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Förord 

Detta examensarbete utgör avslutningen på vår civilingenjörsutbildning inom 
Väg- och vattenbyggnad vid Luleå tekniska universitet. Arbetet, som under 
vårterminen 2011 utförts på Avdelningen för geoteknologi, forskargruppen för 
geoteknik vid Luleå tekniska universitet, behandlar grovkorniga jordmaterials 
kornform.  

Under arbetets gång har ett flertal personer funnits involverade och bidragit 
med idéer och kunskap till vårt examensarbetes innehåll och utformning. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår examinator och handledare, universitetslektor 
Tommy Edeskär för det engagemang och den kunskap han under arbetets gång 
bidragit med. Vi vill också tacka våra opponenter, Henrik Lissman och Emma 
Persson för deras kritiska och värdefulla kommentarer. 
 
Vi vill också tacka övrig personal vid Avdelningen för geoteknologi för de 
kunskaper de bidragit med under vår studietid. Slutligen vill vi rikta ett speciellt 
tack till våra studiekamrater som bidragit till fem oförglömligt trevliga år.  
 
 
Luleå, juni 2011 
 
 
Jens Johansson Jakob Vall
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Sammanfattning 

Det att en jords mekaniska egenskaper påverkas av kornens form är något som 
konstateras i ett stort antal publikationer. Det råder enighet om att 
skjuvmotståndet är högre i en grovjord utgjord av kantiga och råa korn, än i en 
med runda och släta. Vidare är det känt att kornform påverkar ett antal andra 
jordegenskaper. Trots detta kan konstateras att kornformen sällan beaktats vid 
karaktärisering av geotekniskt material. I föreskrifter – exempelvis Eurokod 7 
och RIDAS 2008 – i vilka kornform nämns, råder otydlighet i fråga om varför 
kornform ska beaktas, samt hur. Ett av få områden inom vilket 
kornformbestämning ses tillämpas är vid karaktärisering av ballastmaterial; 
främst för användning i väg- och järnvägskonstruktioner. 
     Till följd av att området kantats av svårigheter och osäkerheter, tillsammans 
med det vaga kring såväl formbestämning som resultattillämpning, har det 
under de senaste decennierna inte hänt mycket beträffande beaktande av 
kornform. Det att ytterligare forskning endast förekommit i nämnvärt 
begränsad utsträckning har gjort att definitioner inte standardiserats, att 
parametersamband förblivit icke optimerade och att begreppsanvändningen 
blivit allt mer spretande. De flesta omskrivna tillämpningarna rörande analys av 
ett jordkorns form, det vill säga dess dimensioner i olika riktningar, inses röra 
bestämning av kornstorlek och kornstorleksfördelning.  
     Mot bakgrund av det ovan konstaterade har detta examensarbete, vilkets 
syfte varit att beskriva hur kornform inverkar på ett jordmaterials mekaniska 
egenskaper, samt identifiera och utvärdera olika sätt på vilka kornform kan 
definieras och bestämmas, genomförts. I rapporten redogörs för ett korns form 
uppdelad i understorheterna sfäricitet, rundhet och råhet, vilka parametrar 
beskriver kornets form i stor, intermediär respektive liten skala. I rapporten 
kartläggs vidare på vilket sätt kornform fastslagits inverka på jords mekaniska 
egenskaper. Förekommande formbeskrivande parametrar inklusive definitioner 
identifieras och analyseras. Rapporten innehåller beskrivningar av tre olika 
tekniker för kornformbestämning; bestämning med hjälp av standarddiagram, 
bestämning genom kornfotografering och bildanalys samt bestämning med 
metoder användande laserteknik. Som en del i utvärderingsarbetet har, i syfte 
att erhålla erfarenheter från ett bildanalysförfarandes alla delmoment; 
provberedning, bildtagning, resultatuppsamling och analys, formbestämning 
med bildtagning och -analys, genomförts. Från försöken har erhållits resultat 
bestående av bilder och från bildanalysförfarandet komna resultatvärden. I 
rapportens analysdel återfinns ett avsnitt fokuserat på resultatvärden och 
formbeskrivande parametrar. Detta följs av ett i vilket den beprövade metoden 
– kornfotografering och bildanalys – analyseras. I det tredje finns analys av 
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övriga delar upptagna i litteraturstudiekapitlet; såväl användandet av 
definitioner, samband, begrepp och benämningar, som litet om kornformens 
inverkan på jordegenskaperna. Det konstateras att det, då vissa av jords 
materialegenskaper tydligt beror av kornens form, finns anledning att försöka 
nyttja information som tillförs vid kornformbestämning. Kornformbestämning 
inses vara användbar exempelvis vid prognostisering av krossningseffekter, 
nötning och andra nedbrytningsprocesser, pågående under långa tidsförlopp. 
     Det fastslås att det med metoden använd i denna studie – fotografering och 
bildanalys – är möjligt att med använd mikroskopkamera utföra tvådimensionell 
formbestämning av korn med kornstorlekarna 0,125<d<1,0 mm och, med den 
makroobjektivförsedda systemkameran, korn med kornstorlek d>2,0 mm. Med 
metoden kan, på ett objektivt sätt, många korn analyseras samtidigt med 
förhållandevis enkel och mobil utrustning. Konstaterade nackdelar är; 
tidskrävande och inte alltid lyckad provberedning, risk för analysfel vid de med 
datorprogram utförda bildanalysstegen samt att resultatkvaliteten är beroende 
av i vilken utsträckning de analyserade 2D-projektionerna representerar kornens 
verkliga form. Formparametern cirkularitet är, på grund av definitionen, i större 
utsträckning än AR2 och soliditet, känslig för variationer och/eller avvikelser 
som inte helt säkert kan tillskrivas en faktisk variation av det analyserade 
materialets kornform. Det krävs försiktighet vid dragande av direkta slutsatser 
rörande kornformens allmänna inverkan på jords hållfasthets- och 
deformationsegenskaper. Formbestämningsmetoder som möjliggör snabb, 
noggrann, repeterbar och objektiv kornformbestämning – exempelvis 
fotografering av korn eller informationsanskaffande utfört med laserteknik, följt 
av bildanalys – är att föredra vid framtagande av allmänt rådande samband, 
samt vid vidare klassificering grundad på dessa. Geotekniska standarder, i vilka 
beaktan av kornform omnämns, bör ses över och förtydligas. Detta gäller såväl 
råd och principer, som beskrivningar av formbestämningsmetoder. Förekomst 
av höga och/eller dynamiska laster, tillsammans med andra nedbrytande 
processer, kan få materialegenskapsförändrade konsekvenser, såsom exempelvis 
skadliga sättningar. Det kan därför finnas anledning att för olika lastfall och 
deformationsvillkor – i syfte att optimera val av fyllnadsmaterial – se över 
och/eller förtydliga delar av dimensioneringsförfaranden som är knutna till 
användandet av tabellerade karaktäristiska hållfasthetsparametrar för 
fyllnadsmaterial. Ett teknikområdesöverskridande arbete skulle medföra 
homogenisering av begreppsanvändning, upprättande av nya och optimering av 
redan formulerade samband och definitioner, vilket sammantaget skulle verka 
gynnande såväl för utveckling av kornformbestämningsmetoder som för 
användning av resultat.  

Nyckelord: friktionsjord, kornform, sfäricitet, kantighet, rundhet, cirkularitet, flisighet, 
portal, friktionsvinkel, standarddiagram, bildanalys, laserdiffraktion, laserskanning.  
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Abstract 

The fact that mechanical properties of a soil are depending on the shape of the 
soil particles, is something that is established in many studies and noted by 
many authors. It is stated that shear resistance of a coarse grained soil is higher 
in soils of angular and rough particles, than in soils made up by rounded and 
smooth particles. Furthermore it is known that the particle shape also 
influences on a number of other parameters. Although, the shape of soil 
particles is rarely taken into consideration when characterization of geotechnical 
materials is done. In design codes – such as Eurocode 7 and RIDAS 2008 – the 
guidelines about particle shape are not very clear. One of the few areas in which 
particle shape determination is applied, is the characterization of crushed 
aggregates, for use in e.g. the construction of roads and railways. As a result of 
the fact that there are a lot of difficulties and uncertainties in the area of particle 
shape determination and application in practice, the area has not been 
developed during the last decades. Lack of research has brought problems such 
as definitions that are not standardized, parameter relations that are not 
optimized, and a usage of terms and quantities that is very inconsistent. In most 
of reviewed literature in which it is dealt with analysis of a particle’s dimensions 
in different directions, the main application purpose seems to be determination 
of size or size distribution. 
     In this context this thesis work – which aim has been to describe how 
particle shape affects a soil’s mechanical properties, and also identify and 
evaluate methods for defining and determining particle shape – is done. The 
shape of a particle is divided into the sub quantities sphericity, roundness and 
roughness. These parameters are describing the grain shape of large, 
intermediate and small scale. In the report it is reviewed how the particle shape 
effects on soil’s mechanical properties. Existing parameters describing particle 
shape, included the definitions, are analyzed. The report contains descriptions 
of three different methods for particle shape determination; by usage of the 
standard charts, by picture capturing followed by digital image processing 
(DIP), and by usage of methods based on laser technology. As a part of the 
work – done in order to obtain experience from an image analysis procedure’s 
all parts; sample preparation, imaging, result collection and analysis – some 
experimental work has been carried out. From these experiments results, 
consisting of pictures and values from the image analysis procedure, are 
obtained. In the report's analysis chapter there is one section focusing on the 
result values and the shape describing parameters. This part is followed by a 
second, in which the tested method – photographing and DIP-work – is 
analyzed. Finally there is a third section containing the analysis of other sub 
topics covered in the literature review chapter; e.g. usage of definitions, 
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relations, terms, and also a little about in what way particle shape is affecting 
soil properties. It is in the report stated that there are many reasons to use the 
information that is given by determination of a material’s particle shape. This 
due to the fact that other parameters really are depending on the shape. Known 
particle shape is e.g. useful for prediction of the crushing effects of soil grains, 
tearing and other degradation processes, going on during long time. 
     With the used method it is possible to, with results of good quality, by using 
the microscope camera, do 2D shape determination of grains with diameters 
0,125<d<1,0 mm and, by using the macro objective-equipped system camera, 
grains with diameters d>2,0 mm. By using DIP, it is possible to objectively 
analyze many grains at the same time. The technique is quite simple and the 
needed equipment is mobile, but there are some significant drawbacks. The 
procedure of sample preparation may be time consuming, there is always a risk 
of errors originating from the analysis steps, and the result quality is always 
depending on to what extent the analyzed 2D-projections are representing the 
particles actual shapes. The shape parameter circularity is, due to its definition, 
to a greater extent than both AR2 and solidity, vulnerable to fluctuations and/or 
anomalies that cannot be attributed to an actual variation of the analyzed 
material particle shape. 
     Caution is required when drawing conclusions regarding what general effects 
particle shape have on a soil’s deformation and strength properties. Shape 
determination techniques which are fast, accurate, repeatable and objective – 
e.g. photographing or laser scanning, followed by DIP-work – are preferable 
both when relations between parameters are developed, and when the same 
relations, later on, are used. Existing Swedish codes and guidelines, in which 
particle shape is mentioned, should be reviewed and clarified. This goes for 
advices, guideposts and laboratory methodologies. High and/or dynamic loads 
may, together with other types of breaking down processes, result in changed 
material properties and, furthermore, consequences as adverse settlements. 
Because of that, there may be reasons to review parts of existing design 
procedures related to usage of characteristic strength parameters, found in 
tables. This, to get the choice of material optimized for different load and 
deformation conditions. A cross-border work, between different areas of 
technologies in which known particle shape is of interest, would be bringing 
homogenization of term usage as well as developing of new and optimization of 
already formulated relations and definitions.  This would be favorable for both 
the development of particle shape determination methods and for usage of the 
results.  

