(varvid x: LA-talsnivå). Man kan notera att repeterbarheten är oavhängig av

LA-värdet till skillnad från reproducerbarheten. Fransk norm AFNOR P18-550,

som behandlar olika provningsmetoders prec1sion, ger dock bättre värden:

r=0,47 och R=O,58+0,04x (också för LA-området 10-30).

Provmängden vid Los Angelesbestämning är stor, enligt europeiskt normfor-

slag (bilaga I) minst SOOOg. Materialet blandas om under pákänningen genom

trummans rotation så att samtliga partiklar kan belastas likvärdigt; detta

till skillnad från metoder där provet är inneslutet i en stalcylinder och

där främst de övre partiklarna krossas och packningsverkan successivt mot-

verkar vidare nedkrossning. Markwick och Shergold (1946) redovisar dock

likvärdiga variationskoeffiCienter, 1,6 och 1,8%, erhållna inom samma

laboratorium, för såväl Los Angeles- som brittiskt tryckförsök (där prov-

cylindern är 150mm till skillnad från 100mm Vld sprödhetstalsbestämningen).

5. DISSKUSSION AV NÅGRA FAKTORER SOM INVERKAR VID LOS ANGELESBESTÄMNING.

Liksom sprödhetstalet förbättras Los Angelestalet mycket markant genom

upprepad krossning, figur 7 ger resultat för de tre analysfraktionerna
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enligt fransk norm. Orchard (19763 visar även positiv inverkan av omkross-

ning, men också av slagkross i förhållande till käft- och spindelkross.

Opubl. norska försök visar stor inverkan av krossningssteg pä LA-värde

(Husby, föredrag 1992).

Effekten av "kubisering" vid tillverkning förväntas vara stor genom att

flisiga partiklar elimineras och svagmaterial bryts ned till stenmjöl . LA-

talet har också bestämts för två bergkrossmaterial vid finskt fältförsök

(Ruuskanen 1988). Det förbättras, särskilt vid slutkrossning i centrifugal-

kvarn, även om det ena stenmaterialet (en seg vulkanit) visar vissa oregel-

bundenheter (figur 8). Även Heikkilä (1991) redovisar förbättringar av LA-

värdet med 2-2,5 enheter vid "kubisering" i centrifugalkvarn. Vles under-

sökningar visar också att förbättringen av laboratorievärden motsvaras av

minskat beläggningsslitage (Jacobson 1991).

Cardon mfl (1984) har använt sig av LA-provning till speciellt ändamål,

nämligen för prediktering av den halt stenmjöl (O-4mml som bildas vid

krossning l verk. Provningsfraktion har varit 6-10mm. Rätlinjiga samband

mellan finmaterialbildningen i laboratoriet och i verket erhölls om hänsyn

togs till petrografi; olika bergartstyper tenderade att bilda separata,

rätlinjiga samband.

Los Angelestalets starka beroende av kornform ("flakiness", i regel bestämd

enligt engelsk eller närbesläktad fransk metod) har påpekats vid ett fler-

tal undersökningar. Flisiga partiklar slås lätt sönder av stálkulorna redan

i början av pákänningen och de bildade fragmenten nöts sedan lättare ned än

de större, ursprungliga. Hanks (1962), men också Orchard (1976) rekommen-

derar därför att LA-provningen görs vid ett bestämt referensflisighetstal,

erhållet med harpsiktar, för att bättre testa materialegenskaper och

möjliggöra jämförelser. Vid produktionsprovning räcker det att man anger



halten flisigt material. (Den enda normerade provning, där ett fast flisig-

hetstal utnyttjas, är veterligen holländskt fallhammarförsök (Kissakwa och

Verhoef 1991) som utgör en modifikation av brittiskt. Man provar analys-

fraktion 8,0-11,2mm, men med materialet mellan 5,6 och 8,0mm harpSiktar,

(identiskt med ett förfarande som använts av Höbeda, 1969, vid mod. spröd-

hetstalsbestämning). Kohler och Nagel (1972) föreslår också provning av

enbart "kubiska" partiklar för säkrare resultat. Även Bocchi (1986) menar

att kornformen bör kontrolleras om olika analysfraktioner ska kunna

jämföras med varandra.

LA-talet förbättras däremot om partiklarna är avrundade (vid samma petro-

grafiska sammansättning). Inverkan av kornform är ännu större vid svensk

sprödhetstalsbestämning eftersom nedkrossningen då bestäms genom siktning

på analysfraktionens undre maskvidd och partiklarna därmed lättare klassas

som krossade, tex efter att ha fallit sönder i endast två delar eller också

utsatts för en ringa kantavnötning.

Vid LA-provning använder man sig enligt olika länders normer av en konstant

provmängd, oberoende av provets korndensitet eller snarare skrymdensitet.

Provvolymen kan dock ha betydelse, speciellt vid provning av vissa rest-

produkter, där stora variationer förekommer (Därmed inte sagt att LA-

provning skulle vara relevant för testning av sådana material).

Orchard (1976) har undersökt inverkan av varvantal på LA-tal för olika

fraktioner av både "kubiskt" och flisigt material samt konstaterar rät-

1103188 förlopp, speciellt för kubiska material som tydligen inte bryts

ned så snabbt som de flisiga i inledningsskedet (figur 11). Vidare har

Orchard varierat mängden stålkulor, dockendast för "kubiskt" material av

två analysfraktioner. Han konstaterar att den finare fraktionen påverkas

mest; den grova utövar sannolikt en större motståndskraft sedan partiklarna
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en gång blivit avrundade (figur 12). Hanks (1962), som i Australien

studerat LA-metoden, rekommenderar förutom provning vid

referensflisighetstal, även en bättre normerad tvättning och torkning av

provet, förmodligen har dock svaga och vattenkänsliga stenmaterial

undersökts.

