
LINKÖPING 2004

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT
SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE

Va
ria

  53
5

Inverkan av glimmer på ett obundet
vägmaterials deformationsegenskaper
– Resultat från laboratorieförsök

MARIA ARM

HÅKAN ARVIDSSON

PEET HÖBEDA





STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT
SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE

Varia 535

LINKÖPING 2004

Inverkan av glimmer på ett obundet
vägmaterials deformationsegenskaper
– Resultat från laboratorieförsök

MARIA ARM

HÅKAN ARVIDSSON

PEET HÖBEDA



Varia

Beställning

ISSN
ISRN

Projektnummer SGI
Dnr SGI

©

Statens geotekniska institut (SGI)
581 93 Linköping

SGI
Litteraturtjänsten
Tel: 013–20 18 04
Fax: 013–20 19 09
E-post: info@swedgeo.se
Internet: www.swedgeo.se

1100-6692
SGI-VARIA--04/535--SE

11165
1-0202-0104
Statens geotekniska institut



SGI Varia 535 1-0202-0104

3 (42)

FÖRORD
Detta projekt har genomförts i samarbete mellan Statens geotekniska institut (SGI) och
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Cecilia Toomväli, SGI, har svarat för
permeabilitetsbestämningen medan Håkan Arvidsson, VTI, har svarat för alla övriga
laboratorieundersökningar och Maria Arm, SGI, har svarat för dataanalyser och rapport-
skrivning. Peet Höbeda, numera pensionerad från sin forskartjänst vid VTI, har skrivit
Kapitel 3 och anlitades som expert i kraft av flera tidigare litteraturstudier och material-
undersökningar om glimmer.

Värdefulla synpunkter har under projektets gång erhållits från Håkan Thorén, Väg-
verket (VV) som också var initiativtagare samt Elisabeth Olsson, BergAB, Karin Hög-
ström och Klas Hermelin, VV, och Karin Axelström, SGI.

Projektet har finansierats av Vägverket.
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SAMMANFATTNING
För att undersöka glimmerhaltens betydelse för ett obundet vägmaterials deformations-
egenskaper har krossat bergmaterial med olika glimmerinnehåll studerats i laboratori-
um. Materialens packningsegenskaper, nedkrossningsbenägenhet, deformationsegen-
skaper vid olika belastning och vatteninnehåll samt permeabilitet har undersökts och
jämförts. Resultaten har relaterats till de olika materialens glimmerinnehåll.

Projektet har bedrivits i två etapper. Del 1 med laboratorieprovning av sju material
och Del 2 med utökad provning av fyra av dessa material samt provning av ytterligare
ett material.

De fortsatta laboratoriestudierna av de fyra först utvalda materialen bekräftade re-
sultatet från Del 1:
•  Hög glimmerfrekvens i materialet kombinerat med torra förhållanden medför mind-

re permanenta och elastiska deformationer.
•  Glimmerfrekvensen i materialfraktionen 0,125–0,25 mm har störst inverkan.

Vid provningarna med högre vattenkvot blev resultatet detsamma när hög belastning
användes. För medelhöga och låga belastningar konstaterades däremot en liten ökning
av deformationerna när glimmerhalten ökades.

När undersökningen utökades med ett material som hade extra hög glimmerhalt för-
ändrades resultatet så att tendensen istället blev att:
•  Mycket hög glimmerfrekvens kombinerat med våta förhållanden medför stor per-

manent deformation och till och med ”brott”.
•  Det material som hade högst glimmerhalt (81%) hade mest vattenberoende defor-

mationsegenskaper trots att det inpackade materialet hade lägst finjordshalt (3%).
•  De permanenta deformationerna var mest spänningsberoende hos det glimmerrikaste

materialet.

Samtliga material i undersökningen hade permeabilitet mellan 7 x 10-6 och 7 x 10-5 m/s.
Inget samband mellan glimmerhalt och permeabilitet kunde noteras.

Vid jämförelse mellan laboratorieresultaten och fältförsök med provytor med de un-
dersökta materialen i bärlagret uppmättes större relativ deformation i fältförsöken.
Rangordningen mellan provytorna var densamma som mellan materialen i laboratorie-
provningarna vid ca 74% relativ vattenkvot. Laboratorieprovningarna vid torrare för-
hållanden gav emellertid en annan rangordning mellan materialen.

Slutligen bör det konstateras att det är inte bara glimmerfrekvensen som avgör hur
stora deformationerna i ett obundet materiallager blir. Glimmertyp samt glimmerfjällens
storlek och orientering är också betydelsefullt. Det är viktigt att skilja mellan glimmer
som ligger strax över 0,063 mm storlek och den glimmer (egentligen vittringsprodukt)

Inverkan av glimmer
på ett obundet vägmaterials deformationsegenskaper
Resultat från laboratorieförsök
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som ligger i lerfraktionen eller strax över. Observera också att glimmerrika bergarter är
mycket inhomogena. Materialets kornstorleksfördelning och vatteninnehåll i kombina-
tion med belastningens storlek är andra viktiga parametrar. Betydelsen av vattenkvot
och finjordshalt verkade bekräftas även i fältresultaten.

SUMMARY
With the purpose to study the impact of mica on the deformation properties of an un-
bound road material, crushed rock with varying mica content has been investigated in
laboratory. The compaction properties, the durability, the deformation at loading and at
different water content together with permeability has been investigated and compared.
The result has been related to the mica content of the material tested.

The project has been performed in two steps. In the first step seven material was
tested in the laboratory. The second step contained further tests on four of this materials
together with tests on one more material.

The results from the second step confirmed the results of step one:
•  In dry conditions, higher frequency of mica implicates less permanent and elastic

deformations.
•  The mica frequency in fraction 0.125–0.25 mm gives the largest impact.
Furthermore,
•  In wet conditions, very high mica frequency results in large permanent deformations

and sometimes “failure”.
•  The most mica rich material (81%) had the most water depending deformation prop-

erties although it had the lowest fines content (3%).
•  The most mica rich material had the most stress dependent permanent deformations.

The permeabilities for materials studied were between 7 x 10-6 and 7 x 10-5 m/s. There
was no relation between mica content and permeability.

Four of the materials in the laboratory study were used as base course in test sections
described in Vägverket (2004). When comparing the deformation measurements, larger
relative deformation was measured in the field tests than in the laboratory tests. The
ranking of material was the same in the field as in the laboratory tests with ca 74% rela-
tive water content. However, the laboratory tests at drier conditions resulted in another
ranking.

Finally, it is not only the mica frequency that decides how the material deforms. The
type, the size and the orientation of the mica particles are also important. It is important
to distinguish between mica particles of about 0,063 mm in size and the mica particles
in the clay fraction (that is weathered rock). Furthermore, mica rich rocks are very in-
homogeneous. Other important parameters are particle size distribution of the material
and the water content combined with the stress conditions. This seems to be confirmed
in the field tests.
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1 BAKGRUND
Under senare år har skador upptäckts och skadeutredningar utförts på ett antal nybyggda
vägar runt om i landet. En tänkbar skadeorsak som nämnts är för hög glimmerhalt i de
obundna överbyggnadsmaterialen. Det har därför diskuterats inom Vägverket om en
begränsning av glimmerinnehållet ska införas. Idag finns inget sådant gränsvärde i Väg-
verkets ATB VÄG (allmän teknisk beskrivning väg).

Enligt Vägverkets huvudkontor och Vägverket Region Väst finns det ett stort behov
av att utreda glimmerinnehållets betydelse för överbyggnadsmaterialens deformations-
egenskaper. Det finns i dagsläget ingen Europastandard på området, ej heller pågår nå-
got arbete för att ta fram en sådan.

Våren 2002 startades projektet ”Glimmerhaltens inverkan på ett obundet vägmateri-
als deformationsegenskaper”. Projektet är uppdelat i två delar:

Del 1 som finansieras av Vägverket Region Väst och omfattar laboratorieprovning av
sju material. Denna del har rapporterats tidigare (Arm, 2002).

Del 2 som finansieras av Vägverkets Huvudkontor och omfattar val av fyra material,
ytterligare laboratoriestudier av dessa samt fältförsök där instrumenterade provytor med
de fyra materialen i bärlagret belastas och följs upp.

I denna rapport redovisas resultaten från Del 1 och laboratoriestudierna i Del 2. Fält-
försöken redovisas i en separat rapport (Vägverket, 2004).

2 SYFTE
Det övergripande syftet med projektet är att undersöka glimmerhaltens betydelse för ett
obundet vägmaterials deformationsegenskaper.

Syftet med undersökningarna i Del 1 av projektet är att tillsammans med Vägverkets
egna undersökningar ge underlag för att välja ut fyra av materialen att gå vidare med till
Del 2.

Syftet med undersökningarna i Del 2 av projektet är att tillsammans med resultaten
från fältförsöken ge underlag för en eventuell begränsning av tillåten glimmerhalt i
obundna överbyggnadsmaterial.

3 ALLMÄNT OM GLIMMER (av Peet Höbeda)
En tidigare litteraturstudie (Höbeda, 1987) omfattar då tillgänglig litteratur som tar upp
olika aspekter på glimmer i terrassmaterial och ballast för obundna lager, till asfaltbe-
läggning och betong. Även testmetoder för glimmerhalt beskrivs. Paradoxalt nog an-
vänds glimmer som industriellt bearbetat tillsatsmedel i vissa material, men utgör sam-
tidigt en oönskad beståndsdel i ballast. Ett huvudproblem med glimmerrika bergarter är
att de är mycket inhomogena, jfr Höbeda et al, 1999.

Glimmermineral har en utpräglad förmåga att spalta upp i en enda riktning och bilda
tunna, elastiska fjäll. I låga, kontrollerade halter kan mineralet i fri form verka som filler
(för vissa specialapplikationer) eller utöva en armerande förmåga. I höga halter verkar
dock mineralet som ett smörjmedel, speciellt om det vid skjuvpåkänning ansamlas till
glidplan (Hartmann, 1962).