Keywords:  frictional soil, particle shape, sphericity, angularity, roundness, circularity,  void 
ratio, friction angle, standard chart, image analysis, digital image processing, laser scanning.
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1 INLEDNING 

I rapportens inledande del beskrivs bakgrunden till rubricerat problemområde, syftet med 
examensarbetet samt vilka målsättningar som ligger bakom rapportens utformning. Gjorda 
avgränsningar presenteras och motiveras. 

1.1 Bakgrund 

Det att en jords mekaniska egenskaper påverkas av kornens form är vida känt. 
Sedan Wadell (1932), som var en av de första att uppmärksamma kornformens 
inverkan på jords beteende, finns ett flertal studier presenterade, däribland 
Krumbein (1941), Chen (1948), Terzaghi & Peck (1948), Sowers & Sowers 
(1951)  och Koerner (1970). Något alla är överens om är att skjuvmotståndet i 
grovkornig jord ökar då kornen övergår från att vara runda och släta till kantiga 
och råa.  

Kornform och dess inverkan på den direkta kontaktfriktionen är dock svår att 
särskilja utan att även beakta andra inverkande storheter såsom exempelvis 
lagringstäthet, portal, mineralsammansättning och gradering. Detta konstateras 
exempelvis i Santamarina & Cho (2004), Cho m.fl. (2006) och Bareither m.fl. 
(2008). 

I föreskrifter, i vilka kornform nämns, är formuleringarna ofta luddiga och 
målen otydliga. I Eurokod 7 skrivs, angående benämningar för beskrivning av 
kornform: ”[...] vanligtvis användbara endast för grus eller ännu grövre jord [...]”. Vidare 
skrivs, i avsnitten beskrivande Karakterisering av jord att kornform kan beaktas. 
Gällande Packningsförsök och Inre erosion uppmanas att kornform ska beaktas. 
Trots detta kan konstateras att vidare resonemang sällan förs. Kornformens 
inverkan beaktats normalt inte vid karaktärisering av geotekniskt material (Cho 
m.fl., 2006). Det hänvisas vidare till det faktum att storheten inte beaktas i stora 
geotekniska klassificeringssystem såsom USCS (Unified Soil Classification 
System). 
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Vad som vidare vittnar om att det saknas tydliga riktlinjer och vedertagna 
förhållningssätt rörande beaktande och beskrivning av kornform, är avsaknaden 
av konsekvent definierade storheter. Förekomsten av många begrepp – ibland 
olika definitioner med samma benämning, ibland tvärtom – gör det svårt att i 
olika situationer förstå jämförelser och beskrivningar. På grund av inkonsekvent 
användande av förekommande begrepp och termer för beskrivning av 
kornform, råder i litteratur allmän oordning. 

Det faktum att det inom många områden – exempelvis inom läkemedels-, 
livsmedels-, gruv-, asfalt- och betongindustrin – finns anledning att beakta 
kornform och -storlek, har utvecklingen av olika bestämningstekniker förts 
vidare. Det som tidigare utförts manuellt tenderar att bli digitaliserat. Samtidigt 
som utvecklingen så gott som undantagslöst verkar effektiviserande – 
tidsmässigt och ekonomiskt – hittas ofta metoder och processer som, i mindre 
utsträckning än tidigare, bygger på subjektiva bedömningar. 

En teknik som utvecklats under de senaste decennierna, närmare bestämt från 
slutet av 60-talet när grunden lades för datorbaserat mätande i bilder, är 
formbestämning genom fotografering och bildanalys. 

Detta examensarbete har utformats utifrån vad som ovan konstateras. Med 
anledning av att området utgörs av många olika delområden; definitioner och 
storheter, inverkan på jords egenskaper, bestämningsmetoder etc., har valts att 
låta studien hållas tillräckligt bred för att kunna belysa dessa.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att ge en beskrivning av hur kornform 
inverkar på ett jordmaterials mekaniska egenskaper, samt identifiera olika sätt 
på vilka kornform kan definieras och bestämmas. Syftet är också att utvärdera 
geotekniska tillämpningar, i vilka känd kornform skulle kunna verka berikande.  

Målet med denna studie är att belysa möjligheter komna ur bestämd kornform, 
kartlägga och utvärdera tre kända bestämningstekniker samt uppmärksamma 
läsaren på för- och nackdelar med dessa. Dessutom avses definitioner av 
formbeskrivande storheter jämföras och kategoriseras.   
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1.3 Frågeställningar 

Mot bakgrund av syfte och mål har följande frågeställningar formulerats:  

a) Hur påverkar kornformen ett jordmaterials hållfasthets- och 
deformationsegenskaper? 

b) Vilka geometriska begrepp och definitioner finns applikabla vid 
beskrivning av jords kornform? 

c) Hur sker kornformbestämning med följande tekniker? 

- Bestämning med hjälp av standarddiagram. 

- Bestämning med hjälp av kornfotografering och bildanalys.  

- Bestämning med hjälp av metoder användande laserteknik. 
d) Vilka för- och nackdelar finns med formbestämning utförd med de 

utvärderade teknikerna? 
e) Hur beaktas kornform i standardiserade råd och föreskrifter för 

geotekniska tillämpningar? 
f) Inom vilka geotekniska tillämpningsområden kan känd kornform verka 

berikande?  
g) Vilken brukbarhet och känslighet har de formparametrar som erhålls vid 

kornformbestämning genom kornfotografering och bildanalys utförd 
med programmet ImageJ? 

1.4 Metod  

Ovan formulerade frågeställningar besvaras såväl med hjälp av utförande av 
litteraturstudie, inom vilken relevant information kartläggs och sammanställs, 
som genom utförda laboratorieförsök. Litteraturen utgörs såväl av 
problembeskrivande artiklar som av försöksutvärderande rapporter.  

Som framgår av presenterade frågeställningar har valts att beskriva tre olika 
tekniker för kornformbestämning. Beskrivningarna, vilka görs med hjälp av 
information anskaffad genom gjord litteraturstudie, avses fungera som underlag 
för utvärdering och vidare diskussion.  

Som en del i utvärderingsarbetet har, för en av de valda metoderna, genom 
laborativt arbete, anskaffats ytterligare kunskap och egna erfarenheter. Då den 
praktiska delen innefattar moment från hela formbestämningskedjan – 
förberedelser, provberedning, bildtagning, bildbehandling och -analys – ges 
möjlighet att identifiera för- och nackdelar med metoden, såväl som att vidare 
göra jämförelser med andra metoder.  
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Lärdomar komna ur litteraturstudien, tillsammans med erfarenheter anskaffade 
genom utförande av laborativt arbete, utgör vidare det totala underlag som 
ligger till grund för analys, diskussion och slutsatser. 

1.5 Avgränsningar 

1.5.1 Allmänt 

Vid utförd litteraturstudie har svensk och engelsk litteratur använts. Beskrivning 
av hur kornform inverkar på en jords materialegenskaper har avgränsats till att 
röra friktionsmaterial; material med kornstorlekar från motsvarande grovsilt och 
större, med korndiametrar, d>0,02 mm. Den undre kornstorleksgränsen dras 
med anledning av att finare material inte har samma mekaniska egenskaper som 
grovkorniga material har. Om detta kan vidare läsas i underavsnitt 2.1.2. 

Beträffande formbeskrivande storheter har antagits uppdelningsskalan 
bestående av tre nivåer; stor skala, intermediär skala och liten skala. I denna 
rapport har vikt lagts vid storheter beskrivande stor och intermediär skala.  

Beträffande litteraturstudien rörande kornformbestämning med bildanalys, 
behandlas inte tekniken bakom digitalisering, fotometri etc. 

1.5.2 Formbestämningstekniker 

Som framgår av frågeställning c), presenterad i avsnitt 1.3, har valts att fokusera 
på tre grupper av formbestämningstekniker. Dessa metodgrupper är: 

1) Formbestämning genom användning av standarddiagram 

Utvärdering av denna metod har skett med hjälp av underlag anskaffat 
genom litteraturstudie. 

2) Formbestämning genom fotografering och bildanalys 

Utvärdering av denna metod har dels skett med hjälp av underlag anskaffat 
genom litteraturstudie, dels genom faktiskt utförande av metoden. 

3) Formbestämning med metoder grundade på laserteknik 

Utvärdering av metoder användande laser har skett med hjälp av underlag 
anskaffat genom litteraturstudie. 
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1.5.3 Försök 

Bestämning av kornform har begränsats till material med kornstorlekar från 
motsvarande finsand och större, det vill säga material med korndiametrar, 
d>0,06 mm. Fotografering har endast utförts i syfte att göra tvådimensionell 
formanalys möjlig.  

Utvärdering av formbeskrivande storheter – både begrepp och definitioner – 
har med undantag för kornstorlek skett utan bestämning av andra 
materialegenskaper.  

1.6 Disposition och upplägg 

Nedan ses de i rapporten ingående kapitlen beskrivna i korthet: 

1 INLEDNING. I rapportens inledande del beskrivs bakgrunden till rubricerat 
problemområde, syftet med examensarbetet samt vilka målsättningar som ligger 
bakom rapportens utformning. Gjorda avgränsningar presenteras och 
motiveras. 

2 LITTERATURSTUDIE. I detta kapitel presenteras resultaten av genomförd 
litteraturstudie. I det inledande avsnittet redogörs för hur jord kan indelas och 
benämnas, såväl som för grundläggande jordmekanik; brott- och 
deformationsteori. Vidare beskrivs vilka faktorer som har inverkan på 
jordmaterials inre friktionsegenskaper. Detta följs av ett avsnitt om 
formdefinitioner, klassificeringssystem, kornforms inverkan på jords mekaniska 
egenskaper, samt beskrivning av några existerande tekniker för bestämning av 
jordmaterials kornform. 

3 FORMBESTÄMNING GENOM KORNFOTOGRAFERING OCH 
BILDANALYS – METOD OCH RESULTAT. Här redogörs för utfört 
laboratoriearbete; kornfotografering och bildanalys. Formbestämnings-
procedurens alla ingående delmoment beskrivs; försöksuppställning, 
resultatuppsamling och analys. Kapitlet avslutas med presentation av resultat. 
Det bör understrykas att utfört laboratoriearbete inte i huvudsak syftar till att 
falla ut i resultat för vidare kornformbestämning, det vill säga resultat i form av 
numeriskt underlag för materialanalys. Resultaten bör snarare ses som underlag 
för utvärdering av studerad metod. 

4 ANALYS. Då anskaffandet av resultat inte i huvudsak syftar till att användas 
för kornformbestämning utan snarare önskas kunna användas för utvärdering 
av använd metod, utgörs detta kapitel såväl av resultat- och storhetsutvärdering 
som av diskussionsliknande analyser. I det första avsnittet fokuseras på 
resultatvärden och formbeskrivande parametrar. I det andra avsnittet analyseras 
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den praktiserade metoden; kornfotografering och bildanalys. I det tredje 
avsnittet analyseras övriga delar upptagna i litteraturstudiekapitlet; användandet 
av definitioner, samband, begrepp och benämningar, samt kornforms inverkan 
på jords egenskaper. 

5 DISKUSSION. Här diskuteras kring hur applikabla geometriska begrepp 
och formfaktordefinitioner är. Dessutom förs resonemang angående 
förekommande samband mellan kornformbeskrivande storheter och andra 
materialparametrar. Vidare förs allmän diskussion kring för- och nackdelar med 
tillgängliga formbestämningstekniker; genomförbarhet, kvalitet på erhållna 
resultat, felkällor samt vilken potential kornformbestämning kan tänkas ha i 
olika sammanhang.    

6 SLUTSATSER. De slutsatser som presenteras i detta kapitel grundas såväl på 
kunskap anskaffad genom utförd litteraturstudie som på erfarenheter av utförda 
försök.  
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2 LITTERATURSTUDIE 

I detta kapitel presenteras resultaten av genomförd litteraturstudie. I det inledande avsnittet 
redogörs för hur jord kan indelas och benämnas, såväl som för grundläggande jordmekanik; 
brott- och deformationsteori. Vidare beskrivs vilka faktorer som har inverkan på 
jordmaterials inre friktionsegenskaper. Detta följs av ett avsnitt om formdefinitioner, 
klassificeringssystem, kornforms inverkan på jords mekaniska egenskaper, samt beskrivning 
av några existerande tekniker för bestämning av jordmaterials kornform. 