Wieden mfl (1977) har i Österrike undersökt inverkan av olika faktorer som

påverkar Los Angelestalet. Analysfraktionen har dock varit ovanligt liten,

5-8mm. Man har som Orchard funnit att LA-talet ökar rätlinjigt med såväl

antal varv som antal stålkulor. Trummans rotationshastighet har varierats

och man har funnit ett mycket oregelbundet förlopp, sannolikt bla beroende

på lyftarens komplexa inverkan (figur 13). Det normerade intervallet 30-33

varv/min verkar vara särskilt illa valt och ca 40 varv/min hade varit

bättre såvida figuren är representativ. I österrikisk norm har man skärpt

varvtalskravet till 31-32 varv/min.

Det har påvisats att fina fraktioner vid LA-provning krossas ned mer av

stålkulorna än grova sådana vid likvärdig påkänning (Kunath 1963), jfr

figur 9. Orchard (1976) visar i figur 10 provning av olika analysfraktioner

varvid LA-talet bestämts vid både 500 och 1000 varv, dock konstant prov-

mängd (5 kg) och antal stålkulor (12 st). Man har sorterat ut de flisiga

partiklarna i enlighet med brittisk "flakiness index" (minsta partikel-

dimension (0,6 ggr medelbredd hos analysfraktionen) samt testat "kubiska"

och flisiga partiklar separat. De finaste fraktionerna, som är de mest

aktuella i vägsammanhang, visade de största skillnaderna. Som väntat ger

också de flisiga partiklarna sämre resultat än "kubiska". Vid inspänning i

stålcylinder (tex sprödhetstal) tendera däremot de fina fraktionerna att ge

bättre resultat än de grova pga fler kontaktpunkter och därmed bättre spän-

ningsavlastning.
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En hel del möda har lagts ned på att anpassa försöksbetingelserna vid LA-

försöket för att ett likartat resultat med olika analysfraktioner ska kunna

erhållas. I Europa har man koncentrerat sig på snäva fraktioner, men ibland

även eftersträvat att undersöka ett så välgraderat material som möjligt,

eftersom sådant i regel används i praktiken. Beroende på den speciella

nedkrossningsmekanismen av stålkulorna är dock pákänningen vid LA-försöket

av ganska speciell och annorlunda natur än vid renodlade tryck- eller slag-

försök, där partiklarna är inspända i stâlcylindern. De finaste partiklarna

(här bortses från filler) är de känsligaste och kommer dessutom att krossas

ned på ett helt annat sätt vid LA-provningen än i ett välgraderat material

i en vägkonstruktion.

I europanorm-förslaget (bilaga 1) ger man dels en snäv referensfraktion,

10-14mm, dels en vid fraktion, 4-20mm, som komplement. Man kan enligt

amerikansk norm (bilaga II) testa olika analysfraktioner, A-D, som

omspänner ett område från 2,4-4,8mm till 25-37,5mm. Provmängden, antalet

stalkulor och antalet varv i LA-trumman varieras för att få fram en så

likartad nedkrossning som möjligt. I praktiken är detta dock inte möjligt

eftersom inverkan av fraktionsstorlek på hållfasthet är bergartsberoende,

något som páVisats av bla Tourenq och Maldonado (1971) samt Panet och

Tourenq (1971). Vid schweizisk undersökning (Dumond och Taubé 1989)

konstateras att LA-värdet för olika fraktioner varierar med stenmaterial

och man menar därför att samtliga, normerade fraktioner (från 3-6mm till

16-22mm) bör testas. Orchard (1964) lutar efter en omfattande australien-

sisk undersökning åt en enda analysfraktion (något som enligt honom dock

inte accepterats i australiensiskt normeringsarbete).

Motsvarande försök hargjorts i Österrike (Eppensteiner och Krzemien 1975)

och avsikten har också varit att få fram metodik för att prova välgraderade

material. Fortsatta försök har CTOFtS av Fenz mfl (1986) och Eppensteiner
UV
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mfl (1986). Man visar bla en korrelation mellan olika provade vida grade-

ringar, olika sätt att bestämma nedkrossningen mm. Österrikisk norm 83128

innehåller också ett flertal graderingar, åtta snäva från 2-5 till 15-32mm

och tre vida (från 5-25 till 5-55mm).

Provning av vida fraktioner, tex den 4-20mm som finns med 1 förslag till

europanorm, är dock ganska meningslös eftersom någon överensstämmelse med

vägförhállanden inte påvisats. (Samma sak gäller också förslag till prov-

ning av fraktion O-lem i svensk kulkvarn, Höbeda 1987a). Man har även

tidigare testat vida fraktioner vid tyskt fallhammarförsök, dock utan att

kunna normera en sådan metod. Kohler och Weber (1972) konstaterar att

ordningsföljden för materialen stämmer med den från normerat fallhammar-

försök på snäv analysfraktion, men att skillnaderna mellan provmaterialen

blir betydligt mindre och tolkningssvárigheterna ökar.

Vid LA-provning bestäms nedkrossningen vid försöket enligt amerikansk norm

genom siktning på 1,68mm maskvidd. Maskvidd 1,6mm föreskrivs i europanorm-

förslag. Denna maskvidd borde egentligen variera med analysfraktionen vid

undersökning av olika fraktioner för att få fram samma "snitt" 1 kornför-

delningen efter nedkrossning; så är således fallet vid engelskt tryckförsök

(Aggregate Crushing Value). Finare fraktioner missgynnas annars eftersom

den undre fraktionsgränsen kommer att ligga närmre den maskvidd somned-

brytningen bestäms genom.