Glimmerrika bergarter kan täcka stora områden (i Sverige t ex metagnejser i södra
Norrland, varierande gnejsberggrund i sydvästra Sverige och delar av fjällberggrunden).
Glimmern kan utöva olika inverkan på bergartsegenskaperna beroende på dess korn-
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storlek, orientering och framförallt separering till sammanhängande, glimmerrika skikt
(såsom exempelvis fallet hos fylliter och glimmerskiffrar). Sådana bergarter är särskilt
inhomogena och besvärliga att hantera. Krossprodukten blir flisig såvida glimmerkor-
nen orienterat sig och ansamlats skiktvis samt bildat en förskiffring.

Det är viktigt att skilja mellan glimmer som ligger strax över 0,063 mm storlek och
den glimmer (egentligen vittringsprodukt) som ligger i lerfraktionen eller strax över.

Glimmerrika bergarter ger ballast som har egenskaper som inte passar väl med de
kriterier och materialmodeller som är framtagna för glimmerfattiga material. Glimmer-
rika stenmaterial är kända för dålig slitstyrka och för att ge höga kulkvarnsvärden, men
det senare är inte alltid fallet. Ofta är glimmern (exempelvis i många gnejsbergarter)
anrikad till skikt med hög halt av mineralet, men som förekommer lagrad tillsammans
med skikt som innehåller lite glimmer. Krossar man en sådan bergart anrikas glimmern i
finandelen, speciellt efter hård kubisering. Ett för funktionen missvisande, alltför bra,
kulkvarnsvärde kan då erhållas för analysfraktionen som till stor del består av bergarts-
komponenten med låg glimmerhalt. Glimmerrika finkorniga bergarter har även bra slag-
seghet och låga Los Angelesvärden eller sprödhetstal. Anmärkningsvärt är att glimmer-
halt inte uppmärksammas mer som skadlig beståndsdel i specifikationer, t ex i europa-
standarder för förenklad petrografisk analys, SS-EN 932-3.

Glimmerrika bergarter kan vara lättvittrande (t ex den bergart som påträffats vid E18,
Köping–Arboga). Brandl (1973) har i Österrike efter studier av borrkärnor av fyllit,
glimmerskiffer och sericitskiffer kommit till slutsatsen att sådana material är tjälfarliga
och i vägsammanhang bör skifferberg ersättas till minst 30 cm djup med bättre, obundet
material. Han har bl. a. gjort frys-töförsök på borrkärnebitar och konstaterar att det sker
en uppmjukning och t. o. m. islinsbildning. Lermineral kan förekomma i bergarterna
och ger då en särskild försvagning.

En viktig orsak till att glimmerrika bergarter ger dålig ballast är således den att
glimmer – och då särskilt biotit – förekommer i bergarter som förutom ”riktig” glimmer
innehåller sekundära mineral såsom, klorit, olika lermineral och kolloider. Biotit vittrar
särskilt snabbt till sådana produkter, något som påvisats av Struilleau (1966). Klorit är
ett instabilt, vittrande mineral som liksom glimmer har bladig form och spaltbarhet i en
riktning. Den räknas egentligen inte till glimmergruppen, men är skadligare i ballasten.
Förekommer det hög halt av sekundära mineral som vittringsprodukter i finmaterialet
bör dock europastandarder som sandekvivalent (SS-EN 933-8) och metylenblåabsorp-
tion (SS-EN 933-9) ge utslag. Den senare reagerar främst för svällande lermineral.

Glimmer kan förekomma i bergtäkter i mycket finkornig form (sericit) i omvandlad
fältspat, men också som sprickfyllnader. Krossprodukten har då mjöliga ytor som blir
feta i vått tillstånd. Ett nyligen undersökt fall är en bergtäkt i Mellansverige. Bergarten,
som bestod av gnejsgranit, var ställvis glimmerrik men hade generellt sett goda kul-
kvarnsvärden.

Aspekter på obundet glimmerrikt mineral
Vägskador som uppkommit i asfaltbelagda vägar eller grusvägar har i olika länder till-
skrivits glimmerrika terrassmaterial med fjädrande egenskaper. Ofta har det varit fråga
om vittringsjordar varvid motståndskraftig ljus glimmer anrikats medan exempelvis
biotit och fältspat vittrat ned. Det elastiska, bladiga mineralet har en förmåga att oriente-
ra sig vinkelrätt mot packningspåkänningen, överlagra andra korn och skapa hålrum.
(Höbeda och Bünsow, 1974). Det fjädrande mineralet absorberar packningsenergi. Ju
grövre glimmerfjäll, desto mer påtaglig är effekten medan finkornig glimmer verkar mer
som filler mellan större korn. Vid höga halter av glimmer kan en samverkan mellan
kornen börja ske under belastning. Utsätts ett glimmerrikt material för skjuvning kan
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mineralet ansamlas till smörjande glidplan och hållfastheten hos det obundna materialet
kommer att avsevärt reduceras. Fuktighet har en negativ inverkan. Undersökningar av
glimmerrika, obundna material har i regel fokuserats på mätning av styvhet som är lätta-
re att bestämma än permanent deformation (jfr Höbeda, 1987).

CBR-mätning ger främst ett mått på motståndskraft mot permanenta deformationer. I
vissa länder med metamorf, ofta glimmerrik berggrund krävs att CBR-provning utförs
efter frysning och upptining, t.ex. i Schweiz och delar av Tyskland (Giudicetti, 1975). I
Österrike försöker man komma åt glimmerrika, tjälfarliga finmaterial genom ett
”Mineralkriterium” som grundar sig främst på röntgendiffraktion (Kappel och Lengau-
er, 1983, se Tabell A). Metoden används för bedömning av tjälfarlighet och har föresla-
gits för europastandardisering men ansetts vara alltför komplicerad.

Tabell A Österrikiskt mineralkriterium för tjälfarlighet

En hög halt av glimmer kan avsevärt försämra motståndskraften mot permanent defor-
mation hos obundna material. Treaxialförsök, som gjorts vid Tammerfors Tekniska
Universitet (Saarenketo et al., 2001), visar således hur starkt den permanenta deforma-
tionen hos en finsk glimmerrik gnejs påverkas av spänningsnivån (summan av huvud-
spänningarna). Vid en spänning på 300 kPa sker det skjuvbrott, medan det vid 100 kPa
erhålls mycket låga deformationer, även efter en ganska långvarig pulserande belastning
(Figur A). Reduceras nivån för spänningen från 250 till 150 kPa är även effekten påtag-
lig. I detta speciella fall räknar man att ett 200 mm tjockt asfaltbundet material hade
behövts på bärlagret med hög glimmerhalt vid de rådande trafikförhållandena.
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Figur A Treaxialförsök, utförda vid fyra olika spänningsnivåer
(deviatorspänning), på bärlagermaterial av glimmerrik
gnejs som först fått suga upp vatten kapillärt, sedan
frysts och därefter tinats (Saarenketo et al,. 2001)

Som påpekats av Hartmann (1962) kan glimmerfjäll verka som smörjmedel. Utsätts ett
obundet material innehållande hög halt av fria glimmerkorn för skjuvpåkänning kan
glimmern omfördelas, skjuvplan bildas i lagret så att brott uppstår. Omfördelning av
finmaterialet i vattenmättat, obundet bärlager under trafikbelastning har observerats i
Australien av Wylde (1984). Glimmerrika bergarter har inte studerats. Däremot bergar-
ter innehållande finkorniga omvandlingsprodukter.

En skadeutredning har gjorts av Höbeda et al. (1999) av väg E18, Köping–Arboga,
som redan kort tid efter trafikpåsläpp visat tecken på nedbrytning. Det visade sig att
man använt sig av leptitberg, med inslag av vittrande glimmerskiffer, antingen i BBÖ-
konstruktion enligt BYA Komplement 1/89 eller också i lätt bergbank. Vid en senare
undersökning har prov, som tagits slumpmässigt av obundet material i vägen, studerats
vid Tammerfors Tekniska Universitet. Kolisoja (2002) har utfört treaxialförsök, först på
torkat prov (0–32 mm), sedan på prov som fått suga upp vatten kapillärt och slutligen på
prov som också utsatts för en frys-töcykel. Styvhetsmodulen bestämdes enligt SHRP
Protocol P46 (AASHTO, 1992). Modulvärdet minskar efter kapillär uppsugning och
ytterligare efter frys-töväxling (Figur B). En mycket kraftig ökning av den permanenta
deformationen för fryst och upptinat prov erhölls (Figur C). Vattenkvoten var för torkat
prov 1,8%, för kapillärt mättat prov 5,5% och för fryst och upptinat prov 8,8%. Frys-
ningen har således inneburit en påtaglig ökning av vattenkvoten. Enligt Kolisoja har inte
några tidigare testade finska obundna material haft så dåliga egenskaper. I föreliggande
fall indikerade även de vid VTI tidigare utförda testerna för ”finmaterialkvalitet” ett
tveksamt material, även om värdena inte var helt dåliga. Materialet var även mycket
inhomogent.
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Figur B Mätta värden på resilientmodulen hos det
obundna bärlagret i väg E18 Arboga–Köping.
Provningsförhållandena är torrt (a),
”adsorbed” (b) och efter frys-töväxling (c).
(Kolisoja, 2002)

Figur C Uppmätta permanenta axiella deformationer i provkroppen vid
provning av de resilienta deformationsegenskaperna. (Koliso-
ja, 2002)

Spänningsnivån spelar således en mycket större roll än antalet överfarter av tunga for-
don på den vägkonstruktion som finns i väg E18, med obundet material som på sina håll
har hög glimmerhalt. Detta förklarar den snabba ”åldringen” och nedbrytningen i vägen,
med ett vittrande glimmerhaltigt material som ligger under en tunn och inte tät asfalt-
konstruktion. Högt hålrum i beläggningen har gjort att vatten och saltlösning kunnat
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mätta obundna material, både mellanfraktion och underliggande grovfraktion där egent-
ligen det riktiga dåliga materialet finns.