2.1 Jordmaterial 

2.1.1 Jords beståndsdelar 

En jordmassa är uppbyggd av tre beståndsdelar; fast substans, porvatten och 
porgas. Den fasta fasen utgörs av mineralkorn och/eller organiska 
beståndsdelar. På grund av kornens geometriska form och storlek uppstår i jord 
porer – hålrum – vilka antingen är fyllda med gas, vatten eller, vilket är 
vanligast, med både gas och vatten. Detta ses illustrerat i Figur 2-1. (Hansbo, 
1975) 

Ingående mineralslag, halt och typ av organisk substans, porvattnets 
förekomstsätt – fritt eller bundet – och innehållet av lösta ämnen, påverkar 
sammantaget jords geotekniska egenskaper. Egenskaperna kan exempelvis 
karaktäriseras av storheter såsom portal, vattenkvot och kornstorleksfördelning.  
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Figur 2-1  Principbild av ett jordelement bestående av fast substans, porvatten och porgas. 
(Axelsson, 1998) 

2.1.2 Indelning och benämning 

Jord brukar grupperas med avseende på olika karaktärsdrag. Särskiljande 
faktorer kan vara halt av organiskt material, kornstorlek, kornstorleksfördelning, 
bildningssätt, mekaniska egenskaper etc. Då faktorerna många gånger är 
beroende av varandra är det ofta möjligt att, utifrån resultat från bestämning av 
en faktor, dra slutsatser rörande andra. Exempelvis kan, med känd 
kornstorleksfördelning och/eller halt av organiskt material, till viss del sägas 
något om det undersökta materialets mekaniska egenskaper utan att dessa 
undersökts direkt. Klassificering av jord kan ske okulärt, genom direkta försök 
– bestämning av specifika storheter/faktorer – och genom användning av 
kända samband och beroenden.  

Primärt brukar jord indelas i två huvudgrupper; kohesionsmaterial och 
friktionsmaterial. Uppdelningen, vilken rör de krafter som huvudsakligen 
uppbygger ett materials hållfasthet, är direkt avhängig materialets kornstorlek.  

Ren kohesionsjord består av kornfraktioner med diametern, d<0,002 mm och 
benämns ler. Kornen i ett kohesionsmaterial hålls samman av tre samverkande 
bindningstyper. Den samlande bindningen, bestående av van der Waals-krafter, 
vätebindningar och elektrostatiska bindningar, benämns kohesiv bindning. I 
jordar bestående av kohesionsmaterial gör förekomsten av kornomgivande 
filmer av högvisköst fast bundet vatten, att kornen inte kommer i direktkontakt 
med varandra. Detta medför att ingen interpartikulär normalkraft, kommen ur 
kornkontakt, uppstår. Hållfastheten i en kohesionsjord kommer istället ur det 
faktum att skjuvkrafter mellan kornen upptas av den ovan beskrivna 
bindningstypen; den kohesiva. 

Jordmaterial bestående av något större korn benämns vanligen mellanjord. 
Jordarten med denna kornstorlek – med hållfasthetsegenskaper som dels är av 
kohesiv natur, dels komna ur mekanisk friktion – benämns vanligen silt. 
Mellanjord omfattar förutom fraktionen silt, med korndiameterintervallet 
0,002<d<0,06 mm, även blandkorniga jordarter vilka utgör jordar med 
blockhalt <40 viktprocent och finjordshalt 15-40 viktprocent av material med 
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korndiametern, d<63 mm.  Friktionsjord, även kallad grovkornig jord, är vidare 
definierad med d>0,06 mm.  

Med hänsyn tagen till kornfördelning hos grovkorniga och blandkorniga 
jordarter kan dessa indelas i ensgraderade, mellangraderade och månggraderade. 
Indelningen görs efter värdet på graderingstalet, CU och krökningstalet, CC. 
Dessa anger kornfördelningskurvans lutning respektive form inom området 
från d10 till d60, vilka representerar de kornstorlekar som svarar mot ordinatorna 
10 % respektive 60 % av den vid siktning passerade jordmassan. (Larsson, 
2008)  

Hållfastheten för grovkorniga jordarter – utgjorda av sand, grus, sten och block 
– kommer ur mekanisk, interpartikulär friktion. Friktionsjord har därmed, till 
skillnad från kohesionsjord, ingen draghållfasthet. Den tangentiella 
friktionskraftens storlek bestäms såväl av den mot kontaktytan vinkelrätt 
rådande normalkraften som av den aktuella jordpartikelns friktionskoefficient, 
µ. I Figur 2-2 ses såväl de vinkelräta som de tangentiella kontaktkrafterna 
illustrerade. (Axelsson, 1998) 

 

Figur 2-2  Direkt kornkontakt. I figuren ses de verkande partikelkrafterna (F), de 
resulterande normalkrafterna (N) samt de tangentiellt överförda 
friktionskrafterna (T). (Axelsson, 1998) 

2.2 Friktionsjord 

2.2.1 Spänningar  

Storleken på friktionsjords kontaktkrafter styrs, om jordmassan är obelastad, till 
skillnad från ytaktiva finjordars, enbart av kornens egentyngd. Krafterna är 

således direkt avhängiga jordmaterialets kompaktdensitet, ρs. I situationer där 
jordmassan belastas kommer ytterligare krafter nedföras och upptas av 
jordskelettet. Summan av de verkande krafterna – det vill säga riktning och 
storlek på den resulterande kontaktkraftskomposanten – avgör huruvida 
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kornens lägen består, eller inte. Om de resulterande krafterna är av sådan art att 
interpartikulär glidning initieras, kommer jordmassan att undergå omlagring. Då 
tillräckligt stora omlagringar sker längs med en brottyta inträffar så kallat brott. 
(Axelsson, 1998) 

Det faktum att jordskelettet uppbyggs av många korn och kornkontaktpunkter, 
gör att uppkomna spänningar beror av hur stor yta – den totala 
kornkontaktarean – de ovan beskrivna krafterna verkar på. I Figur 2-3 
åskådliggörs hur total kraft fördelas på kontaktytorna. 

 

Figur 2-3  Total kraft (P) verkande över total snittarea (A). Uppkommen spänning 
upptas i varje kontaktyta (As). 

Relationen mellan den totala spänningen, σ, den totala kraften, P och den totala 
snittarean, A uttrycks som i ekvation (2.1). 

   
 

 
 (2.1) 

eller 

        (2.2) 

 
Denna kraft tas vidare upp i kornkontakterna för vilka kraften, N kan uttryckas 
som produkten av spänningen, σs och kontaktarean, As enligt: 

     s  s 
(2.3) 

I en torr jord – det vill säga vid förhållanden utan verkande porvattentryck – 
gäller att all kraft upptas i kornkontakterna och av förekommande porgastryck. 
Eftersom porgastrycket är försumbart, gäller: 
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(2.4) 

Ekvation (2.2), (2.3) och (2.4) tillsammans, ger 

     s 
 s

 
 

(2.5) 

 
I händelse av att vatten finns förekommande i porerna kommer kraften, P dels 
upptas av partikelspänningen, dels av den ur vattenförekomsten uppkomna 
spänningen, benämnd portryck, u. Partikelspänningen, som vid torra 
förhållanden uttryckts σ, reduceras därmed av portrycket. Fenomenet uttrycks: 

       – u 
(2.6) 

där σ  benämns effektivspänning.  

2.2.2 Hållfasthet, deformationer och lagringstäthet 

Hållfastheten anger den energi eller spänning som krävs för att kornen längs 
med en brottyta skall skjuvas – det vill säga rulla, glida eller förskjutas – i 
förhållande till varandra. Rörelserna för de enskilda kornen sker i den riktning 
där motståndet är som lägst vilket medför att kornen sällan förflyttas rakt i 
huvuddeformationsriktningen. Istället sker oftast rörelsen, beroende av 
förekomsten av hålrum och motstånd, i riktning uppåt, nedåt eller i sidled i 
förhållande till deformationsriktningen. Storleken på motståndet mot 
deformationer beror dels av förekomsten av hålrum, vilken är avhängd 
kornskelettets lagringstäthet och gradering, dels av kornens 
mineralsammansättning, anisotropi, form och ytråhet. (Larsson, 1989) 

Storheten töjning – såväl axiell töjning, uttryckt ε, som skjuvtöjning, uttryckt γ – 
anger en jordvolyms storleksförändring. Axiell töjning bestäms genom 
beräkning av kvoten mellan uppmätt längdförändring – det vill säga 
deformationen, δ – och den specifika jordkroppens ursprungliga längd, L. 

Skjuvtöjning definieras som kvoten mellan uppmätt skjuvad längd, Δx och den 
skjuvade jordkroppens höjd, H. Sambanden som ses i ekvation (2.7) och 
ekvation (2.8) är således kopplade till försöksuppställningar. 

    
 

 
 (2.7) 

 

    
 x

 
 (2.8) 
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Som ett mått på hur väl ett jordmaterial är lagrat, används begreppet 
lagringstäthet eller densitetsindex, ID. Storheten beror av de laborativt 
bestämbara delstorheterna portal i lösaste lagring, emin portal i fastaste lagring, 
emax samt det rådande portalet, e. Portalet definieras som kvoten mellan 
porvolymen, Vp och den fasta substansens volym, Vs. Vidare definieras 
lagringstätheten enligt:  

    
emin  e

emin  emax

 (2.9) 

 
Lagringstäthet, vilken storhet primärt används för beskrivning av icke-kohesiva 
jordar – enligt Sällfors (1995) jordar med en finjordshalt uppgående till 
maximalt 10 viktprocent – ses anges såväl numeriskt som i text. I Tabell 2-1 
återfinns numeriska gränser för densitetsindex presenterade knutna till 
förekommande benämningar. 

Tabell 2-1  Lagringstäthet; benämning och numeriska intervall. (Larsson, 2008) 

Benämning Densitetsindex, ID [%] 

Mycket lös 0 - 15 

Lös 15 - 35 

Mellanfast 35- 65 

Fast 65 - 85 

Mycket fast 85 - 100 

Om jämförs med ett löst lagrat material krävs för en fast lagrad jord generellt en 
större energi för att, längs med brottytan, omlagra kornen relativt varandra. Då 
mycket stora sådana omlagringar sker – ofta är det problematiskt att definiera 
precis hur stora – sägs materialet gå till brott. Beroende av lagringstäthet kan 
det ses finnas en variation av hur långtgående skjuvning kan ske, innan den 
maximala skjuvhållfastheten vid kritiskt tillstånd uppnås. I löst lagrade jordar 
minskar, under skjuvning, porvolymen till dess att ett gränsvärde, ecr, vid den 
maximala skjuvspänningen, τmax, nås. Detta kan ibland föregås av en mycket 
långtgående skjuvning. Mekanismen kan förklaras genom att illustrera en 
konfiguration av helt sfäriska korn som får undergå skjuvning till dess att 
kritiskt tillstånd uppnås. Detta ses illustrerat i Figur 2-4. (Axelsson, 1998)  
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Figur 2-4  Vid skjuvning från läge (a) rullar kornen ner i en tätare lagring (b). En 
volymminskning – kontraktans – har ägt rum. (Hansbo, 1975)   

Vid en sådan konfiguration, där kornen återfinns staplade på varandra (a), krävs 
endast en ytterst liten sidokraft för att kornen skall omlagras i en tätare lagring 
(b). Därigenom har en löst lagrad jord, även vid måttliga skjuvspänningstillskott, 
liten motståndskraft mot volymminskning och stora deformationer. 