Cook mfl (1941) har bestämt ökningen av den spec. ytan efter nedkrossning

(en vetenskapligt sett korrekt metod), men konstaterar att denna står i en

god, rätlinJig korrelation till genomgången av 1,68mm maskvidd och anser

därför att den enklare metooen är acceptabel. Enligt tidigare fransk LA-

modifikation (Mannheim-metoden) bestämde man ytan mellan siktningskurvorna

för analysfraktion och nedbrytn1ngsprodukt.
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Enligt amerikansk norm kan man sikta upp provet efter både 100 och 500 varv

för att testa stenmaterialets homogenitet. Sådant förfarande har dock inte

tagits upp i förslaget till europanorm i bilaga 1. Rothgery (1936) menar

att vid homogena stenmaterial så ligger LA-värdet nära en femtedel av slut-

värdet efter 100 varv, vid prov innehållande "soft particles" blir dock

initialslitaget högre (och förhållandetalet därvid högre) eftersom svag-

materialet krossas ned snabbt. Samma sak gäller även för de flisiga

partiklarna som inte behöver bestå av svaga bergarter. Eppensteiner och

Krzemien (1983) har således gjort försök att bestämma inverkan av halten

"Mürbkörne" genom LA-provning, både med och utan inmonterad lyftare inne i

trumman. Man konstaterar dock att den samtidiga nedbrytningen av det starka

materialet komplicerar bilden. Fortsatta undersökningar i samma riktning

har utförts av Gregori och Roth (1983). LA-provning har tom föregåtts av

fem frys-töcykler. Andelen "svagkorn" bör lämpligen bedömas separat, tex

genom en enkel repningsprovning. Flisiga korn av ett "starkmaterial" är

egentligen också "svagmaterial" vid provningen.

6. LOS ANGELESMETODENS RELATION TILL VÄGFÖRHÅLLANDEN.

Entydiga samband mellan stenmaterials lämplighet i vägen och deras LA-värde

har egentligen bara påvisats för ytbehandlingssten. Woolf och Runner fann

således redan år 1935 att nedbrytningen av ytbehandlingssten på ett bättre

sätt predikterades genom LA- än Devalmetoden (jfr figur 14). Vid den senare

provningen skedde nötningen sten mot sten i torrt tillstånd, vilket resul-

terade i små skillnader mellan de olika stenmaterialen. Rothgery (1938) har

kommit till samma slutsats efter försök i en cirkulär provvägsmaskin, för-

sedd med en vält som fick gå upp till 500 varv på utlagd fraktion. Samband

mellan LA-talet och nedkrossningen av snäva fraktioner vid vältning har

konstaterats tex av Somayajulu (1971). Detta gällde dock inte för sådana

välgraderade material som bärlagergrus. Man fann också att nedbrytningen i



LA-trumma efter 100 varv ganska väl stämde överens med krossningen efter 8

vältöverfarter för motsvarande snäva fraktion (jfr även försök med 100 varv

enligt figur 2). Woolf (1937) har samlat in data från olika amerikanska

delstater, dels LA-talen hos olika stenmaterial, dels lämpligheten hos

dessa för asfalt- och betongbeläggningar. Hans värden verkar ha bildat

underlag för senare normering.

För svenskt vidkommande är det särskilt intressant att utreda huruvida LA-

metoden relaterar till slitaget av dubbade däck. Försök har gjorts i prov-

vägsmaskiner; vid Shell i Amsterdam har man således funnit att stenmaterial

med samma LA-tal kan visa slitageskillnader med en faktor 2 (Pfeffekoven

1969). Hode Keyser och Thurmann-Moe (1972) konstaterar att det föreligger

ingen korrelation mellan LA-tal och nötningen av dubbade personbilsdäck,

däremot med slitaget av snökedjor (figur 15). Tydligen utövade de senare en

påkänning på stenmaterialet som bättre stämde överens med stötarna av

stålkulorna i LA-trumman än den mer renodlade nötningen av däcksdubbarna.

Även i Frankrike konstaterades att LA-talet och dubbslitaget inte överens-

stämmer, men man har undersökt endast ett fåtal stenmaterial (Requirand

1973). Dessa resultat bekräftar även erfarenheterna från Vles olika under-

sökningar, då visserligen LA-talet inte betämts, men korrelationen med

sprödhetstalet ändå möjliggör en sådan slutsats.

Slitaget av dubbade däck på den norra delen av europeiska kontinenten i

början på 70-talet gav upphov till två större provvägsbyggen där olika

stenmaterial i asfaltbetong studerades. En provväg byggdes således i

Österrike och Weiss (1979) tycker sig finna en viss korrelation mellan

vägslitage och LA-tal (figur 16). Något sådant samband har dock inte kunnat

påvisas vid senare observationssträckor, belägna i olika regioner av

landet. Eppensteiner (1979) påpekar således att vissa kalkstenar efter

"kubisering" kan få låga LA-värden, men ändå vara föga slitstarka i en



beläggning. Kvartsrika silikatbergarter tendera däremot att vara spröda Vid

LA-bestämning, men slitstarka i vägen.

En andra provväg har byggts i närheten av München och Feix (1978) har

försökt korrelera vägslitaget med resultaten från främst tyskt fallhammar-

försök, men även LA-metoden har medtagits som jämförelse. Viss korrelation

kan skönjas med båda metoderna, i varje fall om värden, erhållna med några

av stenmaterialen tagits bort vid bearbetningen av försöksdata.

I Frankrike har man vid undersökningar av små provytor med epoxiklistrad

ytbehandlingssten inte funnit någon korrelation mellan slitaget och

resultaten från LA-metoden, däremot från Microdevalmetoden (figur 17).

Provytorna lades 1971 på väg 20 vid Longjumeau nära Paris och har utsatts

för viss dubbdäckstrafik (ÅDT (10000). Ursprungligen hade man dock ett 20-

tal natur- och konstmaterial i provsträckorna (LCPC, opubl. mat), men vissa

av materialen slets mycket snabbt. Man kan notera att samtliga provmaterial

hade låga LA-tal (20. Epoxiklistret kan ha utövat en armerande verkan och

motverkat nedkrossning och nötningen har varit förhärskande. (Micro-Deval-

metoden behandlas i senare skrivelse och de svenska erfarenheterna från

denna är inte helt så gynnsamma som man kan utläsa från figur 17). Lik-

artade försök med ytbenandlingssten (YIB) har också gjorts av VTI (Backman

mfl 1984). Vägslitaget korrelerade därvid med slipvärdet, men inte med

sprödhetstalet. Lossgjordes dock stenmaterialet genom värmning av binde-

medlet och siktades upp så fann man ett visst samband med sprödhetstalet

som korrelerar med LA-tal.