En klassifikation har gjorts i Quebec, Kanada (Doré, 1989) för bedömning av be-
ständighet och lämplighet hos skifferhaltiga material i obundna lager. Klassifikationen
grundar sig dels på en våtnötningstest (i Devaltrumma utan stålkulor), dels en vittrings-
test (saltsprängning med magnesiumsulfat, likartad SS-EN 1367-2). Det har vidare kon-
staterats att materialet utsätts för den högsta påfrestningen och nedbrytningen redan
under byggnadsskedet och i mindre omfattning senare i vägen (Detta stämmer väl över-
ens med erfarenheterna från väg E18). Vikten av dräneringsåtgärder påpekas och det
utlagda materialet bör så snabbt som möjligt täckas med ett bättre obundet material och
en tät asfaltbeläggning. Skiffermaterial i fyllning läggs på ett dränerande filterlager.
Även skiffer i innerslänt täcks över med annat material för att förhindra vittring. Skif-
ferns beständighet ökar i princip med metamorfosgraden hos bergarten.

Erfarenheter i Indien av vägbygge i bergterräng, där undergrund/underbyggnad ut-
görs av glimmerrik fyllit, behandlas av Chaplot (1999). Bergarten är svag och vittrande
samt redan mer eller mindre nedbruten. Omfattande skador uppkom på den svagt di-
mensionerade huvudvägen mellan Delhi och Bombay. Bärigheten blev nedsatt under
långvariga regnperioder och så låga CBR-värden som 1–3 har mätts upp (fältmätning?).
En dålig och vattengenomsläpplig beläggning anses vara en av orsakerna till skadorna.
Vid rehabilitering har därför särskilda dräneringsåtgärder vidtagits. Ett dränerande,
obundet lager har byggts in under bärlagergruset och asfaltbeläggningen för att leda bort
inträngande vatten sidledes och därmed undvika vattenmättning av det underliggande
dåligt beständiga fyllitmaterialet.
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4 DEL 1

4.1 Material i Del 1
Material från sju olika bergtäkter med varierande glimmerinnehåll har studerats. I fort-
sättningen benämns dessa Mtrl 1–Mtrl 7. Materialen var avsedda att användas som bärla-
germaterial och utgjordes av krossat berg med kornstorleken 0–40 mm. De olika täkterna
valdes ut av Vägverket Region Väst och materialen skickades direkt från täkt till labora-
toriet för provberedning och analyser.

Materialens kornstorleksfördelningar visas i Figur 1.
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Figur 1 Kornstorleksfördelning för studerade material.

Samtliga material utom Mtrl 1 faller inom zonen för godkänt bärlager enligt ATB VÄG.
Kornstorleksfördelningen för tre material – Mtrl 1, Mtrl 2 och Mtrl 6 – avviker från de
övrigas. Mtrl 2 har dessutom ett oförklarligt språng i kurvan.

På de sju materialen har Vägverket låtit göra bestämning av glimmerhalt, dels enligt
VVMB13 (Tabell 1), dels genom transmissionsmikroskopiering av tunnslip. Man har
även låtit bestämma korndensitet, kulkvarnsvärde, sprödhetstal och flisighetstal (Tabell
2).
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Tabell 1 Glimmerhalt enligt VVMB 613 (från Olsson, 2002)
Glimmerhalt/100 korn Kortfattad petrografisk

Material i fraktion
0,125–0,25

i fraktion
0,25–0,5

i fraktion
0,5–1

beskrivning

Mtrl 1 8 8 5 Medelkornig, pegmatitisk granit Biotit o
muskovit

Mtrl 2 5 3 2 Medelkornig, gnejsig granit Biotit
Mtrl 3 27 9 5 Medelkornig, granodioritisk gnejs Biotit
Mtrl 4 35 23 12 Medelkornig, biotitrik gnejs Biotit o

muskovit
Mtrl 5 5 4 2 Medelkornig granit Biotit
Mtrl 6 36 28 15 Medelkornig, hornbländerik gnejs Biotit o

muskovit
Mtrl 7 28 13 6 Finkornig gnejs Biotit o

muskovit

Glimmerhalten eller frekvensen är angiven i enheten: “observerade fria glimmerkorn
per 100 korn”, dvs %.

Tabell 2 Korndensitet, kulkvarnsvärde, sprödhetstal och flisighetstal
(från Olsson, 2002)

Material Korndensitet
fraktion 11,2–14 mm

(g/cm3)

Kulkvarnsvärde
fraktion 11,2–16 mm

(vikt-%)

Sprödhetstal
fraktion 8–11,2 mm

(vikt-%)

Flisighetstal
fraktion 8–11,2 mm

(vikt-%)
Mtrl 1 2,61 17,6 60 1,39
Mtrl 2 2,64 18,2 59 1,43
Mtrl 3 2,71 16,3 61 1,49
Mtrl 4 2,67 17,4 52 1,42
Mtrl 5 2,64 22 64 1,41
Mtrl 6 2,82 24,2 52 1,45
Mtrl 7 2,73 19,2 57 1,54

Medel±s 2,69±0,07 19,3±2,8 57,9±4,5 1,45±0,05
De skuggade fälten anger större avvikelser från medelvärdet i gruppen än 1s.

4.2 Utförda undersökningar i Del 1
Förutom de stenmaterialprovningar som redovisas i Tabell 2 har följande undersökning-
ar utförts:
 Packningsförsök med hjälp av tung laboratoriestampning (modifierad proctor).

Utvärdering av maximal densitet och optimal vattenkvot.
 Bestämning av kornstorleksfördelningen före och efter tung laboratoriestamp-

ning, för att få en indikation om nedkrossningsbenägenheten.
 Belastningsförsök med hjälp av dynamisk treaxialprovning (se närmare beskriv-

ning i avsnitt 5.2). Utvärdering av styvhet och stabilitet. Observera att provningen
utfördes på aktuell kornstorleksfördelning för respektive material utan proportione-
ring till ”normal” kurva. Skälet var att samtliga material antogs ha likartad korn-
storleksfördelning. Observera också att endast enkelprov undersöktes i denna första
del av projektet. Provningen utfördes vid en vattenkvot, som valdes till 60% av den
optimala för respektive material.
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4.3 Resultat och diskussion (Del 1)

4.3.1 Kornstorleksfördelning
Avvikelserna i kornstorleksfördelning påverkar troligtvis resultatet vid belastningsför-
söken, eftersom tidigare undersökningar på liknande material har visat att formen på
kornstorleksfördelningskurvan liksom finjordshalten och den största stenstorleken har
betydelse för materialets styvhet och stabilitet (Arm, 1996–98).

Ett vanligt mått för formen på kornstorleksfördelningen är graderingstalet, cu, som be-
räknas enligt följande

cu=d60/d10, där d60 betecknar maskvidden för den sikt vid vilken 60% av materialet
passerar.
Tabell 3 visar graderingstalet för de sju studerade materialen.

Tabell 3 Graderingstal för studerade material
Material Graderingstal, cu=d60/d10

Mtrl 1 24
Mtrl 2 23
Mtrl 3 61
Mtrl 4 54
Mtrl 5 37
Mtrl 6 18
Mtrl 7 73

Medel±s 41,4±21,4
De skuggade fälten anger större avvikelser från medel-
värdet i gruppen än 1s.

Enligt Tabell 3 har Mtrl 6 brantare gradering och Mtrl 7 flackare gradering än övriga i
gruppen.

4.3.2 Packningsförsök
I Tabell 4 redovisas resultatet från packningsförsöken angivet som maximal torr skrym-
densitet och optimal vattenkvot för respektive material.

Tabell 4 Resultat från tung laboratoriestampning av studerade material

Material Max torr skrymdensitet
(t/m3)

Optimal vattenkvot
(%)

Mtrl 1 2,15 6,1
Mtrl 2 2,16 5,1
Mtrl 3 2,23 5,3
Mtrl 4 2,23 5,4
Mtrl 5 2,15 4,4
Mtrl 6 2,30 5,3
Mtrl 7 2,33 5,3

Medel±s 2,22±0,07 5,3±0,5
De skuggade fälten anger större avvikelser från medelvärdet i gruppen än 1s.
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4.3.3 Nedkrossning vid tung laboratoriestampning
Figur 2 visar kornstorleksfördelning för de sju materialen före och efter packningsför-
söken som utfördes i form av tung laboratoriestampning. Resultatet ger en indikation
om nedkrossningsbenägenheten.
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Figur 2 Kornstorleksfördelning före och efter tung laboratoriestampning av stude-
rade material

Av Figur 2 framgår att Mtrl 2 och 6 krossas ner mycket mer än övriga material. Detta
kan troligen förklaras av att den ursprungliga graderingen är brant, med mycket grovt
och lite fint material. Orsaken till det omvända resultatet för Mtrl 1 kommer att under-
sökas vidare.
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Det packningsarbete som används vid tung laboratoriestampning motsvarar 2,5
MNm/m3 material. Det är mer än vad som uppnås vid normal fältpackning. Metoden
användes ändå eftersom maximal densitet bestämd med denna metod utgör referensvär-
de vid fältpackning. Begreppet packningsgrad innebär alltså aktuell densitet relaterad
till maximal densitet uppnådd vid tung laboratoriestampning. Packningsarbetet är också
mycket större än vad som används vid inpackning av provkroppar till belastningsförsö-
ken som beskrivs i nästa avsnitt.