Vid skjuvning av ett väl packat grovkornigt prov kommer, till skillnad från vid 
lös lagringstäthet, skjuvresponsen att initialt vara styv och nästintill elastisk. 
Detta beror på att kornen, vid skjuvning, tvingas klättra över varandra i riktning 
mot vertikallasten, vilket medför att provet tenderar att volymöka; dilatera. I 
samband med att kornen längs med den potentiella brottytan lyfts upp nås den 
maximala skjuvspänningen, varefter den sjunker till det värde som representeras 
av glidfriktionen mellan kornen vid kritisk lagring; residualhållfastheten. Detta 
ses illustrerat i Figur 2-5.  (Axelsson, 1998)      

 

Figur 2-5  Samband mellan skjuvspänning, τ och skjuvvinkel, γ för en friktionsjord vid 
olika lagringsförhållanden. (Hansbo, 1975)   
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Beroende av lagringstäthet uppvisar därmed jordar endera ett 
deformationsmjuknande eller ett deformationshårdnande till dess att kritisk 
lagringstäthet uppnås (Hansbo, 1975). Det kan dock vara svårt att sätta ett 
numerisk värde – likt de presenterade i Tabell 2-1 – på den lagringstäthet vid 
vilken en grovkornig jord vid skjuvning uppträder kontraktant eller dilatant. 

Den mest kända brotthypotesen för grovkorniga jordar är Mohr-Coulombs 
brotteori, där skjuvhållfastheten, τmax uttrycks linjärt som den effektiva 
normalspänningen, σ  (vinkelrätt mot brottplanet) multiplicerat med 

friktionskoefficienten; tangenten av den inre friktionsvinkeln, ϕ´. 
Brotthypotesen uttrycks enligt: 

 max     tan 
 
 

 
(2.10) 

Brotthypotesen utgår från att brott inträffar vid det spänningstillstånd där den 
största av de så kallade Mohrska spänningscirklarna, precis tangerar Coulombs 
brottlinje. I andra fall, då Mohrs spänningscirkel, för den största och minsta 
huvudspänningen, inte når brottlinjen råder stabil jämvikt. Brotthypotesen, 
enligt Coulomb, ses illustrerad i Figur 2-6. (Axelsson, 1998) 

 

Figur 2-6  Brotthypotes för friktionsjord enligt Mohr-Coulomb, där σ1´ och σ3´ 
representerar den största respektive minsta huvudspänningen. (Craig, 2004) 

Brotthypotesen förutsätter att jorden saknar inre kohesion och har en kritisk 
lagringstäthet. Det senare innebär att volymen i den skjuvande zonen förblir 
konstant med växande skjuvtöjningar. (Hansbo, 1975) 

I jordar som har fastare lagringstäthet än den kritiska – det vill säga jordar som 
tenderar att volymöka under skjuvning – blir den inre friktionsvinkeln, enligt 
Mohr-Coulomb, större än den för enbart kontaktfriktion. Beroende av denna 
inverkan av dilatans, tillsammans med andra påverkansfaktorer – exempelvis 
låsningseffekter – ges från origo, en mer eller mindre krökt brottkurva. Detta 
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fenomen, vilket ses i Figur 2-7, medför att friktionsvinkeln minskar med ökad 
spänningsnivå. (Larsson, 1989) 

Den krökta brottkurvan approximeras dock vanligen till en rät brottkurva, 
varvid skärningen av  -axeln, ovanför origo, istället uttrycks genom 
kohesionsinterceptet c´ (Axelsson, 1998).  

 

 

 

Figur 2-7  Approximation av krökt brottkurva. (Craig, 2004) 

Ekvationen blir, enligt Mohr-Coulomb, därav: 

 max   c       tan 
’
 

(2.11) 

 

där c´ och ϕ´ gäller för ett begränsat effektivspänningsintervall vilket medför att 
det för en generell beskrivning av hållfastheten fodras att friktionsvinkeln 
varieras med både lagringstäthet och spänningsnivå. Då det i de flesta fall krävs 
relativt stora förändringar i spänningsnivå för att förändra parametrarna brukar 
ofta bara en friktionsvinkel anges. (Larsson, 2008)  
 
Det kan förtydligas att kohesionsinterceptet, c´ uppkommet som följd av 
dilatans inte bör förväxlas med vare sig den egentliga kohesionen, härrörande 
från attraktions- och repulsionskrafter mellan partiklarna, eller den skenbara 
kohesionen, c uppkommen genom kapillära dragspänningar (porundertryck) 
och/eller genom inverkan av cementering (Hansbo, 1975). Som illustreras i 
Figur 2-5 sjunker efter brott skjuvhållfastheten i fast lagrade jordar, och närmar 
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sig asymptotiskt samma residualvärde ϕ´ = ϕ´cr som för en löst lagrad jord. Vid 
långtgående skjuvning nås alltså kritiskt tillstånd oavsett om jordens initiala 
lagringstäthet är lös eller fast. 
 
2.2.3 Faktorer som styr jords inre friktion 

Förutom lagringstäthet och spänningsnivå, beror friktionsvinkeln av ett antal 
andra inverkansfaktorer, däribland kornens mineralsammansättning, 
krossningsbenägenhet, kornstorleksfördelning (graderingstal), 
hålrumsförekomst (portal), form och ytråhet. (Larsson, 1989)  

Vid bestämning av friktionsvinkeln, exempelvis genom utförande av 
labororatoriemetoderna direkt skjuvförsök eller triaxialförsök, är det även av 
vikt att ange utvärderingskriterium vid det aktuella belastningsfallet, det vill säga 
under vilket deformationsvillkor brott utvärderas. Vidare i detta underavsnitt 
beskrivs inverkansfaktorerna på jords friktionsegenskaper närmare.   

Mineralsammansättning och krossningsegenskaper 

Med avseende på mineralsammansättning och dess inverkan på grovkornig 
jords inre friktionsegenskaper, finns två egentliga faktorer. Den ena rör 
friktionen kopplad till mineralens ytråhet, medan den andra beror av ingående 
minerals hårdhet och hållfasthet, och därmed dess krossningsegenskaper. 
(Larsson, 1989) 

Som exempel kan nämnas att friktionsvinkeln för ren kvartssand, vid kontant 
volym, kan uppgå till ~32°, medan friktionsvinkeln för motsvarande sand, 
bestående av fältspat, kan uppgå till ~40°. I Sverige finns ren kvartssand 
förekommande men i övrigt innehåller grovjord ofta kombinationer av flera 
ingående mineral. I sådana fall är det vanligt att man talar om korn med det 
huvudsakliga innehållet av ett visst mineral. I Larsson (1989) presenteras 

ungefärliga värden på den inre friktionsvinkeln, ϕ’ vilka ses redovisade i Tabell 
2-2.  
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Tabell 2-2  Ungefärliga värden på inre friktionsvinkeln, ϕ’ för sand innehållande olika 
typer av mineral och bergarter. (Larsson, 1989) 

Mineral  Bergart  

Kvarts 33° Granit 32-37° 

Fältspat  Gnejs 25-32° 

Kalcit 37° Kalksten 35-42° 

Klorit  Sandsten 27-37° 

  Lersten 27-29° 

Förutom att korn med olika mineralsammansättningar har olika ytråhet 
påverkas skjuvmotståndet av ingående minerals benägenhet att vid förhöjd 
spänningsnivå krossas. Om krossning i kontaktpunkterna inträffar vid skjuvning 
tvingas kornen inte avvika lika mycket från huvuddeformationsriktningen, 
varvid jordmassans expansion, skjuvmotståndet och därmed friktionsvinkeln, 
minskar. (Larsson, 1989) 

Enligt Mitchell & Soga (2005) beror krossningsbenägenheten i en jord av 
ingående minerals individuella styvhet, hållfasthet och spänningsnivå, det vill 
säga storleksfördelningen av verkande kontaktkrafter längs med kornets 
kontaktyta.  Det senare medför vidare att krossningspotentialen ökar med 
ökande kornstorlek, genom att kontaktytan för de verkande normalkrafterna 
minskar. Detta förutsätter att jorden är tämligen ensgraderad då lastspridningen, 
och därmed krossningsbenägenheten, minskar med ökat graderingstal.   

De individuella kornen kan även ha en varierad hållfasthet, vilket kan innebära 
att kornen tenderar att graderas, det vill säga fördela sig storleksmässigt, vid 
ökad spänningsnivå. Förutom mineralkornens inbyggda hållfasthet, kornstorlek 
och graderingstal, påverkas krossningsbenägenheten av kornformen. För detta 
redogörs i underavsnitt 2.3.5. (Mitchell & Soga, 2005) 

Hålrumsförekomst 

Som berörts i föregående avsnitt beror en jords hållfasthet till stor del av dess 
lagringstäthet vid skjuvningens början. Beroende av hur väl jordpartiklarna är 
inkilade i eller låsta till varandra, kan noteras ett varierande skjuvmotstånd. Ett 
mått på detta är förekomsten av hålrum, som vanligtvis karakteriseras med hjälp 
av portalet, e. I Figur 2-8 åskådliggörs ett exempel på samband mellan en sands 

inre friktionsvinkel, i figuren angiven som ϕ och portal, e0 respektive porositet, 

n0 (före belastning). Kornkontaktvinkeln noteras i figuren genom ϕµ och 

friktionsvinkeln vid kritisk lagring, ϕcr. (Axelsson, 1998) 



Friktionsjords kornform 

18 

 

Figur 2-8  Samband mellan en sands inre friktionsvinkel och portal/porositet (före 
belastning). (Axelsson, 1998) 

Som framgår av sambandet i figuren ovan är friktionsvinkeln, det vill säga 
skjuvmotståndet, starkt avhängig en jords rådande lagringstäthet. Ju mindre 
volymandel porer en jord består av, desto större skjuvspänning erfordras för att 
kornen längs med en brottyta skall låta skjuvas i förhållande till varandra 
(Broms m.fl., 1985). 

Ovan illustrerat samband kan skilja sig kvantitativt för olika friktionsmaterial 
men är kvalitativt detsamma (Axelsson, 1998). 

Gradering 

Beträffande kornstorleksfördelningens inverkan på den inre friktionsvinkeln 
beskrivs i Larsson (1989) att en välgraderad grovkornig jord ger en högre 
friktionsvinkel än en motsvarande jord med ensgraderad 
kornstorleksfördelning. Detta beror på att lagringstätheten ökar med minskat 
graderingstal då mindre korn ryms i hålrummen mellan större.   

Kornform 

I underavsnitt 2.3.5 redogörs för hur kornform påverkar jords 
hållfasthetsegenskaper. 
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2.3 Kornform 

2.3.1 Allmänt 

I Hayakawa & Oguchi (2005) beskrivs att jordpartiklars storlek och form länge 
har analyserats. Det nämns att en anledning har varit att öka förståelsen för 
processer rörande materialtransport; fluvial och eolisk, och hänvisas exempelvis 
till Stokes (1851), Hjulström (1935), Bagnold (1941) och Inman (1949). 

En jordpartikels form kan konstateras bero av dess historia. I begreppet historia 
menas sådant som rör kornets bildning, det vill säga på vilket sätt kornet bildats 
och vilka vittringsprocesser som kornet utsatts för. Kornets materialegenskaper 
– egenskaperna för de mineral som kornet består av – kan också räknas till de 
parametrar som styr ett korns form. (Loberg, 1999) 

Formen för glaciala bildningars korn är på grund av transportrelaterad nötning 
mer eller mindre rundad. Kornen som, genast när det brutits loss från 
berggrunden, varit väldigt kantiga, blir med tiden slipade av is, vatten och vind. 
(Karlsson, 2000)  

Korn i jordar som avsatts efter den senaste istiden – postglacialt material – blir 
också, av ovan beskrivna anledningar, rundade. I detta fall inses att kornets 
ålder direkt påverkar i hur stor utsträckning kornet rundats. Vidare beror 
avrundningsgraden av ett korns lägeshistorik; om kornet utsatts för höga 
spänningar i samband med rörelser, om tillgång på vatten funnits etc. Den 
samlade historiken ligger vidare till grund för ett korns antagna form. (Loberg, 
1999) 

Även krossade material – det vill säga material uppbyggda av korn komna ur en 
av människan driven process – har formavgörande historik. Ett korn blir, 
oavsett bildning, dessutom formförändrat vid vidare hantering och användning.  