I USA, där problem med dubbdäcksslitage inte förekommer, har man inte

kunnat påvisa samband mellan asfaltbeongbeläggningars hållbarhet och LA-

värde vid en inventering, som omfattat flera delstater (Gandhi och Lytton

1983). Hudec (1984) har i Ontario, Kanada, inte kunnat finna att LA-metoden
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relaterar till vägerfarenheter. På senare tid har Senior och Rogers (1991)

i Ontario i princip föreslagit slopande av Los Angelesmetoden till förmån

för Micro-Deval (våtnötning) och vittringsförsök (utfört med en svag salt-

lösning) för beläggningsmaterial. Micro-Devalmetoden rekommenderas även för

bestämning av kvaliteten hos "fine aggregate" <4mm för asfaltbetong, men

även för cementbetong (Rogers mfl 1991).

Amirkhanian mfl (1991) har för laboratoriestudier tillverkat Marshall-

provkroppar av asfaltbetong, framställda av stenmaterial med olika LA-tal.

Styvhetsmodulen hos beläggningsproven var oberoende av LA-talet och samma

sak gällde för vidhäftningstalet (våt/torr-pressdraghållfasthet). I Väst-

tyskland har Potschka (1985) undersökt borrkärnor från observationssträckor

där olika stenmaterial av olika kvalitet ingått i bindlagret. Prov togs

dels från hjulspåret, dels från sådana partier som inte trafikerats. Man

extraherade borrkärnorna och siktade upp stenmaterialet för att kunna

studera den nedkrossning som kan tillskrivas trafiken. Man fann dock inget

samband med resultaten från tyskt fallhammarförsök (som ju korrelerar med

LA-tal) och menar att petrografiska faktorer i stället är avgörande för

nedbrytningen. Stränga krav på hållfasthet enligt normerad tysk metod verka

därmed enligt Potschka vara föga motiverade för stenmaterial avsett till

bindlager.

Amerikanska studier av stenmaterial till bärlager har också visat att LA-

metoden inte räcker till som kvalitetskriterium. Vissa stenmaterial, som i

vägen visat dålig lämplighet har inte kunnat urskiljas med hjälp av LA-

provning. Det är dock ofta varit fråga om sedimentära bergarter, men också

omvandlade eller vittringsangripna sådana. Figur 18 visar således resul-

tatet av en inventering, omfattande olika delstater (Augenbach mfl 1960).

Senior och Rogers (1991) konstaterar i Ontario, Kanada, att någon relation

till vägerfarenheter inte föreligger, i varje fall om LA-talet är under 50.
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Kompletterande provningar för materialbedömning krävs tydligen både för

beläggningar och bärlager om materialkvaliteten är skiftande. Således har

ett vittringsförsök, "soundness test", i form av vätnings- och torknings-

cykler i mättad NaESO4 eller MgSOE-lösning, normerats av ASTM (C88) och

allmänt använts i olika delstater, men flera vátnötningsförfaranden (ofta

ganska milda nötningspákänningar) har även utvecklats, främst vid ameri-

kanska delstatslaboratorier. Det bildade finmaterialets "kvalitet" under-

söks ofta, förutom genom siktning även genom sandekvivalentprovning (också

förslagen som europanorm). En sådan vátnötningsmetod, "durability index",

har normerats av AASHTO (T 210). Vid VTI har en likartad metod med vänd-

skakutrustning utvecklats, men pga de gynnsamma stenmaterialkvaliteterna i

Sverige sällan behövt tillämpas (jfr Höbeda 1978b>. Senior och Rogers

(1991) rekommenderar i Ontario att bärlagermaterial bedöms genom Micro-

Devalprovning (vátnötning).

Försök har även gjorts att använda sig av LA-maskinen i modifierad form för

vátprovning (West mfl 1970, Larson mfl 1971). I det första fallet föreslar

man tom olika förfaranden för olika bergartgrupper resp. naturgrus. LA-

utrustningen är dock inte avsedd för vatprovning och idén har inte senare

tagits upp.

7.KONSEKVENSER VID INFÖRANDE AV LOS ANGELESPROVNING I SVERIGE.

Korrelationen mellan metoderna möjliggör en översättning av nu gällande

gränsvärden till LA-tal i nya anvisningar, även om vissa försök först bör

göras med den gradering som blir aktuell i europanorm. (Höbeda 1981, har

gjort ett försök att överföra olika länders LA-krav till ungefärligt

svenskt sprödhetstal, men olika analysfraktioner försvårar jämförelser).

LA-metoden har också använts i Finland under många är och erfarenheter

föreligger.



Väginstitutet utförde LA-provningar vid bergundersökningar i samband med

olika vägföretag under den senare delen av 60-talet och en översikt ges 1

figur 19. Testerna har gjorts i enlighet med ASTM 0131 och på gradering B

(9,5-19,0mm). Proven har varit krossade pä laboratorium och vid produktion

hade sannolikt bättre värden erhållits. Senare har VTI inte gjort rutin-

mässiga prövningar enligt LA-metoden eftersom i princip samma information

erhålls från sprödhetstalet.

Liksom är fallet med sprödhetstal, bör inte LA-talet utgöra ett huvud-

problem för stenmaterialproducenter eftersom 1 många fall goda möjligheter

finns att förbättra det genom att avlägsna svaga komponenter och flisiga

partiklar genom "kubisering". Provning vid en bestämd referensflisighet

(och undersökning av flisigheten separat för produktionskontroll) möjliggör

bättre materialjämförelser. Detta förfarande verkar särskilt väl motiverat

eftersom man i europanormeringssammanhang (bilaga III) föreslagit en

klassificering i dels materialegenskaper ("intrinsic characteristics") och

tillverkningspäverkbara egenskaper ("manufactured characteristics") samt

dessutom vissa ytterligare egenskaper ("additional characteristics ) kan

bli nödvändiga. Klassificeringen kan dock diskuteras eftersom man vid

tillverkningen i hög grad kan påverka materialegenskaperna.