4.3.4 Belastningsförsök med hjälp av dynamisk treaxialprovning
Provkroppstillverkning
Försöken utfördes på provkroppar som packades in med hjälp av Vibrocompresseur vid
en förutbestämd densitet och vattenkvot. Vibrocompresseuren packar i ett skikt med
samtidigt vertikaltryck och vibrering. Densiteten valdes till 97% av maximal densitet
vid tung laboratoriestampning och vattenkvoten valdes till 60% av den optimala. Vid
inpackning av provkropparna uppnåddes emellertid inte dessa värden för samtliga mate-
rial. Tabell 5 visar de verkliga provningsbetingelserna.

Tabell 5 Densitet och vattenkvot för studerade provkroppar
Material Skrymdensitet Packningsgrad Vattenkvot Rel. vattenkvot

(t/m3) (% av max dens vid tung labstampning) (%) (% av optimal)
Mtrl 1 2,07 96 3,50 57
Mtrl 2 2,09 97 2,97 58
Mtrl 3 2,13 95 3,08 58
Mtrl 4 2,12 95 3,11 58
Mtrl 5 2,06 96 2,54 58
Mtrl 6 2,19 95 2,62 49
Mtrl 7 2,17 93 2,80 53

Medel±s 2,12±0,05 95±1 2,95±0,33 56±4
De skuggade fälten anger större avvikelser från medelvärdet i gruppen än 1s.

Orsaken till att packningsgraden för Mtrl 7 avviker från de övriga är troligen att detta
var flisigare än de andra materialen enligt VV:s undersökning och därför svårare att
packa in till den önskade densiteten.

Den låga relativa vattenkvoten i Mtrl 6 kan förklaras av att den önskade mängden
vatten relaterats till optimal vattenkvot bestämd vid tung laboratoriestampning, vilken
enligt Figur 2 gav nedkrossning till en finare gradering. Materialet i provkroppen hade
den ursprungliga branta graderingen och kunde inte hålla samma mängd vatten. Det bör
utredas vidare varför inte denna förklaring gäller för Mtrl 2 också.

Styvhet
Figur 3 visar utvärderad styvhet från belastningsförsöken. Styvheten uttrycks som resi-
lientmodul som funktion av medelnormalspänningen (σv+2σh)/3. Resilientmodulen har
beräknats som kvoten mellan den dynamiska vertikalspänningen och den elastiska ver-
tikaltöjningen. För jämförelse skull har styvheten för ett väldokumenterat Linköpings-
material, Skärlunda, vid tre olika graderingar också ritats in i diagrammet.
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Figur 3 Styvhet för studerade material, utvärderad från dynamiska treaxialförsök.
Jämförelsevärden för Skärlundamaterial från Arm (1996–98).

Det material som benämns ”Skärlunda, N” i Figur 3 har en gradering som ligger mitt i
zonen för godkänt bärlager. Materialet ”Skärlunda, övre” är finkornigare och dess gra-
dering följer i stort sett zonens övre gräns. Det material som benämns ”Skärlunda, und-
re” har en gradering som i stort följer undre gränsen för godkänt bärlager.

Av teckenförklaringen till figuren framgår rangordningen mellan proven efter avslu-
tad provning. Mtrl 7 var styvast vid högre belastningar, medan Mtrl 6 var styvast vid
medelnormalspänningar under 400 kPa. Mtrl 1 hade sämst styvhet under hela försöket.
Observera att Mtrl 5 och 1 gick till brott innan alla belastningssteg fullföljts.

Stabilitet
Figur 4 visar utvärderad stabilitet för de sju materialen tillsammans med ovannämnda
referensmaterial. Stabiliteten uttrycks som ackumulerad permanent ihoptryckning
(trycktöjning) av provkroppen som funktion av antalet belastningar.
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Figur 4 Stabilitet för studerade material, utvärderad ur dynamiska treaxialförsök.
Jämförelsevärden för Skärlundamaterial från Arm (1996–98).
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Av teckenförklaringen till Figur 4 framgår rangordningen mellan proven efter avslutad
provning. Mtrl 1 har deformerats mest och Mtrl 4 har deformerats minst av de sju stude-
rade materialen. Vid medelnormalspänningar under 500 kPa deformerades Mtrl 6 minst.

De avvikelser bland provkropparna som beskrivits tidigare kan ha påverkat prov-
ningsresultatet. Det gäller exempelvis packningsgraden för Mtrl 7 och den relativa vat-
tenkvoten för Mtrl 6 som framgår av Tabell 3.

Med ledning av tidigare undersökningar kan det antas att den låga packningsgraden i
provkropp 7 har stor betydelse för de permanenta deformationerna i början av provning-
en. Detta bekräftas när Figur 4 studeras i detalj. Figur 5 visar ackumulerad permanent
ihoptryckning under de 2 000 första belastningarna.
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Figur 5 Stabilitet i början av provningen för studerade material. Detalj av Figur 4.

Av Figur 5 framgår hur deformationen av Mtrl 7 ökar efter 1 000 belastningar, dvs när
vertikalbelastningen ökar från 100 till 200 kPa.

Den låga relativa vattenkvoten i Mtrl 6 kan vara en av orsakerna till att denna prov-
kropp deformeras mindre än övriga. Tidigare undersökningar vid VTI av krossat berg-
material har visat att en minskad relativ vattenkvot ger mindre permanent deformation,
med naturligt nog störst inverkan på finkorniga material (Figur 6). Emellertid kan inte
Mtrl 6 med 2,6% finjord betecknas som finkornigt material (Figur 2).
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Figur 6 Stabilitetens variation med vatteninnehållet i bärlagermaterial av kros-
sat berg. Finjordshalten i de fem angivna materialen är uppifrån räk-
nat: 4,3%, 4,3%, 4,2%, 10% och 7,7%. Resultat från dynamiska treaxi-
alförsök (Arm, 1996–1998).

4.4 Slutsatser från Del 1
Syftet med denna undersökning var att tillsammans med övriga undersökningar i Väg-
verkets regi ge underlag till Del 2 av projektet.

Fyra av de sju materialen ska väljas ut för fortsatta studier samt fältförsök. Huvud-
principen för urvalet bör då vara att uppnå stor variation i glimmerhalt. Samtidigt bör
påverkande faktorer av annan art undvikas så mycket som möjligt.

De utförda belastningsförsöken kan till viss del användas för urval, men det faktum
att graderingarna skiljer mycket samt att endast enkelprov har utförts försvårar bedöm-
ningen. Följande frågor är berättigade: Är det endast glimmerinnehållet som gör att
provningsresultaten skiljer? Är det graderingen? Är det provhanteringen? Är det andra
mineral i materialet som påverkar egenskaperna?

Trots det begränsade underlaget och en del avvikelser i provningen kan följande in-
tressanta iakttagelse göras. De material som har högst glimmerhalt i gruppen (Mtrl 3, 4,
6 och 7 enligt VV:s undersökning) uppvisar minst permanent deformation under prov-
ningen. Skillnaden är tydligast vid de högre belastningarna (fr o m 600 kPa vertikal-
spänning). En förklaring kan vara att oorienterade glimmerfjäll fungerar som armering
mellan partiklarna, åtminstone i torrt tillstånd (Höbeda, personlig kommunikation).

Efter samråd med Vägverket och med ledning av kornstorleksfördelningen och mine-
ralinnehållet i de olika materialen föreslås Mtrl 3, 4, 5 och 7 ingå i den fortsatta under-
sökningen.

Vid de fortsatta belastningsförsöken kommer dubbelprover att analyseras vilket ger
säkrare resultat. Även de redan utförda provningarna kommer enligt tidigare beslut att
kompletteras till dubbelprov. Dessutom kommer provningar vid andra vattenkvoter att
utföras, vilket gör undersökningarna mer utslagsgivande.
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5 DEL 2
Denna del av projektet omfattade val av fyra av de sju ursprungliga materialen, ytterli-
gare laboratoriestudier av dessa samt fältförsök. Här redovisas resultaten från laborato-
riestudierna.

För de utvalda materialen kompletterades belastningsförsöken i Del 1 till dubbelprov.
Vidare gjordes försök vid två nya vattenkvoter. Dessutom utökades studien med ett
material, nr 8, som belastningsprovades vid två vattenkvoter.

5.1 Material i Del 2
Materialen som studerades i Del 2 härstammade från fem olika bergtäkter med varierande
glimmerinnehåll. Fyra material var desamma som Mtrl 3, 4, 5 och 7 i projektets Del 1.
Det femte materialet valdes ut av Vägverket Region Väst och skickades till laboratoriet
för provberedning och analyser. Det hade högre glimmerhalt än de tidigare undersökta
och togs med i studien för att bredda underlaget. I fortsättningen benämns materialen
Mtrl 3, 4, 5, 7 och 8.

Precis som nämnts i Del 1 var materialen avsedda att användas som bärlagermaterial
och utgjordes av krossat berg med kornstorleken 0–40 mm. Materialens kornstorleksför-
delningar visas i Figur 7.
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Figur 7 Kornstorleksfördelning för de fyra valda materialen 3,4,5,7 + ytterligare
ett (nr 8). Zongränser avser ATB VÄG:s krav på material till bärlager i
belagda vägar.

Mtrl 8 avviker något från de andra fyra genom en lite brantare kurva. Det innehåller mer
grus och mindre finjord än de andra.