2.3.2 Formbegreppet 

Det finns anledning att tidigt betona skillnader och likheter när det kommer till 
tillämpning av begreppet kornform. I denna rapport avses med den 
grundläggande storheten form ett korns sammantagna geometrier vilka, 
beroende av skala, kan ha olika definitioner. Form brukar uttryckas med tre 
understorheter; sfäricitet, rundhet och råhet, vilka kan ses beskrivna i exempelvis 
Wadell (1932), Zingg (1935), Krumbein (1941), Powers (1953) och Krumbein & 
Sloss (1963). Nedan ses dessa tre understorheter beskrivas, grundat på vad som 
anges i Mitchell & Soga (2005). 
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I stor skala – det vill säga om det ses till partikelns diametrar i olika riktningar – 
används begrepp såsom kubisk, flat, avlång, sfärisk eller elliptisk etc. Den allmänt 
erkända understorheten är sfäricitet, vilkens motsats brukar benämnas avlånghet 
(eng. sphericity/eccentricity). Grafiskt exemplifieras formskalan för sfäricitet, i Figur 
2-9, som en tunt streckad linje. 

Vidare, i intermediär skala, relateras formbegreppet till en mineralpartikels 
textur vilken, beroende av skalfaktor, återspeglar dess lokala geometriska 
särdrag. Dessa särdrag kan exempelvis, längs med kornets kontaktyta, 
identifieras genom kartläggning av vinkliga kanter och hörn; dels i vilken 
utsträckning de förekommer, dels avvikelsernas storlek. Genom att, med en 
cirkel av viss storlek, avgränsa det analyserade området, undviks att avvikelser 
av fel skala noteras. Exempel på cirklar ses i Figur 2-9. Några vedertagna 
benämningar av mineralkorns textur – i intermediär skala – är 
kantighet/rundhet (eng. angularity/roundness), där korn med få och små lokala 
geometriska avvikelser betraktas som runda, medan korn med många och stora 
lokala geometriska avvikelser betraktas som kantiga.  

Formbegreppet som rör kornets textur i liten skala, benämns ytstruktur eller 
råhet (eng. roughness) och kan, på motsvarande sätt som vid identifiering av 
kantighet/rundhet, bestämmas genom kartläggning av geometriska särdrag 
längs med kornets yta. Skillnaden är att den avgränsande cirkeln – exempel ses i 
Figur 2-9 – inom vilken studien görs, förminskas. Beskrivande termer för 
ytstruktur är exempelvis matt eller blank, jämn eller skrovlig etc. (Axelsson, 1998). 

 

Figur 2-9  Formbegrepp i tre skalor; sfäricitet, kantighet/rundhet och ytstruktur. 
(Mitchell & Soga, 2005)   
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2.3.3 Definitioner  

Beroende av tillgänglig indata – det vill säga vilka geometriska mått och 
storheter som är kända – förekommer inom huvudbegreppen ett antal olika 
varianter av formdefinitioner. 

I Figur 2-10 åskådliggörs hur ett korns olika mått ofta ses definierade; a 
motsvarar den längsta dimensionen av partikeln, b dimensionen vinkelrätt mot 
den längsta axeln och c representerar axeln i riktning vinkelrätt mot både a och 
b.  

 

Figur 2-10  Illustration av hur använda korndimensioner ofta definieras. (Stückrath m.fl., 
2006) 

Stor skala 

En av de första gjorda studierna beträffande beskrivning av mineralkorns 
storskaliga form beskrivs i Wadell (1932). Wadells uttryck för sfäricitet, SW ses, 
tillsammans med ett antal andra sfäricitetsuttryck, samt med några andra 
storheter beskrivande den storskaliga formen, i Tabell 2-3. Gemensamt för 
samtliga definitioner är att ett helt sfäriskt (klotformigt) korn har värdet 1,0. 
Mindre sfäriska korn får följaktligen lägre värden.  

Det kan noteras att sfäriciteterna SW, SK, S1 och S2 innehåller mått i tre 
dimensioner medan definitionerna för S3 (Projicerad), SCE, AR (Aspect Ratio) och AR2 
är tvådimensionella.  
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Tabell 2-3  Stor skala – definitioner och illustrationer. 

Beteckning Definition Illustration Referenser 
    

S  
 mantel, sfär

 mantel, partikel

 

 

Wadell 
(1932) 

S  √
bc

a2

3

  Se Figur 2-10 
Krumbein 
(1941) 

S1 
dsfär, part.vol.

dsfär, min.omsl.

 

 

Mitchell & 
Soga (2005) 

S2 
 partikel

 sfär, min.omsl.

 

 

 

Mitchell & 
Soga (2005) 
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S3   rojicerad  

 
 partikel

 cirkel, min.omsl.

 

 

Mitchell & 
Soga (2005) 

S E 
dcirkel, max, inrymda

dcirkel, min.omsl.

 

 

Mitchell & 
Soga (2005) 
Cho m.fl. 
(2006) 

AR 
a

b
          Se Figur 2-10 

Stückrath 
m.fl. (2006) 

AR2
1) 

 ajor

 inor
 

   

ImageJ2) 

    

1) Denna definition för Aspect Ratio används i bildanalysprogrammet ImageJ, vilket använts   
vid genomförande av i rapporten presenterade försök. 

2) Mjukvara omskriven i avsnitt 3.3 och i Bilaga A. 

Utöver understorheten sfäricitet, ses den storskaliga formen ibland uttryckas 
med andra storheter och definitioner. Zingg (1935) presenterade uttryck för 
avlånghet och platthet (eng. elongation och flatness) genom användning av ett korns 
utsträckning i tre mot varandra vinkelräta riktningar. Kornens dimensioner 
benämns enligt Figur 2-10. Storheterna avlånghet och platthet är vidare 
definierade med kvoterna b/a respektive c/b. Icke avlånga och icke platta korn 
får avlånghets- och platthetsvärden nära 1,0. Ökad avlånghet och platthet 
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medför vidare sänkta värden. Kvoterna ger först i kombination med varandra 
en fullständig bild av kornets storskaliga form. I underavsnitt 2.3.4 beskrivs 
Zinggs klassificeringssystem, med vilket nämnd kombination nyttjas. 

I litteratur förekommer ett antal andra definitioner av storheter som också 
beskriver storskalig form. Vissa författare, exempelvis Momber (2008), 
använder samma benämningar – avlånghet och platthet – men definierar 
storheterna inverterat, om jämförs med Zinggs kvoter. Som följd får avlånga 
och platta korn – till skillnad från i Zinggs definitioner – värden från 1,0 och 
uppåt. 

Flisighet är ytterligare ett begrepp som ses användas; exempelvis för beskrivning 
av ballastmaterial. (Broms & Viman, 2005) Storheten definieras som b/c, med 
beteckningar enligt Figur 2-10, varför flisigheten kan konstateras ange platthet. I 
underavsnitt 2.3.6 redogörs för storhetens förekomst i föreskrifter etc.  

I Mitchell & Soga (2005) förekommer storheten slankhet (eng. slenderness) och 
defineras som a/c med beteckningar enligt Figur 2-10. I underavsnitt 2.3.6 
redogörs för hur denna storhet, vilken ibland benämns LT-index, används.  

Intermediär skala 

I intermediär skala anges formen med storheten rundhet, eller det motsatta 
begreppet kantighet. I Wadell (1932) uttrycks rundhet, R. Definitionen, som 
presenteras i Tabell 2-4, är ofta förekommande i litteratur och benämns i 
Mitchell & Soga (2005) R1.  

Tabell 2-4  Intermediär skala – definition och illustration. 

Beteckning Definition               Illustration Referenser 

   
∑ ri  ⁄

rcirkel max.inrymda

 

 

Wadell 
(1932) 
Krumbein & 
Sloss (1963) 
Mitchell & 
Soga (2005) 
 

 
För användning av R1 krävs alltså att varje kants krökningsradie beaktas. Med 
denna definition kan storheten anta värden mellan nära 0 och 1. Något helt fritt 
från kanter; en cirkel, en ellips etc., får värdet 1 medan något med avvikande 
kontur får ett lägre värde. 
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I underavsnitt 4.3.1 förs vidare resonemang kring förekommande definitioner 
och användningen av benämningen rundhet. 

Övriga formbegrepp 

Förutom definitioner av de två understorheterna sfäricitet och rundhet finns ett 
antal övriga. I Tabell 2-5 ses cirkularitet, konvexitet och soliditet definierade. 
 
Tabell 2-5  Övriga begrepp – definitioner och illustrationer. 

Beteckning Definition             Illustration Referenser 
    

Cirkularitet 
    partikel

  partikel
  

 

Wadell (1935) 
ImageJ 1) 

Konvexitet 
 konvex

 partikel 
 

 

Malvern 
Instruments 
(2011) 

Soliditet 
 konvex

 partikel

 

 

ImageJ 1) 

    

1) Mjukvara omskriven i avsnitt 3.3 och i Bilaga A. 

Vad gäller cirkulariteten indikerar ett värde av 1 ett korn med formen av en 
perfekt cirkel medan ett lägre värde motsvarar en partikel med mer 
oregelbunden form. Cirkulariteten påverkas såväl av ett korns morfologi, det 
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vill säga kornets sfäricitet och rundhet, som av texturen längs med kontaktytan. 
Detta framgår av cirkularitetsvärdena presenterade i Figur 2-11. 

 

Figur 2-11  Illustration av olika geometriers cirkularitet. (Malvern Instruments, 2011) 

En annan övrig understorhet är konvexitet. Den konvexa omkretsen kan 
beskrivas som längden av ett fiktivt gummiband trätt runt kornet. Detta 
åskådliggörs i Tabell 2-5. Ett konvexitetsvärde av 1 indikerar ett korn med en 
rand fri från ojämnheter i form av avvikelser in mot kornets centrum, medan ett 
lägre värde motsvarar en partikel med oregelbunden yta. I Figur 2-12 ses hur 
konvexitetsvärden för olika former varierar. 

 

 

Figur 2-12  Illustration av olika geometriers konvexitet. (Malvern Instruments, 2011) 
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Soliditet är ytterligare en storhet som, liksom konvexiteten, beror av partikelns 
rands beskaffenhet. Soliditeten definieras dock som förhållandet mellan den 
konvexa arean och den faktiska partikelarean.   

2.3.4 Klassificering 

Skalor 

En partikels form bestäms som regel okulärt med hjälp av jämförande 
standarddiagram (Larsson, 2008). Detta gäller formstorheterna av stor och 
intermediär skala. Utöver de manuella metoderna baserade på gjorda 
bedömningar, förekommer metoder med vilka några av definitionerna 
beskrivna i föregående underavsnitt, tillämpas. I dessa fall utgörs de 
indatavärden som används av faktiska mått; objektivt bestämbara värden. 

Några av de förekommande klassificeringarna som huvudsakligen är baserade 
på graden av rundhet och sfäricitet genom standarddiagram är Krumbein 
(1941), Krumbein & Sloss (1963), Powers (1953), Folk (1955) och Barett 
(1980). I Powers klassificeringssystem från 1953 indelas kantigheten/rundheten 
i en sexgradig skala utgjord av beskrivningsnivåerna mycket kantig, kantig, mindre 
kantig, mindre rund, rund och mycket rund. För varje kantighetsgrad presenteras i 
systemet dessutom två sfäricitetsgrader; låg respektive hög sfäricitet. Den faktiska 
bestämningen görs genom att analyserat korns form jämförs med de i skalan 
förekommande. Varje undersökt korn kan vidare konstateras beskrivas av den 
mest passande referensformen. Skalan åskådliggörs i Figur 2-13.   