Det måste betonas att LA-metoden utgör en hällfasthetsprovning och komplet-

terande nötningsförsök måste därför finnas, speciellt för slitlagermate-

rial. Finkorniga, glimmerika stenmaterial kan tex få goda LA-värden beroen-

de på en slagdämpande förmåga. Detta gäller tom för vissa täta. massformiga

sedimentära bergarter med dåligt nötningsmotstánd. Kristallina bergarter,

som är grovkorniga eller har dålig kornfogning, ger däremot dåliga LA-

värden och några representanter finns i figur 19. Sådana spröda bergarter

riskerar främst att brytas ned i samband med hanteringen under byggnads-



skedet; Basiska, finkorniga bergarter, som tex diabas ger speciellt låga

LA-värden, men detta gäller också för sprödhetstal.

Utomlands används LA-metoden för kvalitetsbedömning inte endast av slit-

lagermaterial utan för stenmaterial i samtliga väglager. Fransk klassifi-

cering av stenmaterial, som grundar sig på LA-tal och Micro-Deval, båda

föreslagna som europanormer, framgår av figur 20. Från svensk synpunkt kan

det vara svårt att annat än med ganska finkorniga bergarter, få värden som

uppfyller det franska LA-kravet för klass A. I Finland, med likartad

berggrund som i Sverige, har man föreskrivit tre klasser, klass I med LA-

tal (25 samt klass II och III med LA-tal (30 resp 35.

I USA har man en liberal syn på materialkvalitet, mycket beroende på dåliga

geologiska förutsättningar; AASHTO M-62 och -63 föreskriver exempelvis max.

LA-tal 40 och 50 för slitlager av tät, resp. öppen asfaltbetong, för bär-

lager av tät asfaltbetong gäller LA-tal (50. För obundet bär- eller för-

stärkningslager föreskriver AASHTO M-147 ett LA-tal (50. I Australien (New

South Wales) har man ansett att olika bergarter kan behöva olikabedömning;

för högtrafikerad beläggning får tex LA-talet vara max 35 för granit, medan

finkorniga bergarter som basalt och diabas ska ha värden under 20, hornfels

tom under 15 (jfr Höbeda 1981). Även om en sådan uppdelning kan förefalla

motiverad från lämplighetssynpunkt, kan tolkningsproblem uppstå. Basiska

bergarter med låga LA-tal kan vara vattenkånsliga och behöver egetligen

provas på annat sätt, tex genom Micro-Devalprovning eller lika gärna

"svenskt" kulkvarnsförsök. West mfl (1970) har således föreslagit "våt" LA-

provning för sådana material.

LA-metoden är extremt bullrig och kräver större provmängd ån sprödhets-

talsbestämningen. I några länder har man därför försökt finna alternativa

tester som komplement till normerad LA-metod, tex för produktionskontroll.
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I vissa fall står också endast små provmängder till förfogande, exempelvis

om man behöver prova nedkrossade borrkärnor. I Frankrike har man därför

också normerat en fallhammartest (AFNOR P18574) där provmängden är 350g och

apparaten (av brittisk typ) i princip är portabel. Denna utrustning rekom-

menderas även som den enklaste av Kissakwa och Verhoef (1991) efter en jäm-

förelse av ett antal olika länders testmetoder. I Italien har man utvecklat

ett mod. LA-förfarande där provmängden endast är 500g (Lancieri 1973). I

Västtyskland har man försökt använda sig av Marshallutrustning (avsedd för

packning av asfaltmassa) för modifierad provning av stenmaterials hällfast-

het och funnit god korrelation med normerad tysk fallhammare, en stor och

dyrbar utrustning (Kohler och Weber 1972). I Sverige skulle man i princip

kunna bibehålla sprödhetstal som kompletterande metod till LA-talet.

Ur normeringssynpunkt vore, av nuvarande kunskap att döma, ett statiskt

tryckförsök vara att föredra framför LA-provning (eller fallhammarförsök),

eftersom sådana utrustningar som utövar dynamiska pákänningar, alltid är

svåra att definera. Belastningen behöver inte överdrivas för att undvika

packningseffekt. En tryckpress är också lämplig till flera andra ändamål än

provning av stenmaterial. Weber (1990), som jämfört schweiziskt fallhammar-

och tryckförsök (SN 670830), fann att det senare är pålitligare och i 95%

av fallen lämnar samma information som fallhammarförsöket. Höbeda (1973)

har jämfört svenskt sprödhetstal med ett icke standardiserat tryckförsök

där samma provmängd, innesluten i samma cylinder och under samma stämpel

som vid sprödhetstal, belastades med 10ton som gav ganska likartad ned-

krossning som fallhammaren. Korrelationen blev ganska god, i varje fall om

man beaktar att extrema svagmaterial medtogs i jämförelsen.
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* 1. Översiktsbild av Los Angelestrumma (Dumont och Taubé 1989).
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Figur 3. Samband mellan Los Angelesförsök och tre andra testmetoder (fall-
hammarförsök, jfr text) enligt Kissakwa och Verhoef 1991).
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olika vägföretag i skilda geologiska berggrundsformatior
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Väg 158, Askim kza-Kungsbacka

E 4, Gränna-Ödeshög

E 4, Nyköping-Lästringe

Figur 16. Los Angelestal erhållna av väginstitutet Vld inventeringar av
bergkvalitet för projekteraae vägar i slutet på 60-talet (opubl. mat.).



LA 9

 

40

 

30

  

20

101_ 1

 

 

     

10 20 ' 30 40 HDE

Figur 17. fransk stenmaterialklassificering, grundad på LA-tal och Mlcro-

Devaltest (LCPC, opubl. mat. CEN TC 154, TG 7).
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PURPOSE

The purpose of thus present standard rs to specsfy the procedure for measunng the

resmance to fragmentation, due to Impact, of the materual constltutlng a sample of

aggregate

SCOPE

Thrs standard applees to aggregates of natural or artficial ongnn, used rn bunldrng and

cwnl engnneerrng.