På samtliga fem material har Vägverket låtit göra bestämning av glimmerhalt, dels en-
ligt VVMB613, dels genom transmissionsmikroskopiering av tunnslip (Tabell 6). På de
fyra av materialen som ingick i Del 1 gjordes redan då bestämning av korndensitet, kul-
kvarnsvärde, sprödhetstal och flisighetstal (Tabell 7).
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Tabell 6 Glimmerhalt för materialen i Del 2 enligt VVMB 613 och transmissions-
mikroskopiering av tunnslip (från Olsson, 2002 och Thorén, 2004)

Glimmerhalt/100 korn (enl. VVMB 613) Glimmerhalt Kortfattad petrografisk
Material i fraktion

0,125–0,25
i fraktion
0,25–0,5

i fraktion
0,5–1

tunnslip beskrivning
(enligt tunnslipsstudier)

Mtrl 3 27 9 5 Biotit 2–5%
Klorit 5–9%

Muskovit 1–7%

medelkornig, granodioritisk
gnejs

Mtrl 4 35 23 12 Biotit 0–24%
Muskovit 0–2%

medelkornig, biotitrik gnejs

Mtrl 5 5 4 2 Biotit 1%
Klorit 2%

medelkornig granit

Mtrl 7 28 13 6 Biotit 31%
Muskovit 2%

finkornig gnejs

Mtrl 8 81 71 51 Biotit 10%*
Muskovit 20%*

medelkornig glimmerrik
gnejs

*uppskattat värde.

Tabell 7 Korndensitet, kulkvarnsvärde, sprödhetstal och flisighetstal
(från Olsson, 2002)

Material Korndensitet
fraktion 11,2–14 mm

(g/cm3)

Kulkvarnsvärde
fraktion 11,2–16 mm

(vikt-%)

Sprödhetstal
fraktion 8–11,2 mm

(vikt-%)

Flisighetstal
fraktion 8–11,2 mm

(vikt-%)
Mtrl 3 2,71 16,3 61 1,49
Mtrl 4 2,67 17,4 52 1,42
Mtrl 5 2,64 22 64 1,41
Mtrl 7 2,73 19,2 57 1,54
Mtrl 8 x x x x

Medel±s 2,69±0,04 18,7±2,5 58,5±5,2 1,47±0,06
x, inte provat beroende på att materialet tagits i befintligt lager på väg.

De skuggade fälten i Tabell 7 anger större avvikelser från medelvärdet i gruppen än 1s.
Mtrl 7 var flisigare än de andra materialen, medan Mtrl 5 var sprödare och mer nöt-
ningsbenäget.

5.2 Utförda undersökningar i Del 2
I enlighet med projektplanen genomfördes nedanstående laboratorieprovningar på
samtliga material.
•  Packningsförsök med hjälp av tung laboratoriestampning (SS 027109) som mot-

svarar modifierad proctor. Från försöket utvärderades av maximal densitet och op-
timal vattenkvot.

•  Bestämning av kornstorleksfördelningen före och efter tung laboratoriestamp-
ning, för att få en indikation om nedkrossningsbenägenheten.

•  Permeabilitetsbestämning på material 0–20 mm. Bestämningen gjordes enligt
Nordtest Techn report 254 i rörpermeameter med provdiametern 101 mm och prov-
höjden d=124 mm.

•  Belastningsförsök med hjälp av dynamisk treaxialprovning och utvärdering av
styvhet och stabilitet. Vid ett sådant försök undersöks ett materials deformations-
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egenskaper under simulerade trafikförhållanden. Dynamiska laster simulerar trafi-
ken och statiska laster simulerar påverkan från omgivande jord. De elastiska och
permanenta deformationer som uppkommer vid belastningarna mäts och registreras
med vissa intervall. Den elastiska deformationen används för att beräkna resilient-
modulen, Mr, (ungefär = styvheten), som sedan kan användas som indata i analytis-
ka dimensioneringssystem. Den ackumulerade permanenta deformationen kan an-
vändas för att klassificera materialet efter bärförmåga. Eftersom provkroppen som
utsätts för belastning består av hela det obundna materialet upp till en viss kornstor-
lek kan man påstå att det är materialets funktion som provas. Metoden är välkänd
både för finkorniga och grovkorniga material och en europanorm har nyligen fast-
ställts (EN 13286-7).

I det här projektet utnyttjades VTI:s utrustning som använder sig av statisk hori-
sontallast (CCP = constant confining pressure) samt flera belastningsnivåer för varje
provkropp (multi-stage loading). Provningen utfördes på aktuell kornstorleksfördel-
ning för respektive material utan proportionering till ”samma” kurva. Försöken ut-
fördes på provkroppar med höjden 300 mm och diametern 150 mm som packades in
med hjälp av Vibrocompresseur (EN 13286-52) vid en förutbestämd densitet och
vattenkvot. Vibrocompresseuren packar i ett skikt med kombinerat vertikaltryck och
vibrering. Densiteten valdes till 97% av maximal densitet uppnådd vid tung labora-
toriestampning. Tre olika vattenkvoter valdes – 60%, 80% och 100% av den opti-
mala uppnådd vid tung laboratoriestampning för respektive material. Den belast-
ningsserie som varje provkropp utsattes för anges i Tabell 8.

Tabell 8 Belastningar i de dynamiska treaxialförsöken.
Horisontalspänning Vertikalspänning Antal belastningar

statisk
(kPa)

statisk
(kPa)

dynamisk
(kPa)

60 20 100 1 000
60 20 200 1 000
60 20 400 1 000
120 20 400 1 000
120 20 600 100 000
120 20 800 100 000
120 20 1 000 10 000
120 20 1 200 10 000

5.3 Resultat och diskussion (Del 2)

5.3.1 Packningsförsök
Packningsförsöken resulterade i normala värden på skrymdensitet och optimal vatten-
kvot för krossat berg med denna kornstorleken (Figur 8). Packningskurvorna har inget
egentligt maximum utan skrymdensiteten ökar fram tills vattenseparation äger rum.
Skrymdensiteten varierade mellan 2,2 och 2,3 t/m3 och den optimala vattenkvoten mel-
lan 4 och 6% (Tabell 9).
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Figur 8 Packningskurvor vid tung instampning av studerade material.

Tabell 9 Resultat från tung laboratoriestampning av studerade material
Material Max torr skrymdensitet (t/m3) Optimal vattenkvot (%)

Mtrl 3 2,23 5,3
Mtrl 4 2,23 5,4
Mtrl 5 2,15 4,4
Mtrl 7 2,33 5,3
Mtrl 8 2,18 6,6

Medel±s 2,22±0,07 5,4±0,78
De skuggade fälten anger större avvikelser från medelvärdet i gruppen än 1s.

Mtrl 7 fick högst skrymdensitet men hade också högst korndensitet enligt tillgängliga
materialdata från Vägverket (Tabell 7). Mtrl 8 hade större vattenhållande förmåga än de
övriga vilket avspeglades i en högre optimal vattenkvot. Hög vattenhållande förmåga
kan förväntas när finjordshalten är hög, men så var inte fallet för Mtrl 8 som hade lägst
finjordshalt av alla materialen. Mtrl 8 hade också högst glimmerhalt.

5.3.2 Nedkrossning vid tung laboratoriestampning
Nedkrossningsbenägenheten undersöktes genom att jämföra kornstorleksfördelningen
före och efter tung laboratoriestampning. Det packningsarbete som används vid tung
laboratoriestampning motsvarar 2,5 MNm/m3 material. Det är mer än vad som uppnås
vid normal fältpackning, men resultatet ger ändå en indikation om nedkrossningsbenä-
genheten vid hantering och trafikering under byggnadstiden. Packningsarbetet vid tung
laboratoriestampning är också mycket större än vad som används vid inpackning av
provkroppar till belastningsförsöken som beskrivs i nästa avsnitt. Metoden användes här
eftersom maximal densitet bestämd med denna metod utgör referensvärde vid fältpack-
ning och bestämning av s.k. packningsgrad.

Packningsgrad innebär aktuell uppmätt densitet relaterad till maximal densitet upp-
nådd vid tung laboratoriestampning. Det innebär att begreppet packningsgrad inte är
någon materialegenskap (vilket det ofta används som) utan ett mått på hur väl ett pack-
ningsarbete har lyckats jämfört med vad som kan uppnås med samma material vid stan-
dardiserad packning i laboratoriet.
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Före packningsförsöken hade de fem materialen likartad kornstorleksfördelning (Fi-
gur 7). Graderingstalet för de olika materialen varierade mellan 37 och 73, där Mtrl 5
hade något brantare gradering och Mtrl 7 hade flackare gradering än övriga i gruppen.

Vid packningsförsöken förändrades kornstorleksfördelningen mer eller mindre (Fi-
gur 9). För Mtrl 3, 4, 5 och 7 var förändringen liten, men för Mtrl 8 noterades en påtag-
lig nedkrossning (liknande den för Mtrl 6 i Del 1). En förklaring är att den ursprungliga
graderingen för Mtrl 8 var brant med hög grushalt och låg sand- och finjordshalt.
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Figur 9 Kornstorleksfördelning före och efter tung laboratoriestampning av studerade material.

Glimmerhaltens inverkan på nedkrossningen
Mtrl 8 hade störst glimmerinnehåll och krossades ned betydligt mer än de andra materi-
alen. Nedkrossningen kan dock inte skyllas enbart på glimmerinnehållet. Vid packning-
en var det främst grusfraktionen som minskade och sandfraktionen som ökade (Figur
10), vilket är naturligt med den ursprungliga graderingen som Mtrl 8 hade. Höbeda &
Bünsow (1977) rekommenderade att trafik ska undvikas på utlagda lager med glimmer-
rikt bergmaterial. Här kan tilläggas att det är extra viktigt med en välgraderad kurva när
materialet är glimmerrikt.
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Figur 10 Förändring av kornstorleksfördelning vid tung laboratoriestampning
som funktion av glimmerinnehåll i materialfraktionen 0,125–0,25 mm.