 

Figur 2-13  Powers (1953) klassificeringssystem för kornform. (Mitchell & Soga, 2005) 

Zingg, som beskrev formbegreppen avlånghet och platthet i form av kvoter 
mellan dimensionerna, a (längd), b (bredd) och c (tjocklek), klassificerade 
partiklars form i fyra grupper. Detta ses illustrerat i Figur 2-14. 
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Figur 2-14  Zinggs klassificering av kornform. (Yasin &Safiullah, 2003) 

I Tabell 2-6 ses uppdelningen presenterad i listform. Benämningarna är 
översättningar av Zinggs begrepp. 

Tabell 2-6  Zinggs klassificering baserad på graden av avlånghet och platthet (eng. 
elongation ratio, platness ratio).   

Form  b/a c/b 

Likformiga (eng. equant) >2/3 >2/3 

Likbladformiga (eng. oblate) >2/3 <2/3 

Bladformiga (eng. bladed) <2/3 <2/3 

Stavformiga (eng. prolate) <2/3 >2/3 

 
En annan i litteratur vanligt förekommande metod för klassificering av korns 
storskaliga form är användning av standarddiagram presenterat av Krumbein & 
Sloss (1963). I diagrammet, som även detta är baserat på graden av rundhet och 
sfäricitet, ges, till skillnad från i Powers (1953), numeriska värden. Diagrammet 
ses i Figur 2-15. 
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Figur 2-15  Standarddiagram för bestämning av rundhet och sfäricitet, SKS enligt Krumbein 
& Sloss (1963), indelning. I definitionen för rundhet betecknas randens 
krökningsradie med ri, antalet studerade hörn/kanter med N samt radien för 
den i kornet största inrymda cirkeln med rmax. (Mitchell & Soga, 2005) 

I standarddiagrammet, presenterat i Krumbein & Sloss (1963), är sfäricitet, SKS 

enligt Cavarretta m.fl. (2009) ”relaterad till förhållandet mellan avbildad längd och 
bredd”, medan rundhet definieras enligt R1, presenterad i Tabell 2-4. Då skalans 
definitioner grundas på geometriska mått kan graden av kornets 
sfäricitet/rundhet bestämmas såväl genom visuell jämförelse som genom 
mätning av de ingående geometriska måtten.  

Som alternativ till direkt mätning av varje korn förekommer metoder grundade 
på att korn på ett eller annat sätt avbildas, varefter mätningar görs i erhållen 
bild; detta ofta automatiskt i använd datormjukvara. Klassificeringssystemen är 
som regel desamma som vid manuell mätning. 

Inom digital bildanalys kan även matematiska analysmetoder användas. Ett 
exempel på en sådan analysmetod, tillämpbar vid formbestämning genom 
bildanalys, är användning av Fouriertransform. Analysen beskrivs i underavsnitt 
2.4.2. Resultaten utgörs av värden representerande kornens olika 
formdefinierande särdrag, varför klassificeringen består i utvärdering av värden.   
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Tillämpning 

För att exemplifiera användandet av skalor kan nämnas ett delmoment i en 
studie för vilken det redogörs i Cho m.fl. (2006). I studien undersöks vilken 
inverkan kornform har på jordmaterials mekaniska egenskaper. Det konstateras 
att det med bildningssätt och ursprung som grupperingsparametrar, finns 
formrelaterade trender att notera. Relativt det naturliga materialet konstateras 
det krossade materialet utgöras av korn med låg rundhet och förhållandevis 
begränsad variation. Även när det kommer till sfäricitet uppvisar det krossade 
materialet ett jämförelsevis smalt värdesintervall. Sfäricitetsvärdena för den 
naturliga sanden varierar över ett brett spann medan värden representerande 
den krossade, återfinns i den övre delen av skalan. I Tabell 2-7 presenteras de 
funna trenderna numeriskt. I gjorda försök används sfäricitet, SCE, vilken i Cho 
m.fl. (2006) anges höra till sfäricitet, SKS i standarddiagrammet presenterat i 
Krumbein & Sloss (1963). Vad gäller rundhet avses R1.  

Tabell 2-7  Sammanställda intervall för sfäricitets- och rundhetsvärden för krossad 
respektive naturligt bildad sand. (Cho m.fl., 2006) 

  Sfäricitet, SCE Rundhet, R1 

Krossat material 0,7-0,8 0,2-0,3 

Naturligt material 0,5-0,9 0,3-0,9 

 
2.3.5 Kornformens inverkan på materialegenskaper 

Som redan nämnts råder det bland många författare bestämd enighet i frågan 
om huruvida kornform påverkar jords materialegenskaper. Det har konstaterats 
att kornformen exempelvis inverkar på jords hållfasthetsegenskaper, 
deformationsegenskaper, packningsegenskaper och hydrauliska egenskaper. 
Nedan följer exempel på hur nämnda egenskaper kan påverkas; beskrivning av 
bakomliggande mekanik samt redogörelse för hur samband ses uttryckas.  

Hållfasthet 

I Axelsson (1998) redogörs för att det i en jord med kantiga och spetsiga korn 
uppstår större låsningseffekter – skjuvmotstånd – än i en jord med rundande 
korn. I Tabell 2-8  ses karaktäristiska värden för den inre friktionsvinkeln vid 
varierad kornstorleksfördelning vid lös respektive fast lagad grovkornig jord.  

I Tabell 2-9 ses andra, i Larsson (2008) presenterade, empiriska överslagsvärden 
på den inre friktionsvinkeln för olika friktionsjordar vid lös respektive fast 
lagring.  Det kan noteras att de i tabellen karaktäristiska värdena rör såväl 
naturliga som krossade jordar.     
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Tabell 2-8  Inverkan av kornform och gradering på den inre friktionsvinkeln vid lös 
respektive fast lagring. (Axelsson, 1998) 

Kornform och gradering 
Lagring 

Lös Fast 

Rundade korn, likformig 30° 37° 

Rundade korn, välgraderad 34° 40° 

Spetsiga korn, likformig 35° 43° 

Spetsiga korn, välgraderad 39° 45° 

 

Tabell 2-9  Karaktäristiska empiriska överslagsvärden på friktionsvinkeln hos olika 
friktionsjordar. (Larsson, 2008)  

 
Sand Grus Sandmorän Grusmorän Makadam Sprängsten 

Löst lagrad 28° 30° 35° 38° 30° 40° 

Fast lagrad 35° 37° 42° 45° 38° 45° 

Såväl i Cho m.fl. (2006) som i Santamarina & Cho (2004) redovisas hur ett 

materials friktionsvinkel, rådande vid kritiskt tillstånd, ϕcr.ras kan uttryckas som 
funktion av kornens rundhet definierad enligt R1, presenterad i underavsnitt 
2.3.3.  

 
cr.ras

  42   17  1 
(2.12) 

  
Sambandet, vilket bestämts empiriskt, visar att ökad rundhet leder till minskad 
friktionsvinkel. Vid framtagandet av sambandet användes friktionsvinkelvärden 
erhållna från en försöksuppställning där material, från ett slags silo, hällts ned 
på en yta och bildat en hög. Högens rasvinkel, den vinkel som mättes mellan 
underlaget och högens slänt, var vidare den som användes. 

I Bareither m.fl. (2008) redogörs för laborationsförsök utförda i syfte att 
undersöka hur den inre friktionsvinkeln beror av geologiskt ursprung och ett 
antal olika fysiska materialegenskaper. Parameterinsamlande försöksarbete 
följdes av statistisk bearbetning i form av utförande av regressionsanalys. 
Analysen utfördes stegvis och med de oberoende variablerna d60, d50, d10, CU, CC, 
(%finjord), GS, emax, emin, γd-max, och R1, som utgångspunkt. I Tabell 2-10 listas och 
förklaras de ingående variablerna. 
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Tabell 2-10  Lista över de oberoende variabler som användes vid utförandet av 
regressionsanalysen. 

Variabel Förklaring 

 Effektiva korndiametern hos de partiklar som 
på kornfördelningskurvan motsvarar 
passerade viktsmängd 10, 50 respektive 60 %.  

d10, d50, d60 

 

CU Graderingstal 

CC Krökningstal 

(%finjord) Finjordshalt 

GS Specifik gravitation 

emax Portal vid lösaste lagring 

emin Portal vid fastaste lagring 

γd, max Maximal torr tunghet  

R1 Rundhet  

 
Utförd analys resulterade i följande samband: 

 
 
  1,89   20,56 d10  2,35  

d, max
   24,10  1 

(2.13) 

 
I Ghazavi m.fl. (2008) presenteras ett försök med motsvarande 
uppställningsprincip liknande den beskriven av Bareither m.fl. Syftet med 
försöket var dock att finna samband mellan de undersökta sandmaterialens inre 

friktionsvinkel, ϕ’ och rasvinkel, ϕras. Det beskrivs hur rasvinkeln bestämdes 
med en siloliknande apparat. För att kunna ta hänsyn till effekter komna ur 
hällandet och packningseffekterna knutna till det, varierades höjden från vilken 
materialet hälldes. Vad gäller värdena på de undersökta sandmaterialens inre 
friktionsvinklar bestämdes dessa genom direkt skjuvförsök. Undersökningarna 
resulterade i följande samband: 

 
ras

  0,36      21,2 (2.14) 

 
För sambandet redovisas en förklaringsgrad – ett mått på hur väl erhållet 
samband passar indatavärdena – uppgående till 0,96 (av maximalt 1,0). 

I Larsson (1989) belyses ytterligare en aspekt när det kommer till kornformens 
inverkan på materialets friktionsvinkel, nämligen materialets benägenhet att 
krossas, för vilken redogörs i underavsnitt 2.2.3. I Figur 2-16 åskådliggörs hur 
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ett kantigt material, i jämförelse med ett rundare, på grund av högre 
kontaktpunktspänningar, tenderar att visa en större krossningsbenägenhet. 

 

Figur 2-16  Relativ krossning för sand med kantiga respektive rundade korn vid olika 
spänningstillstånd. (Larsson, 1989) 

De i figuren redovisade sambanden kommer från försök utförda på grovsand 
vid olika spänningstillstånd. KC anger förhållandet mellan huvudspänningarna, 
σ 1 och σ 3 medan relativ krossning anger förhållandet mellan d15 på 
siktkurvorna, före och efter skjuvförsök (Larsson, 1989). Ur figuren kan dock 
inte utläsas i vilken utsträckning det totala skjuvmotståndet reduceras på grund 
av det faktum att materialen krossas. 

I Larsson (1989) åskådliggörs ett samband från Billam (1971) som jämfört 
dilatanseffekter för släta respektive råa och kantiga partiklar. Jämförelsen görs 
genom att på y-axeln, utifrån den av dilatanseffekter krökta brottkurvan 
illustrerad i Figur 2-7 i underavsnitt 2.2.2, avsätta skillnaden mellan den 
tangentiella – det vill säga den för en viss spänningsnivå rådande 
friktionsvinkeln – och den minsta inre friktionsvinkeln. På x-axeln ses kvoten 
av den minsta huvudspänningen, σ 3 och materialets kornhållfasthet, σC avsatt. 
Detta ses redovisat i Figur 2-17. 



Friktionsjords kornform 

34 

 

Figur 2-17  Samband mellan dilatanseffekt och förhållandet mellan minsta huvudspänning 
och kornhållfasthet för kantiga och råa respektive slätkorniga material 
(Larsson, 1989). 

Vid låga till medelhöga spänningar blir, vid en specifik lagringstäthet, 
friktionsvinkeln, och därmed också den på y-axeln avsatta dilatanseffekten, 
större för kantiga och råa korn än för runda och släta. Vid förhållanden då 
kvoten mellan rådande spänningar och kornhållfasthet är högre, kan effekterna 
bli omvända. Detta då kantigare och råare material, i jämförelse med ett rundare 
och slätare, har en större benägenhet att krossas. Vidare redogörs för att 
materialets kornform, vid mycket höga spänningsnivåer, inte har någon 
betydelse då en mycket stor del av materialet krossas. (Larsson, 1989) 

Styvhet och deformationer 

I Cho m.fl. (2006) redogörs för en gjord studie, vilken syftade till att samla in 
data för att möjliggöra kartläggning av hur kornform påverkar en jords 
karaktäristiska egenskaper. I den beskrivna studien, i vilken det görs test på 
såväl naturliga som krossade sandmaterial, redogörs för undersökning av hur 
kornform påverkar styvhet såväl vid små som vid stora töjningar. Med små 
töjningar avses töjningsnivåer under den elastiska gränsen och med oförändrade 
interpartikulära positioner. Med stora töjningar avses töjningar vid vilka 
kornrörelser förekommer. Sfäricitet och rundhet definieras enligt SCE respektive 
R1. 