REFERENCE DOCUMENTS

ISO 5725: Precrsion of test methods - Determrnation of repeatabllity and

reproducnbtlrty for a standard test method by mter-laboratory tests.

CEN/TC 154/TG 5: Draft document Sampltng methods".

PRINCIPLE OF THE TEST

The test consrsts of measunng the quantuty of material, less than 1 6mm nn SIZE.

produced when the material us subjected to the impact of standard balls in a Los

Angeles machine.

If M rs the wenght of material SUbJQCtEÖ to testnng and m the weight of matenal less

than 1.6 mm produced during the test, the resistance to fragmentation us expressed as

the quantlty:

100 m

M

Thus damenslonless quantaty ns called, by defunltuon, the Los Angeles coefñcnent for the

material (LA).

APPARATUS REQUIRED

5.1 Standard apparatus

Balance of Wthh the limrt range ns compatible wnth the werghts to be measured.

allowrng a relatwe precmon of 01% for each wenghtng.

Sueves: 1 6-4-8-10-14-16-20 mm

Ventulated oven set to: 110° : 5°C

A washtng deVIce.

Equupment necessary for samplung the matenal and to provnde a granulometnc

analysis by slevcng

l

gl lll/fm?



5.2 SPECIAL APPARATUS

The Los Angeles machine comonses (figure l)

Cross-section A-A

Directlon of rotation

 

Figure1

Sec'lion A-Å

A couce A-A
-U

L u. :n .a I '2 2:8 ,--.-..---- 0-' - - sens ce r:-=---m
,Å

           

A hollow cylinder, 12 mm (+ lmm, - 0.5 mm) Ithk in Stainless Steel of haroness greater

than closed at b0th ends It has an internal diameter of 710 mm i 3 mm and an

internal ength of 508 mm : 3 mm The cylinder lS suppported on two honzontal axes.

fixed to its two end walls but not penetrating msnde the cylinder; the cylinder is mounted

so that it can turn about its own axis, which shall be horizontal.

An ooening 150 mm i 3 mm wroe allows inserting and removmg the samme oreferably

over the wnole length of the cylinder to facilitate the removal of material after the test.

During :ne test, the opening lS hermetically sealed so that it lS dustprooi, usang a

removaoie cover Wthh enables the insude surface to rematn cylindrtcal.

This cynncncal inner surface IS interrupted by a protecting plate, placed 400mm from the

edge of the cover, the distance being measured along the cylinder in the direction of

rotation 'his plate manufactured in the same steel as the cylinder lS of rectangular

(ros: canon ( length equal to ;nat oi the cyiinoer , waut'n 30 mm 2: 2 mm, tnlckness 25

mm 1 * mm). lt lS placed in a diametrtcal plane, along a generatnx, and is welded or

bolteo onto the end walls

Ball load: this comprtses spherical steel balls, diameter approximately 47 mm weighing

between :ae and 445 9 The balls are manufactured in a steel of hardness greater than
1400

C1l]l\,-C:QA/



A motor imparting a constant and even rotational speed to the drum of between 30 - 33 rpm.

A tray for recovering the material, after testing

A revolution counter, rotary type, which Will automatically stop the motor after the reqUired

number of turns.

6 PREPARING THE SAMPLE FOR TESTlNG

It is recommended that the weight of sample sent to the laboratory should be such thatthe

weight of material in the granular clasSiffication selected for the test will be at least 15 kg.

The test may be carried out on two granular clasSifications:

- a narrow-range Classification: lO - 14 mm. This is the reference test.

a Wideorange Classification: 4 - 20 mm. Granularity is defined by the percentages of sub-

classifications: 4-8mrn 30 .t 5%

8-16 mm 50 i 5%

16-20 mm 20 i 5%

Sieve the dry sample from the sacks on each of the sieves for the granular classification

selected, commencmg With the largest mesh sieve

Wash the Sieved material and dry it in an oven, at 110°C, until a constant weight reading is

obtained, that is, until 2 successwe weighings of the sample, taken one hour apart, do not

vary by more than 01%.

The weight of the test sample shall be 5 000 9 i 5 9.

The sample shall be prepared in accordance With the instructions in European Standard (EN

). Sampling methods

7 CARRYING OUT THE TEST

Carefully place the balls in the machine, depending on the granular Classification selected,

then the test sample. The load is determined in accordance with the indications of the

follownng table :

Granular Number Total weight

clas5ification(in mm) of balls of load (in 9)

+ 20

10-14 or 4-20 11 4800

-150



Replace the cover

Rotate the machrne for 500 revolutrons, at a constant speed between 30-33 rpm

Pour the aggregate unto a tray placed under the apparatus, takrng care that the opening lS Just

above the tray In order to av0ld losmg any material

Steve the matenal contauned rn the tray, using the l 6mm sueve The material rs sneved rn several

lots, rn order to facnlrtate the operatron .

Wash the material oversrze for the 1 6 mm sleve D'rä'rn and dry tt in an oven at 110° C until ILS

werght rs constant.

Welgh thus overslze matenal when dry. Let the result of werghlng be m 1.

8 EXPRESSING THE RESULTS.

By defrnmon, the Los Angeles coeffrcrent (LA) rs the ratio:

100

where m _-_- S 000 - m1 rs the dry wetght of the fractlon of material passtng through the 1.6 mm

steve, after the test, ln grams.

The result rs rounoed off to the nearest whole number

9 TEST REPORT

The test report shall rnclude the followrng: -

- Name and orngrns of sample

- Granular class:ficatlon of sample tested

- Test results.

10 ACCURACY

Repeatablhty (r) and reproducnblllty (R) have been determrned on the basis of two repeat tests

camed out on each material m 18 laboratones.

The results shall be interpreted ln accordance wrth ISO 5725.