5.3.3 Belastningsförsök med hjälp av dynamisk treaxialprovning
Det är väl känt, och har också visats med treaxialförsök (Sweere, 1990; Kolisoja, 1997),
att vatteninnehåll och packningsgrad kan ha avsevärd inverkan på ett obundet materials
deformationsegenskaper. Därför var målet att prova alla material vid samma relativa
vattenkvot och densitet. De valda provningsbetingelserna vid inpackning av provkrop-
parna var packningsgrad 97% av maximal densitet uppnådd vid tung laboratoriestamp-
ning samt vattenkvoterna 60, 80 respektive 100% av optimal vattenkvot (här kallade
”torra”, ”våta” och ”mycket våta” förhållanden). Emellertid uppnåddes inte dessa vär-
den för samtliga provkroppar. Tabell 11a–c visar de verkliga provningsbetingelserna.

Tabell 11a Densitet och vattenkvot för studerade provkroppar, ”torra” förhållanden.
Material Skrym-

densitet
Packningsgrad Vattenkvot Rel. vattenkvot

(t/m3) (% av max dens vid tung labstampning) (%) (% av optimal)
Mtrl 3 2,12 95 3,09 59
Mtrl 4 2,12 95 3,11 58
Mtrl 5 2,04 95 2,59 59
Mtrl 7 2,18 94 2,86 56

medel±s 94,7±0,5 58,0±1,4

Tabell 11b Densitet och vattenkvot för studerade provkroppar, ”våta” förhållanden.
Mtrl 3 2,16 97 3,09 77
Mtrl 4 2,14 96 3,11 77
Mtrl 5 2,08 97 2,59 76
Mtrl 7 2,23 95 2,86 75
Mtrl 8 2,09 96 5,13 78

medel±s 96,2±0,8 76,6±1,1

Tabell 11c Densitet och vattenkvot för studerade provkroppar, ”mycket våta” förhållanden.
Mtrl 3 2,18 98 4,09 96
Mtrl 4 2,16 97 4,14 96
Mtrl 5 2,08 97 3,35 95
Mtrl 7 2,24 96 3,97 89
Mtrl 8 2,11 97 5,13 96

medel±s 97,0±0,7 94,4±3,0
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De skuggade fälten anger större avvikelser från medelvärdet i gruppen än 1s. I Mtrl 7
var det svårt att uppnå den planerad vattenkvoten. Sådana svårigheter brukar uppträda
vid inpackning av mycket krossningsbenägna material beroende på att den önskade
mängden vatten relaterats till optimal vattenkvot bestämd vid tung laboratoriestamp-
ning, vilken gett nedkrossning till en finare gradering. Vid inpackning i provkroppen har
materialet den ursprungliga graderingen och kan då inte hålla samma mängd vatten. För
Mtrl 7 behövs en annan förklaring eftersom Mtrl 7 och 5 var lika krossningsbenägna i
packningsförsöken, men bara Mtrl 7 skapade svårigheter vid vatteninblandningen. Möj-
ligen kan flisigheten i Mtrl 7 ha spelat in.

Styvhet vid torra förhållanden
Från belastningsförsöken har styvheten i de olika materialen utvärderats (Figur 11). Pre-
cis som redovisats i Del 1 uttrycks styvheten såsom resilientmodul som funktion av me-
delnormalspänningen. Resilientmodulen har beräknats som kvoten mellan den dyna-
miska vertikalspänningen och den elastiska vertikaltöjningen.

För jämförelse skull har styvheten för ett väldokumenterat Linköpingsmaterial,
Skärlunda, vid tre olika graderingar också ritats in i diagrammet. Det material som be-
nämns ”Skärlunda, N” i Figur 11 har en gradering som ligger mitt i zonen för godkänt
bärlagermaterial enligt ATB VÄG. Materialet ”Skärlunda, övre” är finkornigare och
dess gradering följer i stort sett zonens övre gräns. Det material som benämns
”Skärlunda, undre” har en gradering som i stort följer undre gränsen för godkänt bärla-
germaterial.

Samtliga undersökta material hade starkt spänningsberoende resilientmoduler precis
som kan förväntas av grovt krossat bergmaterial. Av teckenförklaringen till figuren
framgår rangordningen mellan proven efter avslutad provning. Mtrl 7 var styvare än de
övriga under hela försöket, vilket troligen beror på en större andel grovt material. Rang-
ordningen av materialen efter styvhet följde rangordningen efter grushalt. Observera att
Mtrl 5 gick till brott innan det sista belastningssteget fullföljts.
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Figur 11 Styvhet för studerade material, från dynamiska treaxialförsök, ”torra”
förhållanden. Data för Skärlundamaterial från Arm (1996–98).

Stabilitet vid torra förhållanden
Stabiliteten har utvärderats och redovisas här liksom i Del 1 såsom ackumulerad perma-
nent ihoptryckning (trycktöjning) av provkroppen som funktion av antalet belastningar.
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Vid komplettering till dubbelprov för material nr 3, 4, 5 och 7 vid ”torra” förhållanden
bekräftades resultatet från enkelprovsundersökningen i Del 1. Den inbördes rangord-
ningen mellan materialen var densamma, med minst permanent deformation för Mtrl 4
och störst för Mtrl 5 (Figur 12). Av teckenförklaringen till Figur 12 framgår rangord-
ningen mellan materialen efter avslutad provning.
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Figur 12 Stabilitet för studerade material, från dynamiska treaxialförsök, ”torra”
förhållanden. Jämförelsedata för Skärlundamaterial från Arm (1996–98).

Precis som tidigare ökar deformationen av Mtrl 7 i början av försöket när vertikalbe-
lastningen ökar från 100 till 200 kPa efter 1 000 belastningar (Figur 13).
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Figur 13 Stabilitet i början av provningen för studerade material. Detalj av Figur 12.

Vattenkvotens inverkan på styvhet och stabilitet
I tidigare undersökningar har det visats att vattenkvoten har stor inverkan på deforma-
tionerna hos material med höga finjordshalter och höga sandhalter (Arm, 1998). När
vatteninnehållet ökar erhålls större deformationer. I den här studien hade inget av de
studerade materialen hög finjordshalt (3–6%) eller hög sandhalt (18–28%) och därför
borde inte vattenkvoten spela så stor roll.

Detta antagande bekräftades när styvheten uttryckt som resilientmodul för ”torra”
och ”mycket våta” material jämfördes (Figur 14a och b). Mest vattenkänslig styvhet
hade Mtrl 7 och minst känsligt var Mtrl 3, men rangordningen mellan materialen var
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densamma i båda fallen. Mtrl 8 provades inte i ”torrt” tillstånd. Vid ”mycket våta” för-
hållanden gick Mtrl 5 och Mtrl 8 till brott innan alla belastningar fullföljts. Dessa två
hade lägst respektive högst glimmerhalt.
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Figur 14a och b Styvhet för studerade material, ”torra” respektive ”mycket våta” för-
hållanden. Jämförelsevärden för Skärlundamaterial från Arm (1996–98).

När stabiliteten i form av den permanenta hoptryckningen relaterades till vattenkvoten
framgick det att Mtrl 3, 4 och 7 deformerades mer när vattenkvoten i materialet ökades.
Mtrl 5 däremot fick mindre deformationer när vattenkvoten höjdes från ca 60% till ca
75% av den optimala (Figur 15). Vid ännu högre vattenkvot blev deformationerna i Mtrl
5 återigen större. Ett sådant deformationsmönster har noterats i tidigare undersökningar
(Arm, 1998). Då var det ett material med s.k. sandpuckel som deformerades lika mycket
eller mindre vid 80% relativ vattenkvot som vid 55% relativ vattenkvot.

Mtrl 8:s deformationsegenskaper påverkades mest av vattenkvoten, trots att detta ma-
terial hade lägst sand- och finjordshalt. Vattenberoendet för Mtrl 8 var av samma stor-
leksordning som för de tidigare nämnda bergmaterialen ”övre gränslinjen” och ”för hög
finjordshalt” (Figur 6).

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Rel w (% av wopt)

Pe
rm

 h
op

try
ck

ni
ng

 (%
)

Mtrl 3
Mtrl 4

Mtrl 5

Mtrl 7

Mtrl 8

Figur 15 Ackumulerad hoptryckning efter 104 000 belastningar med som högst
600 kPa vertikalspänning. Mtrl 3, 4, 5, 7 och 8 vid olika vattenkvot.
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I Figur 16 visas hela deformationsförloppet och precis som i Figur 12 anger teckenför-
klaringen rangordningen efter avslutad provning.
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Figur 16 Stabilitet för studerade material, från dynamiska treaxialförsök, ”mycket
våta” förhållanden. Jämförelsedata för Skärlundamaterial från Arm (1996–
98).

Glimmerhaltens inverkan på styvhet och stabilitet
Syftet med projektet var att undersöka glimmerinnehållets inverkan på deformations-
egenskaperna. I torrt tillstånd provades enbart Mtrl 3, 4, 5 och 7. När provningen fort-
satte med högre vattenkvoter utökades studien med Mtrl 8 som hade mycket högre
glimmerinnehåll än de övriga materialen.

Resultatet blev att styvheten uttryckt som resilientmodul, Mr, var i stort sett oberoen-
de av glimmerhalten (Figur 17a–c). Eftersom resilientmodulen är starkt spänningsbero-
ende för grova friktionsmaterial analyserades resultatet från flera spänningsnivåer, men
tendensen var densamma oavsett spänningsnivå.
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Figur 17b och c Styvhet vid olika glimmerhalt och belastning (vertikal-/horisontalspänning),
b)”våta” och c)”mycket våta” förhållanden.

Förklaringen är troligen att glimmerpartiklarna är för små för att ha någon inverkan på
styvheten. Samma erfarenhet gjordes vid VTI på 70-talet när försök med SEB-metoden
gav låga styvhetsvärden vid inblandning av grov glimmer (upp till 4 mm). Glimmer-
fjällen fjädrade och motverkade packningen, vilket bidrog till de låga modulvärdena.
När glimmern nöttes ned i Los Angeles-trumma erhölls material med mer ”normala”
egenskaper (Höbeda & Bünsow, 1974).