Utifrån undersökningar gjorda med små töjningar visar resultat att 
spänningsnivåns inverkan på styvheten ökar med minskad rundhet och 
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sfäricitet. Det visar sig att även ökad råhet medför att spänningsnivåns inverkan 
på styvheten ökar. (Cho m.fl., 2006)  

Vid stora töjningar beskrivs i Cho m.fl. (2006) rörelser kunna uppkomma såväl 
genom kornrotation som genom glidning mellan partikelytorna. Resultat från 
undersökningar gjorda under förhållanden med stora töjningar visar att portal 
uppkommet vid kritiskt tillstånd ökar med minskad rundhet och sfäricitet. 

De presenterade resultaten visar också hur maximalt och minimalt portal, emax  
respektive emin, såväl som skillnaden mellan de olika extremvärdena, ökar med 
minskade sfäricitets- och rundhetsvärden. Detta ses i Figur 2-18. 

 

Figur 2-18  Portal – såväl maximalt som minimalt – som funktion av rundhet, R1 (a) 
respektive sfäricitet, SCE (b). (Cho m.fl., 2006) 

I figuren ovan ses sambanden mellan portal – maximalt och minimalt – och 
formfaktorerna rundhet och sfäricitet, utryckta med ekvationerna för 
identifierade trendlinjer. I figuren anges samband gällande för material med 

graderingstal, CU≤2,5, det vill säga har en ensgraderad kornstorleksfördelning.  I 
Santamarina & Cho (2004) presenteras samband för motsvarande beskrivning 
av rundhetens påverkan, enligt: 
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emax  0,554  
0,154

 1

 

 

(2.15) 

respektive 

emin  0,359  
0,082

 1

 

 

 

(2.16) 

 
Ekvation (2.15) och (2.16) anger samband gällande för material med 
graderingstal, CU=1,0, det vill säga har en helt ensgraderad 
kornstorleksfördelning. Som förklaring till beskrivet fenomen fastslås, utifrån 
erhållna resultat, att korn med låga sfäricitets- och rundhetsvärden medför 
reducerad rörelsebenägenhet och begränsad möjlighet till kornkonfigurationer 
med minimerad potentiell energi; materialet får lägre packbarhet. Det hänvisas 
även till Guimaraes (2002), där det beskrivs hur exempelvis förekomst av platta 
glimmerkorn kan leda till uppkomst av broliknande konfigurationer, vilka direkt 
resulterar i tillblivelse av stora porer. I Figur 2-19 åskådliggörs 
överbryggningsfenomenet. 

 

Figur 2-19  Överbryggningseffekt uppkommen på grund av förekomst av flata korn (i 
bilden illustrerat som en svart skiva). (Santamarina & Cho, 2004) 

I Larsson (1989) nämns ytterligare en effekt av förekomsten av platta korn. I 
jord med parallellt orienterade flakformiga korn kan ibland glidplan bildas. 
Längs med sådana plan kan skjuvning, med liten inverkan av dilatans, ske.  
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Hydraulisk konduktivitet 

Även inom andra tillämpningsområden är kornform viktig att beakta. I Sperry 
& Peirce (1995) redogörs för en experimentell studie av hur hydraulisk 
konduktivitet beror av kornstorlek, kornform och porositet. Det fastslås att 
faktorn kornstorlek har mest inverkan, därefter kornform. I Shroff & Shah 
(2003) betonas att permeabiliteten i jordar bestående av icke-sfäriska korn – 
avlånga och/eller råa korn – blir lägre än i fall med sfäriska. Vidare framgår att 
Leps (1973) efter ett antal utförda experiment konstaterade att genomsnittlig 
flödeshastighet, Vv, för vatten flödande genom rent grus och bergfragment, kan 
uttryckas enligt: 

 v       
0,5 i 0,54 (2.17) 

 
där C är en konstant beroende av kornform, RH är den hydrauliska medelradien 
och i är den hydrauliska gradienten. I många samband rörande hydraulisk 
strömning, exempelvis Stokes lag, antas att kornen är helt sfäriska (Gordon, 
2004).  

2.3.6 Standarder och föreskrivna metoder 

För dimensionering av geotekniska konstruktioner, exempelvis vägar, broar, 
byggnader och dammar, är krav på användning av standarder förekommande. 
Dessa innehåller råd och dimensioneringsregler med beskrivningar, 
rekommendationer och krav rörande konstruktioners säkerhet och brukbarhet.  

Nedan presenteras hur kornform föreskrivs i några av de nu gällande svenska 
standarderna. 

I Europastandard, EN ISO 14688-1:2002 – Del 1: Benämning och beskrivning 
uttrycks; ”I fråga om grovjordsfraktioner beskrivs kornformen genom angivande av kornens 
kantighet (vilket indikerar rundhetsgraden hos kanter och hörn), allmänna form och 
ytkaraktär”.  

Vidare beskrivs; ”Benämningar för detta ändamål, vanligtvis användbara endast för grus 
eller ännu grövre jord, ges i Tabell 2-11. Det är allmän praxis att uppskatta medelkantighet 
eller rundhet på grundval av uppställda standarddiagram.” 
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Tabell 2-11  Termer för beskrivning av kornform enligt Europastandard (EN ISO 
14688-1:2002) 

Parameter Kornform 

Kantighet/rundhet Mycket kantig 

 
Kantig 

 
Mindre kantig 

 
Mindre rund 

 
Rund 

  Mycket rund 

Form Kubisk 

 
Flat 

  Avlång 

Ytstruktur Skrovlig 

  Slät 

 
Kornformen, vilken anges som inverkande faktor i beskrivningstext beträffande 
karakterisering av jord, kan bestämmas vid klassificering, identifiering och 
kvantifiering av jord (SS-EN 1997-1:2005). Vidare i publikationen, i avsnittet 
benämnt Geotekniska undersökningar, anges att kornform, vid utvärdering av 
packbarhet hos ett fyllnadsmaterial, ska beaktas. I föreskrifterna gällande 
bestämning av tryckbärförmåga för axiellt belastade pålar, anges att kornformen 
bör beaktas vid bedömning av giltigheten av en modell baserad på geotekniska 
undersökningsresultat. Vidare i kapitlet Hydrauliskt brott, avsnitt Inre erosion, 
föreskrivs; ”Den kritiska hydrauliska gradienten för inre erosion ska fastställas med 
hänsyn till åtminstone följande synpunkter; strömningsriktning, kornstorlek, 
kornstorleksfördelning och kornform, samt lagerföljd i jorden”. 

Krav på kornform för väg- och järnvägsballast, ses specificerade i 
publikationerna ATB Väg 2005 och BVS 585.52.  I dessa föreskrivs att 
bestämning av kornformen för grov ballast skall ske i enlighet med 
europastandarderna SS-EN 933-3 samt SS-EN 933-4; genom bestämning av 
flisighetsindex och LT-index. LT-index uttrycks som andelen viktprocent korn, 
vars längdtjockleksförhållande är mindre än ett givet värde. I FAS Metod 244-
99 anges att LT-index ej bör betraktas som en materialkonstant, då längd-
tjockleksförhållandet bland annat beror av valet av provfraktion och den typ av 
kross med vilken provet framställts. 
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Bestämning av LT-index, som normalt görs på både krossat och okrossat 
stenmaterial med korndiametrar inom spannet 5,6-31,5 mm, mäts individuellt 
med hjälp av två typer av specialutformade skjutmått. Med skjutmåtten 
kontrolleras huruvida kornens längdtjockleksförhållande är mindre än 3:1, 
mellan 3:1 och 5:1, eller större än 5:1. Utifrån detta kan sortering, enligt vad 
som efterfrågas, göras. (FAS Metod 244-99) 

Flisighetsindex, FI beror av materialets minsta dimension. Denna bestäms 
genom att ett provs ingående fraktioner, genom siktning/sortering, indelas i 
provfraktioner med kornstorleksspannet d-D mm. Spanngränserna ska uppfylla 
att D/d=21/3. Provfraktionerna harpsiktas sedan med spaltvidden D/2. Den 
viktsandel som tillåts passera respektive sikt utgör således provfraktionens 
flisighetsindex.  

Kravnivåer för största tillåtna flisighets- och LT-index, finns vidare 
specificerade i Trafikverkets standarder ATB Väg 2005 och BVS 585.52 (Broms 
& Viman, 2005). I Figur 2-20 ses utrustning för bestämning av flisighets- och 
LT-index. 

 

Figur 2-20  Till vänster: Harpsikt (spaltsikt) använd vid bestämning av flisighetsindex, 
FI. Till höger: Specialskjutmått med givet längdtjockleksförhållande använt vid 
bestämning av LT-index på ballastmaterial. (SGU:s Per. publ. 2007:3) 

I RIDAS 2008 – kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet – i avsnittet 
benämnt Fyllningsdammar, omnämns kornform i ett samband ur vilket den 
turbulenta permeabiliteten, kt kan beräknas. Kornformen ses där inverka i form 
av kornformskoefficienten vid turbulent strömning, β0, vilken anges vara 3,6 för 
kantiga block. Redogörelse för hur kornformskoefficienten bestäms eller 
huruvida den kan variera för andra jordmaterial eller former framgår vidare inte.  
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2.4 Tekniker för bestämning av kornform 

2.4.1 Standarddiagram 

Allmänt 

I Flügel (2004) anges att de vanligaste använda standarddiagrammen är 
Krumbein (1941), Krumbein & Sloss (1955), Powers (1953) och Folk (1955).  

Utförande 

Som beskrivits i underavsnitt 2.3.4 kan jordkorn formbestämmas genom 
nyttjande av standarddiagram. Beroende av vilket standarddiagram som 
används kan sedan graden av rundhet och/eller sfäricitet uppskattas. (Flügel, 
2004) 

Bestämningen kan utföras endera genom direkt jämförelse med kornet, eller 
genom jämförelse av tagen kornbild. I Flügel (2004) betonas det faktum att det, 
för att få en säkrare uppfattning om vilken form som för provet kan anses vara 
representativ, bör undersökas ett stort antal korn.  

Beroende av undersökningens noggrannhet och art kan resultaten ses 
presenteras på olika sätt; såväl genom angivelse av kornform uttryckt i 
medelvärden för de olika storheterna, som, vilket anges i Nunoo m.fl. (2009), i 
histogram i vilka fördelningen av provets bestämda formstorheter framgår.  

Erfarenheter 

Användning av standarddiagram är en snabb och enkel metod för 
karaktärisering av jordmaterials sfäricitet och kantighet (Cho m.fl., 2006).  

I Flügel (2004) anges att det med formbestämning gjord genom visuell 
jämförelse med standarddiagram, enligt Folk (1955), kan uppstå fel komna ur 
att ett korn av en person bedöms vara något kantigt, medan samma korn, av 
någon annan bedöms vara något runt. Folk (1955) uppges betona att fel vid 
bedömning av rundhet visat sig vara oftare förekommande i jämförelse med 
uppskattning av kornens sfäricitet.  

2.4.2 Kornfotografering och bildanalys 

Allmänt 

Med bildanalys – Digital Image Processing, DIP – avses tekniken att ur en tagen 
tvådimensionell (2D) digitaliserad bild extrahera information genom att 
analysera innehållet av pixlar (Mora m.fl., 1999). Formbestämning med 
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bildanalys utförs genom att ett digitalt foto tas på en eller flera partiklar. Ur 
erhållen bild bestäms vidare, med hjälp av en mjukvara för bildanalys, olika 
geometriska mått. 