The results obtarned for levels 10 to 30 of granular classrñcatlon 10-14 mm are as follows:

Oh lur/ro



Repeatabnmyr = 1 3

- ReproducnbthtyR : 1 6 + 0 11 x

where x as the value level
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Designation: C 131 - 89 G

Standard Test lVIetnod tor

Resistance to Degradation of Small-Size Coarse Aggregate
by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine1

This standard IS issued under the fixed designation C 131: the number immediately following the designation indicates the year of

original adoption or. in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year oflast reapproval. A
superscript epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval.

This .standard has been approved for use by agencies of the Deparimem of Defense. Consult l/l(' Du!) Index of*Speri/Mattons' (md

Standards g/Or I/ie specific' _i'eur altssue w/llt'h /ias been adopted hi' the Depur/mem Uf Defense

. Seope

1.1 This test method covers a procedure for testing sizes of
oarse aggregate smaller than 11/2 in. (37.5 mm) for resist-
nce to degradation using the Los Angeles testing machine.

Norr: l-A procedure for testing eoarse aggregate larger than 3/4 in.

9 mm) is covered in Test Method C 535.

. Referenced Documents

2.1 ASTM Standards:
C 136 Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse

Aggregates2
C 535 Test Method for Resistance to Degradation of

Large-Size Coarse Aggregate by Abrasion' and Impact in
the Los Angeles Machine2

C 670 Practice for Preparing Precision and Bias State-
ments for Test Methods for Construction Materials2

C 702 Practice for Reducing Field Samples of Aggregate to
Testing Size2

D 75 Practice for Sampling Aggregates2
E 11 Specification for Wire-Cloth Sieves for Testing

Purposes3

Summary of Test Method

3.1 The Los Angeles test is a measure of degradation of
ineral aggregates of standard gradings resulting from a
mbination of actions including abrasion or attrition.
.pact, and grinding in a rotating steel drum containing a
ecified number of steel spheres. the number depending
on the grading of the test sample. As the drum rotates, a
:lf plate picks up the sample and the steel spheres, carrying
:m around until they are dropped to the opposite side of
: drum. creating an impact-crushing effect. The contents
:n roll within the drum with an abrading and grinding
ion until the shelf plate impacts and the cycle is repeated.
:er the prescribed number of revolutions, the contents are
noved from the drum and the aggregate portion is sieved
measure the degradation as percent loss.

This test method is under the jurisdiction of ASTM Committee C-9 on
crete and Concrete Aggregates and 15 the direct responsibility ofSubcommittee
.03 05 on Methods ofTesting and Specifications for Physical Characteristics of
crete Aggregates.

"arrent edition approved June 15. 1989. Published June l989. Originally

ished as C IR! - 37 T. Last previous edition C 131 - 8H1987l_

simma. Bum; ul ;LV/lll .S/tuit/urc/s. Vols 04.03 and 04.03.

;lmiuu/ BunA u/Å-lS'IÄll Standards". Vol l4.02.

 

4. Signiñcance and Use

4.1 The Los Angeles test has been widely used as an
indicator of the relative quality or competence of various
sources of aggregate having similar mineral compositions.
The results do not automatically permit valid comparisons to
be made between sources distinctly difTerent in origin,
composition, or structure. Specification limits based on this
test should be assigned with extreme care in consideration of
available aggregate types and their performance history in
specific end uses.

5. Apparatus

5.1 Los Angeles Machine-The Los Angeles testing ma-
chine, conforming in all its essential Characteristics to the
design shown in Fig. 1. shall be used. The machine shall
consist of a hollow steel cylinder, closed at both ends, having
an inside diameter of 28 i 0.2 in. (711 i 5 mm), and an
inside length of 20 i 0.2 in. (508 i 5 mm). The cylinder
shall be mounted on stub shafts attached to the ends of the
cylinder but not entering it. and shall be mounted in such a
manner that it may be rotated with the axis in a horizontal
position within a tolerance in slope of 1 in 100. An opening
in the cylinder shall be provided for the introduction of the
test sample. A suitable, dust-tight cover shall be provided for
the opening with means for bolting the cover in place. The
cover shall be so designed as to maintain the cylindrical
contour of the interior surface unless the shelf is so located
that the charge will not fall on the cover, or come in contact
with it during the test. A removable steel shelf extending the
full length ofthe cylinder and projecting inward 3.5 i- 0.1 in.
(89 i 2 mm) shall be mounted on the interior cylindrical
surface of the cylinder. in such a way that a plane centered
between the large faces coincides with an axial plane. The
shelf shall be of such thickness and so mounted, by bolts or
other suitable means. as to be ftrm and rigid. The position of
the shelf shall be such that the distance from the shelfto the
opening, measured along the outside circumference of the
cylinder in the direction of rotation, shall be not less than 50
in. (1.27 m).

NOTE 2-The use of a shelf of wear-resistant steel. rectangular in

cross section and mounted independently of the cover. is preferred.
However. a shelf consisting of a section of rolled angle. properly

mounted on the inside of the coyer plate. may be used pr0vided the

direction of rotation is such that the charge will be caught on the outside

face of the angle. lfthe shelf becomes distorted from its original shape to

such an extent that the requirements given in Xl.2 of the Appendix to

this method are not met. the shelf shall either be repaired or replaced

before additional tests are made.