För stabiliteten blev resultatet vid torra förhållanden precis som i Del 1 av projektet,
nämligen att den ackumulerade permanenta hoptryckningen eller sättningen i provkrop-
pen minskade när glimmerhalten ökade, vilket var det motsatta mot vad som hade anta-
gits (Figur 18). Tendensen var densamma oavsett vilken fraktion som användes för
glimmerhaltsbestämningen.

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0

0 10 20 30 40
Glimmerhalt i fraktion 0,125-0,25 mm (andel korn)

A
ck

. s
ät

tn
in

g 
(%

)

800/120 kPa

600/120 kPa

400/120 kPa

200/60 kPa
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0

0 10 20 30 40
Glimmerhalt i fraktion 0,25-0,5 mm (andel korn)

A
ck

. s
ät

tn
in

g 
(%

)

800/120 kPa

600/120 kPa

400/120 kPa

200/60 kPa

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0

0 10 20 30 40
Glimmerhalt i fraktion 0,5-1 mm (andel korn)

A
ck

. s
ät

tn
in

g 
(%

)

800/120 kPa

600/120 kPa

400/120 kPa

200/60 kPa

Figur 18 Ackumulerad hoptryckning (sättning) vid dynamiska treaxialförsök som funktion
av glimmerhalt i olika fraktioner samt belastning (vertikal-/horisontalspänning).
”Torra” förhållanden.

När provningen fortsatte med högre vattenkvoter och studien utökades med Mtrl 8 som
hade mycket högre glimmerinnehåll än de övriga materialen blev resultatet något an-
norlunda. Mtrl 8 med 81% glimmer i fraktionen 0,125–0,25 mm deformerades mycket
mer än de andra materialen och därmed blev tendensen så som hade antagits vid pro-



SGI Varia 535 1-0202-0104

34(42)

jektets start: nämligen att högre glimmerhalt ger större deformationer. Tendensen var
densamma för glimmerhalten i olika fraktioner och blev tydligare när belastningen öka-
des (Figur 19a). Vid stora belastningar deformerades Mtrl 8 så mycket att provkroppar-
na gick till ”brott”, dvs. uppnådde mer än 7% deformation. Sambandet blev ännu tydli-
gare vid ”mycket våta” förhållanden (Figur 19b). Dessa resultat är helt i samklang med
de som Kolisoja (2002) och Saarenketo et al. (2001) rapporterar.
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Figur 19a Ackumulerad hoptryckning (sättning) vid dynamiska treaxialförsök vid olika
glimmerhalt och belastning (vertikal-/horisontalspänning). ”Våta förhållanden”.
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Figur 19b Ackumulerad hoptryckning (sättning) vid olika glimmerhalt och belastning
(vertikal-/horisontalspänning). ”Mycket våta” förhållanden.

5.3.4 Permeabilitetsbestämning
Permeabilitet är en jord- eller bergarts materialspecifika förmåga att släppa igenom
vatten. Permeabiliteten påverkas av flera faktorer, t.ex. kornstorlek och kornstorleksför-
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delning, packningsgrad och vattenmättnadsgrad. Även rådande spänningsnivå och
eventuell skiktning påverkar. Ju mer ensgraderat och ju mer grovkornigt ett material är
desto större blir permeabiliteten. Om hänsyn tas till vätskans egenskaper används be-
greppet hydraulisk konduktivitet istället för permeabilitet.

Den uppmätta permeabiliteten i de fem materialen varierade mellan 7,3 x 10-6 och
7,3 x 10-5 m/s. Mtrl 4 hade störst permeabilitet medan Mtrl 3 och 5 hade minst permea-
bilitet (Tabell 12). Inget tydligt samband kunde hittas mellan de undersökta materialens
permeabilitet och deras finjordshalt eller halt av material <0,25 mm (Figur 20). Troligt-
vis var spännvidden i permeabilitet alltför liten. Möjligen kan den lätta packning (mot-
svarande lätt instampning) som föreskrivs av metoden också inverka.

Tabell 12 Permeabilitet för studerade material (0–20 mm)
Material Permeabilitet (x 10-5m/s)

Mtrl 3 0,81
Mtrl 4 6,98
Mtrl 5 0,81
Mtrl 7 2,01
Mtrl 8 1,08

0,0
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Figur 20 Permeabilitet som funktion av finjordshalt för
studerade material (0–20 mm)

Glimmerhaltens inverkan på permeabiliteten
Med anledning av deformationernas stora vattenberoende för Mtrl 8 samt uppgifter i
litteraturen om glimmerpartiklars vattenblockerande förmåga undersöktes sambandet
mellan glimmerinnehåll och permeabilitet. Den vattenblockerande förmågan beror på
glimmerpartiklarnas flata kornform som ger en stor specifik yta per viktenhet. Ett
glimmerflak med längd/tjockleksförhållandet 10:1 har till exempel fyra gånger så stor
specifik yta som en sfärisk kvartspartikel med samma vikt (Rogers et al., 1995). Glim-
merpartiklarna blockerar vattenflödet genom att flaken orienterar sig vinkelrätt mot flö-
desriktningen. Denna förmåga används i borrningsteknik för att stoppa eller minska
”cirkulationsförlusten” in i permeabla berggrundsformationer under jord (Rogers et al
op cit.).

I denna undersökningen kan samtliga material betecknas som permeabla och något
samband mellan glimmerhalt och permeabilitet kunde inte noteras (Figur 21).
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Figur 21 Permeabilitet som funktion av glimmerhalten för studerade material.

5.4 Jämförelse mellan laboratorieresultat och fältresultat
Mtrl 3, 4, 5 och 7 i denna laboratorieundersökning användes för att bygga provytorna 1–
4 i de fältförsök som beskrivs och resultatrapporteras i ”Provväg E6…” (Vägverket,
2004). Materialen lades i 30 cm tjocka bärlager ovanpå ett 80–90 cm tjockt förstärk-
ningslager. Samtliga provytor hade ca 4 cm asfalt som slitlager. Under fältförsökets
gång belastades provytorna med hjälp av HVS (Heavy Vehicle Simulator) och uppkom-
na deformationer registrerades dels som total spårdeformation på vägytan, dels som
vertikal deformation i bärlagret.

Enligt fältrapporten varierade ytdeformationerna i de fyra sträckorna mellan 11,5 och
16 mm, men deformationerna verkade inte direkt följa glimmerhalten. Här måste påpe-
kas att de glimmerhalter som avses i fältrapporten bestämdes på materialprov som togs
från utlagt och packat material sommaren 2003. Halterna blev ungefär desamma som
vid den första glimmerhaltsbestämningen som gjordes på materialprov från upplag vå-
ren 2002 med undantag för Mtrl 3 (Tabell 13).

Tabell 13 Glimmerhalter i lab.material och fältmaterial (provytor), enligt VVMB 613
(från Olsson, 2002 och 2004)

Lab.-
material

Glimmerhalt/100 korn
i fraktion 0,125–0,25 mm Provyta

Glimmerhalt/100 korn
i fraktion 0,125–0,25 mm

Mtrl 3 27 1 14
Mtrl 4 35 2 34
Mtrl 5 5 3 6
Mtrl 7 28 4 30

Varför Mtrl 3 fick olika glimmerhalter kan inte förklaras. Eftersom de material som
ingick i laboratorie- och fältstudierna togs från samma upplag (ca 40 m3 av varje mate-
rial lades undan för provytebyggandet) måste skillnaden bero på inhomogeniteter i
bergarten och därav uppkomna variationer i upplaget. Eventuell nedkrossning i prov-
ytan innan fältprovet togs bör kunna uteslutas som förklaring eftersom glimmerhalten
då borde ha ökat.

Vid en jämförelse mellan uppmätta deformationsegenskaper i laboratorium och fält
bör provningsförhållanden såsom belastning, vatteninnehåll och packningsgrad vara så
lika som möjligt eftersom dessa har stor inverkan på deformationerna i ett obundet ma-
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terial. Värden för dessa parametrar har plockats från fältrapporten och anges tillsam-
mans med jämförbara laboratorieförhållanden i Tabell 14.

Tabell 14 Jämförelse mellan provningsförhållanden i laboratoriet och i fält. Fältdata
avser bärlagret. Belastning uttryckt som vertikalspänning.
(Fältdata från Vägverket, 2004)

Belastning, σσσσv (kPa)
Relativ vattenkvot

före–efter provning (%*) Packningsgrad** (%)
Lab Fält Lab Fält Lab Fält

Lab.-
material

Prov-
yta

övre
15 cm

undre
15 cm

”torrt” ”vått” övre
15 cm

undre
15 cm

övre
15 cm

undre
15 cm

Mtrl 3 1 400 425-450 275-325 59-58 77-75 55-42 72-45 95 100 99
Mtrl 4 2 400 325-425 250-325 58-58 77-69 65-59 91-63 95 100 99
Mtrl 5 3 400 425-450 265-275 59-59 76-74 41-34 77-39 95 100 100
Mtrl 7 4 400 325-380 290-350 56-54 75-70 58-55 79-55 94 101 102

* Relaterat till optimal vattenkvot vid tung instampning. **Relaterat till max densitet vid tung in-
stampning.

Observera att belastningarna inte är helt jämförbara. De permanenta deformationer som
uppmätts i det 30 cm tjocka bärlagret i provytorna efter 100 000 överfarter jämförs här
med de permanenta deformationer som uppmättes i provkropparna i laboratoriet efter
fjärde belastningssteget, dvs. efter 4 000 belastningar med som högst 400 kPa vertikal-
spänning.

I fält uppmättes minst deformation i bärlagret i Provyta 3, därefter kom Provyta 1,
Provyta 4 och sist kom Provyta 2 (Tabell 15). (Här har hänsyn tagits till att nollavläs-
ning på Provyta 2 gjordes först efter förbelastningen). Om materialbeteckningarna från
laboratorieförsöken används blir ordningsföljden i fält från ”bäst” till ”sämst” – Mtrl 5,
Mtrl 3, Mtrl 7 och Mtrl 4.

Vid belastningsförsöken i laboratoriet blev ordningen vid s.k. ”torra” förhållanden:
först Mtrl 3 och 4 med samma deformation och därefter Mtrl 7 och sist Mtrl 5 (Tabell
15). Vid ”våta” och ”mycket våta” förhållanden deformerades istället Mtrl 5 minst och
Mtrl 3, 4 och 7 kom därefter med ungefär lika stora deformationer.

Tabell 15 Jämförelse mellan uppmätta permanenta deformationer i laboratoriet och i fält.
(Fältdata från Vägverket, 2004).

Perm. deformation i provkroppen (%) Perm. deformation i bärlagret
Lab.material ”torrt” ”vått” ”mkt vått” Provyta (mm) (%)

Mtrl 3 0,7 1,3 1,9 1 6,5 4,3
Mtrl 4 0,7 1,3 2,0 2 7,8 5,2
Mtrl 5 1,5 0,9 1,4 3 4,5 3,0
Mtrl 7 1,1 1,3 1,9 4 7,1 4,7

Medel±s 1,0±0,4 1,1±0,2 1,7±0,3 6,5±1,4 4,3±0,9

De skuggade rutorna i Tabell 15 anger större avvikelser från medelvärdet i gruppen än
1s. Mtrl 5/Provyta 3 utmärkte sig alltså både i laboratoriet och i fält. Mtrl 5 som hade
minst glimmer och minst finjord deformerades minst i fält, men fick blandade resultat i
laboratoriet. Vid torra förhållanden i laboratoriet deformerades Mtrl 5 mest och i våta
förhållanden minst. Här kan man diskutera vilka laboratorie- och fältförhållanden som
ska jämföras. Eftersom fältdeformationerna gäller ett 30 cm tjockt bärlager med torr
överdel och våt underdel kan det antas att ett medelvärde av laboratoriets torra och våta
förhållanden är mest relevant.
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Observera att oavsett glimmerhalt fick de torraste provytorna minst deformationer i
bärlagret och den våtaste provytan fick störst deformationer. Vidare fick provytan med
minst finjord i materialet minst deformation.

Slutligen kan noteras att deformationerna är mycket större i fält än i laboratoriet.

5.5 Begränsning av tillåten glimmerhalt
Denna undersökning ger inte ensamt tillräckligt underlag för hur restriktioner för glim-
merinnehåll i obundna överbyggnadsmaterial ska formuleras. För allmän information
beskrivs här två länders begränsningsregler, dels det österrikiska mineralkriteriet som
egentligen är ett tjälfarlighetskriterium, dels krav på obundna överbyggnadsmaterial i
Ontario i Kanada.

Det österrikiska mineralkriteriet är en indirekt metod för bestämning av tjällyft-
ningsbenägenhet hos material till bärlager. Hänsyn tas förutom till mängden finmaterial
även till innehållet av s.k. aktiva (svällande) mineraler i finjorden. Det är innehållet av
kaolinit, klorit, vermiculit, montmorillonit och glimmer som begränsas på olika sätt.
Kan inte mineralkriteriet uppfyllas måste frysförsök utföras.

Mineralkriteriet är uppbyggt så att kornstorleksfördelningen bestäms för det aktuella
materialet efter modifierat proctorförsök eller efter inbyggnad i vägen. Om andelen par-
tiklar som är mindre än 0,063 mm understiger 4 viktprocent (5 viktprocent om det är ett
känt material) anses materialet icke tjälfarligt. I övriga fall kontrolleras även andelen
partiklar som är mindre än 0,02 mm och om denna andel överstiger 3 viktprocent (5
viktprocent för kända material) måste mineralinnehållet kontrolleras i denna fraktion
och uppfylla vissa krav. Kraven är återgivna i Tabell A, Kapitel 3, i denna rapport och
innebär ungefär följande: högst 50% av partiklarna som är mindre än 0,02 mm får till-
höra glimmergruppen, dessutom får högst 40–60% tillhöra glimmergruppen blandat
med något annat aktivt mineral. Om det visar sig att inga aktiva mineral föreligger får
andelen partiklar som är mindre än 0,02 mm vara så hög som 8 viktprocent med
tilläggskravet att halten ler (partiklar mindre än 0,002 mm) ska vara maximalt 1 vikt-
procent. (Kappel, 1987).

Ontario i Kanada: 1994 reviderades kravet på obundna överbyggnadsmaterial i On-
tario. I stället för petrografisk undersökning och Los Angeles och Impact test infördes
krav på micro-Devalvärdet. Det får vara högst 25% för bärlager och högst 30% för för-
stärkningslager. Dessutom ställs krav på graderingen, på mängden plastiskt finmaterial
och på glimmerinnehållet i finfraktionen. Graderingskravet innebär att halten material
≤75 µm får vara max 8% för krossat grus och max 10% för krossat berg. Kravet på
glimmerinnehållet innebär att glimmerinnehållet ska vara <10 (vikt-)% på 75 µm-sikten,
vilket i praktiken innebär fraktionen 75–150 µm. Material som innehåller mer än 10%
glimmer kan användas om det kan visas ha fungerat bra i fält eller har god permeabili-
tet. Förändringen av materialkraven gjordes bl. a. med motiveringen att Los Angeles-
testet inte var relevant. Sambanden mellan testresultaten och funktionen i väg var dåliga
till skillnad från fallet för micro-Devaltestet. En förklaring har varit att Los Angelestes-
tet görs på ugnstorkad ballast trots att ballasten i vägkroppen alltid är fuktig eller våt
och det är känt att vatten försvagar en del bergarter. (Rogers et al, 1995)
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5.6 Slutsatser från Del 2
De fortsatta laboratoriestudierna av de fyra först utvalda materialen bekräftade resultatet
från Del 1:
•  Hög glimmerfrekvens i det krossade bergmaterialet kombinerat med torra förhållan-

den medför mindre permanenta och elastiska deformationer.
•  Glimmerfrekvensen i materialfraktionen 0,125–0,25 mm har störst inverkan på de-

formationsegenskaperna.

Resultatet var det motsatta till det som antogs vid projektets start och kan troligen för-
klaras med att de oorienterade glimmerkornen gav en armerande effekt. Vid provningar
med högre vattenkvot blev resultatet detsamma när hög belastning användes. För me-
delhöga och låga belastningar konstaterades däremot en liten ökning av deformationerna
när glimmerhalten ökades.

När undersökningen utökades med ett material som hade extra hög glimmerhalt för-
ändrades resultatet så att tendensen istället blev att:
•  Mycket hög glimmerfrekvens kombinerat med våta förhållanden medför stor per-

manent deformation och till och med ”brott”.
•  Det material som hade högst glimmerhalt (81%) hade mest vattenberoende defor-

mationsegenskaper trots att det inpackade materialet hade lägst finjordshalt (3%).
•  De permanenta deformationerna var mest spänningsberoende hos det glimmerrikaste

materialet.
Vid våta förhållanden och vid mycket höga glimmerhalter blev alltså resultatet i enlig-
het med vad som förväntats.

Samtliga material i undersökningen hade permeabilitet mellan 7 x 10-6 och 7 x 10-5

m/s. Inget samband mellan glimmerhalt och permeabilitet kunde noteras. Spännvidden i
permeabilitet var troligtvis för liten.

Vid jämförelse mellan laboratorieresultaten och belastningsförsök på provytor med
de undersökta materialen i bärlagret uppmättes större relativ deformation i fältförsöken.
Rangordningen mellan provytorna var densamma som mellan materialen i laboratorie-
provningarna vid ca 74% relativ vattenkvot. Laboratorieprovningarna vid torrare för-
hållanden gav emellertid en annan rangordning mellan materialen.

Slutligen bör det konstateras att det är inte bara glimmerfrekvensen som avgör hur
stora deformationerna i ett obundet materiallager blir. Glimmertyp samt glimmerfjällens
storlek och orientering är också betydelsefull. Det är viktigt att skilja mellan glimmer
som ligger strax över 0,063 mm storlek och den glimmer (egentligen vittringsprodukt)
som ligger i lerfraktionen eller strax över. Observera också att glimmerrika bergarter är
mycket inhomogena. Materialets kornstorleksfördelning och vatteninnehåll i kombina-
tion med belastningens storlek är andra viktiga parametrar. Betydelsen av vattenkvot
och finjordshalt verkade bekräftas även i fältresultaten.

6 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE
För att få ett säkrare underlag behöver den här laboratorieundersökningen kompletteras
med fler material, framförallt fler material med låg glimmerhalt och mycket hög glim-
merhalt men också några material med ca 60% fria glimmerkorn i materialfraktionen
0,125–0,25 mm. Vidare borde fler material med höga halter av vittrande glimmer, lik-
nande det som förekom vid E18 Köping–Arboga, ingå i fortsatta studier.



SGI Varia 535 1-0202-0104

40(42)

Eventuellt kan det bli större effekt av glimret vid en högre packningsgrad i laborato-
rieprovkropparna. Då kommer förmodligen glimmern att bilda smörjande glidskikt.

Fler fältförsök behöver utföras. I dessa bör material med större spännvidd i glimmer-
halten ingå. För att bättre kunna verifiera vilka spänningsförhållanden som uppnås i
”verkligheten” behöver även horisontalspänningen mätas i fält.

Därefter kan eventuella restriktioner för glimmerinnehållet i ett obundet överbygg-
nadsmaterial föreslås.
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