;i
l
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Metric Equwalents

  

m *m 1/2 1 31/2 6 71/2 20 28 50

mm 6 4 12 7 25 4 89 102 152 190 508 711 1270

FIG. 1 Los Angeles Testing Machtne

5 1 1 The machtne shall be so drtven and so counterbal-
anced as to matntatn a substanttally umform penpheral

speed (Note 3). lfan angle lS used as the shelf. the dtrectton

of rotatton shall be such that the charge ts caught on the
outsrde surface of the angle

NOTE 3-Back-lash or sltp tn the drmng mechamsm lS ver) llkêl) to

furntsh test results whtch are not dupltcated bx other Los Angeles

machtnes producmg constant pertpheral speed

5.2 Slet'es, conformtng to Spec1ftcatton E l 1
5.3 Balance-A balance or scale accurate wtthtn 0 1 92 of

test load over the range requrred for thts test
5 4 Charge-The charge shall consrst of steel spheres

averagtng approxrmately 127/32 m (46 8 mm) m dtameter
and each wetghtng between 390 and 445 g

5 4.1 The charge. dependmg upon the gradtng of the test
sample as descrtbed m Sectton 7. shall be as folloxxs

Number ot \\ etght ol

(xradtng Spheres ( httrgt g

-\ 12 5(th) : 35
B ll 45h' : Ö

L 5 ?110: 20

I) 6 2500 I lå

Non -l-Steel ball beartngs llt/m m (46 0 mm) and l_/.a m (47 6

nm) tn dtameter xxetghtng approxrmatelx 400 and 440 g each

reSpecttveh are readtlx avatlable Steel spheres 137/32 m (46 8 mm) m

diameter weightng approxrmately 430 g may also be obtamable 'l he

charge may consrst ofa mtxture ofthese srzes conformtng to the uenght
tolerances of 5 4 and 5 4 l

6. Sampling

6 1 The fteld sample shall be obtamed m accordance wrth
Practtce D 75 and reduced to test portton srze tn accordance
thh Methods C 702

7. Test Sample

7.1 The test sample shall be washed and oven-drted at 221
to 230°F (105 to 1 10°C) to substanttally constant wetght

(Note 5). separated tnto tndtthual srze fracttons. and recom-

btned to the gradmg ofTable l most nearly correspondmg to
the range of srzes tn the aggregate as furntshed for the uorlt
The wetght ofthe sample pnor to test shall be recorded to the

nearest 1 g

8 Procedure

81 Place the test sample and the charge m the Los
Angeles testmg machtne and rotate the machme at a speed of
30 to 33 rpm for 500 revoluttons After the prescrtbed
number of revoluttons. dtscharge the matertal from the



 

*4511) C131

Gradings of Test Samples

 

Sieve Size (Square Openings) Weight of Indicated Sizes. g

   

Grading
Passlng Retained on

A B C D

37.5 mm (11/2 in.) 25.0 mm (1 in.) 1 250 i 25

25.0 mm (1 in.) 190 mm (3/4 in.) 1 250 : 25 ,_.

19.0 mm (3/4 in.) 12.5 mm (1/2 in.) 1 250 i 10 2 500 i 10

12.5 mm (1/2 in.) 95 mm (3/8 in.) 1 250 : 10 2 500 : 10 ..,

9.5 mm (3/3 in.) 6.3 mm (1/4 in.) 2 500 i 10

6.3 mm (1/4 in.) 4.75-mm (No. 4) 2 500 i 10 H.

4.75-mm (No. 4) 2.36-mm (No. 8) § _ t 5 000 i 10

Totai 5000:10 5000:10 5000:10 5000:10

 

ichine and make a preliminary separation of the sample
a sieve coarser than the 1.70-mm (No. 12). Sieve the finer
rtion on a 1.70-mm sieve in a manner conforming to
ethod C 136. Wash the material coarser than the 1.70-mm
ve (Note 5), oven-dry at 221 to 230°F (105 to 110°C) to
Jstantially constant weight, and weigh to the nearest 1 g

ote 6).

N'OTE 5-lf the aggregate is essentially free of adherent coatings and
,1. the requirement for washing before and after test may be wáived.
nination of washing after test will seldom reduce the measured loss
more than about 0.2 0/0 of the original sample weight.

\lOTE ö-Valuable information concerning the uniformity of the
iple under test may be obtained by determining the loss after 100
olutions. This loss should be determined without washing the

terial coarser than the 1.70-mm sieve. The ratio ofthe loss after 100
olutions to the loss after 500 revolutions should not greatly exceed

3 for material of uniform hardness. When this determination is
de. take care to avoid losing any part of the sample; return the entire

iple. including the dust of fracture. to the testing machine for the
il 400 revolutions required to complete the test.

Calculation

1.1 Express the loss (difference between the original
ight and the final weight of the test sample) as a

31

 

percentage of the original weight of the test sample. Report
this value as the percent loss.

NOTE 7-The percent loss determined by this method has no known

consistent relationship to the percent loss for the same material when

tested by Test Method C 535.

10. Precision

10.1 For nominal 19.0-mm (3/4-in.) maximum size coarse
aggregate with percent losses in the range of 10 to 45 %, the
multilaboratory coefficient of variation has been found to be
4.5 %.4 Therefore, results of two properly conducted tests
from two different laboratories on samples of the same
coarse aggregates should not differ from each other by more
than 12.7 %4 of their average. The single-operator coefficient
of van'ation has been found to be 2.0 70.4 Therefore, results
of two properly conducted tests by the same operator on the
same coarse aggregate should not differ from each other by
more than 5.7 % of their average.4

10.2 Bz'as-Since there is no accepted reference material
suitable for determining the bias for this procedure, no

statement on bias is being made.

4These numbers represent. respectively. the (15%) and (DZS%) limits as

described in Practice C 670.
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TABLE 1

F_ CATEGORISATION 0:: AGGREGATES

INTRINSIC CHARACTERISTICS F

   

Strenng - (Los Angeles) lmOGCT

  

- (Micro-dem:) Wear

   

Resistance to freeze - tncw L

   

MANUFACTURED CHARACTERISTICS

 

Comcosmon
Srcnulcrity - oversxze

 

- UHdBfSIZB

 

- oversxze nn sand

ond oli-in aggregote

 

-9.1.9
2

 

- ñnes content

 

Shape (floldness index)

 

Cleonnness - sand equrvolent

 

- MB test

 

° b crushed porricles

    

 

ADDITIONAL CHARACTERISTICS

- Deteriorcmon - volume stobility

 

- Organic content

- Ch1orides

 

 

 

- P.S.V.

 

 



     

Wearing courses-

Surface dressing _
Ballast A I 1 (F. S. V.)

Road concrete A11

Subbase course C II '

i
I Normal concretes C 112 (chloride)

TABLE 2