Sedan de första försöken att använda bildanalys genomfördes under den senare 
delen av 60-talet, har olika tekniker utvecklats för olika typer av tillämpningar.  I 
Persson (1996) redogörs för att Hagerman m.fl. (1980), som med bildanalys 
studerade mineralpartiklar, förhållandevis tidigt såg potential med tekniken. I 
fråga om storlek- och formbestämning med tekniken finns sedan dess exempel 
på flertalet studier utförda (Frost & Lai, 1996; Persson, 1998; Fernlund, 2005; 
Mora & Kwan, 1999; Carter & Yan, 2005; Arasan m.fl., 2010) Många av dem 
behandlar formbestämning i syfte att kvantifiera kornstorlek och -form för 
ballast.  

Proceduren vid kornformbestämning med bildanalys kan förenklat 
sammanfattas i följande steg; provberedning, bildtagning, resultatinsamling, 
samt bildbehandling och -analys (Ulusoy & Kursun, 2011).  

Provberedning  

I Persson (1998), som med bildanalys låtit bestämma form och storlek på 
fraktionerna, <63 µm, 63-125 µm, 125-250 µm, 0,25-0,5 mm, 0,5-1,0 mm och 
1,0-2,0 mm, beskrivs att mikroskopering och bildtagning av olika 
kornfraktioner kräver olika typer av provberedningar och olika 
förstoringsgrader. Det konstateras att provberedning – i separerande syfte – 
erfordras för de finare fraktionerna <63 µm (ler), 63-125 µm (silt) och 125-
250 µm, (finsand) medan ingen vidare provberedning krävs för fraktionerna, 
0,25-0,5 mm, 0,5-1 mm och 1-2 mm.   

Provberedningen för siktfraktionerna 63-125 µm och 125-250 µm utfördes 
genom att det bereddes en mix bestående av epoxy och flourescenspulver med 
härdare. Fraktionen blandades med epoxyn varefter provet placerades i en burk, 
som under härdning roterades, till dess att provet stelnat. Avslutningsvis 
sågades provet längsgående till en cirka 5 mm tunn skiva, vilken vidare utgjorde 
prov för mikroskopanalys. Enligt Persson (1998) medförde detta 
tillvägagångssätt att mineralkornen, omgivna av epoxy, separerades från 
varandra. Flourescenspulvret säkerställde i sin tur hög kontrast mellan 
mineralpartiklarna och epoxyn.  

Uppställning  

Då en bild motsvarar en projicerad avbildning i två dimensioner kan, ur en bild, 
ingen information om den tredje dimensionen utläsas (Mora m.fl., 1998). Då 
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kornen, som det beskrivs i Uthus m.fl. (2005), tenderar att lägga sig med den 
platta sidan nedåt, medför formbestämning med bildanalys att kornets minsta 
dimension (tjocklek) inte beaktas. 

I försök att med tekniken även bestämma denna dimension har i ett flertal 
studier olika uppställningar beprövats (Frost & Lai, 1996; Fernlund, 2005 m.fl.). 
I en uppställning fotas kornen individuellt placerade i hållare, varefter kornen 
fotas ur två mot varandra ortogonala perspektiv. Detta tillvägagångssätt 
möjliggör formbestämning i tre dimensioner men kräver att varje korn placeras 
manuellt i hållaren (Fernlund, 2005). Ett exempel på denna typ av uppställning 
ses illustrerad i Figur 2-21. 

 

Figur 2-21  Uppställning med korn vilka fotas ur perspektiv uppifrån och från sidan. 
(Frost & Lai, 1996)   

En annan snarlik uppställning består i att kornen placeras på ett rullband, varpå 
kornen fotas individuellt med hjälp av två eller tre ortogonalt placerade 
kameror. Metoden, vilken beskrivs i Tutumluer m.fl. (2000), förutsätter att 
kornen kan antas ligga i en stabil position så att kornets längd och bredd kan ses 
uppifrån, samtidigt som kornets tjocklek kan ses från sidan (Fernlund, 2005). 
Vidare menas att detta antagande inte är helt korrekt då en partikel kan ha ett 
flertal stabila positioner och att den minsta dimensionen inte nödvändigtvis 
behöver vara orienterad vinkelrätt mot kornets naturliga viloläge. En annan 
beskriven metod handlar om att låta partiklar falla fritt från en roterande 
cylinder, och att under fallet fotografera kornen. Denna metod bygger på 
antagandet att kornen faller med tjockleken orienterad parallellt mot den 
roterande cylindern. Fernlund konstaterar att detta, mot bakgrund av att kornen 
tenderar att rotera under fallet, inte alltid är sant. I Figur 2-22 ses ytterligare en 
uppställning, presenterad i Fernlund (2004b). Metoden benämns hädanefter 
Fernlundmetoden. 
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Figur 2-22  Uppställning vid fotografering enligt Fernlundmetoden. (Fernlund, 2005) 

Med Fernlundmetoden tas två bilder per prov. En bild av provets största 
projicerade kornarea och en bild visande den minsta. Vid avbildning av de 
största projicerade areorna placeras kornen liggandes slumpvis i en stabil 
position på en skiva av självlysande plast, medan kornen för avbildning av de 
minsta projicerande areorna placeras stående i en sandbädd täckt med 
självlysande pärlor. Genom beskriven placering i sanden orienteras varje korn 
med dess längsta axel vinkelrätt mot sandbädden. Kornets tjocklek och bredd 
ses vidare ovanför lagret av pärlor. Exempel på bilder från denna typ av 
uppställning ses i Figur 2-23. 

 

Figur 2-23  I bilden ses prov av grov ballast (30,5-40 mm) där kornen i bilden till vänster 
ligger placerade i stabilt läge med dess största projicerade areor uppåt. Bilden till 
höger är tagen med kornen placerade i sand, med dess minsta projicerade areor 
uppåt och längsta axel vinkelrätt mot sandbädden. (Fernlund, 2005) 
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Beskrivet tillvägagångssätt möjliggör att både den minsta och största projicerade 
arean kan bestämmas. Dessutom erhålls partiklarnas dimensioner för längd, 
bredd och tjocklek. I ovan beskriva uppställningar har försöken nästan 
uteslutande tillämpats på grova aggregat. I fråga om finare fraktioner, med 
korndiametrar motsvarande mindre grus och sand, konstateras i Mora m.fl. 
(1999) att samma hantering inte är praktiskt genomförbar.  

Utförande och analys 

Oavsett val av uppställning eller om formbestämningen görs i två eller tre 
dimensioner är det, enligt Clemex Technology (2011), en förutsättning, för 
användning av tekniken, att bilderna är av fullgod kvalitet. Förutom vissa krav 
på kamerautrustning, inklusive möjlighet till tagning av bilder med hög 
upplösning och tillräcklig förstoring, beskrivs kritiska moment såsom 
konsekvent använd belysning.  

I Mora m.fl. (1998), använt tekniken för bestämning av kornstorleksfördelning 
på material av kornstorlek, 3,0<d<63,0 mm, beskrivs ett utförandeexempel. 
Inför provtagning monteras kameran på stativ med vilket höjden mellan prov 
och kamera justeras för att få ett tillräckligt stort mätområde. Därefter justeras 
ljuskällan så att inga oönskade skuggbilder uppstår i provet. Ett papper av 
lämplig färg läggs i botten av en provbricka på vilken provet placeras. När 
kornen placeras på provytan sprids de noggrant ut så att inga korn vidrör eller 
överlappar varandra. Inga korn tillåts hamna utanför mätområdet. När provet är 
klart för fotografering justeras fokus i linsen till dess att en klar och skarp bild 
ges över hela provet. Vidare beskrivs att det för respektive prov, antingen före 
eller efter fotografering, måste genomföras en bildmätning vilken görs genom 
tagning av en bild på ett objekt med känd storlek. Syftet är att kunna bestämma 
den faktiska kornstorleken.  

Efter att en bild är tagen finns för analys en rad olika tekniker anpassade för att 
utläsa information för olika typer av användningsområden (Mora m.fl., 2000). 
Olika mjukvaror för bildanalys använder olika matematiska samband och 
algoritmer för hur bilden kan väljas att tolkas. I Persson (1998) beskrivs ett 
exempel på ett bildanalysförfarande vilket nedan sammanfattas i stegen A-F. 

A – Bildtagning.  
 
B – Normalisering av gråskala. Detta görs för att öka det dynamiska omfånget, 
vilket medför möjlighet att öka kontrasten.  
 
C – Segmentering. Bilden delas, utifrån grånivåerna, upp i segment genom att 
vissa tröskelvärden bestäms. Dessa värden bestämmer vid vilket pixelvärde ett 
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områdes gräns ska definieras. Kornavbildningen transformeras till en binär bild 
med markerade delar, det vill säga partiklar. I detta exempel är kornen svarta 
och bakgrunden vit.  
 
D – Filtrering och fyllning. Genom användning av verktyget Scrap elimineras 
eventuellt brus och/eller små partiklar, genom att områden över eller under en 
viss pixelarea tas bort. Fill-verktyget fyller igen vita områden som är inrymda i 
de binära, svarta, objekten.  
 
E – Kapning och länkning. I detta steg används ett verktyg för att separera korn 
som vidrör varandra.  
 
F – Definiering av kontur. Med detta verktyg kan kornkantens förhållande till 
originalbilden kontrolleras. Detta genom att konturen från den behandlade 
binära bilden läggs över originalbilden. 
 
Vidare nämns i Persson (1998) att stegen A-F kan utföras i olika ordning eller 
göras om, i händelse av att resultatet från bildbehandlingen inte anses 
tillförlitligt. Resultaten från ovan beskrivet förfarande ses illustrerade i Figur 
2-24. 

 

Figur 2-24  Exempel på bildbehandling av provbild tagen med mikroskopkamera. 
(Persson, 1998) 
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När bilden preparerats följer utförande av analys med lämplig mjukvara. För 
formbestämning används mjukvara som möjliggör bestämning av 
formbeskrivande storheter likt de som beskrivs i underavsnitt 2.3.3. I Bilaga A 
presenteras ett exempel på utförande med en mjukvara användbar för 
bildanalys. I underavsnitt 3.4.5 beskrivs kort vad analysen kan bestå i samt vad 
de från mjukvaran erhållna storheterna beskriver. 

En metod för matematisk analys av avbildade korn är användning av 
Fouriertransform. I ekvation (2.18) ses ett vanligt förekommande uttryck 
beskrivande ett analyserat korns profil.     

r( )   ∑ ak cos(k )   bk sin(k )

k

 (2.18) 
 

   
där r är kornradien vid vinkeln θ. Detta visas i Figur 2-25. Summanden noteras 
k och koefficienterna a och b har att göra med magnituden för varje period. 
Antalet summander styr med vilken upplösning analysen utförs. Med få 
summander – med k-värden av storleksordningen 1-2 – erhålls information om 
kornets storskaliga form; sfäriciteten. Med ökat summandantal – k~10 – ökar 
detaljeringsgraden till en nivå som gör bestämning av rundhet möjlig. För analys 
av kornets ytstruktur, det vill säga av kornets råhet, krävs ett summandantal 
uppgående till k~100. (Mitchell & Soga, 2005) 

 

Figur 2-25   Principillustration av radie och vinkel ingående i ekvationen beskrivande 
kornranden. 

Mer information om denna metod återfinns i Bowman m.fl. (2000). 

En annan metod grundad på Fourieranalys – en metod fri från den ovan 
presenterade metodens problem rörande definiering av varje korns centroid – 
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bygger på identifiering av koordinater för punkter positionerade längs ett korns 
rand. Ur resultatet från genomförd analys kan kornformen bestämmas. 

Erfarenheter 

Då ett flertal av metodens moment är kritiska och de i litteratur beskrivna 
försöken genomförts i olika syften och med olika förutsättningar, är 
erfarenheterna från tillämpningarna många och av varierande art. 

I fråga om felkällor med formbestämningsproceduren konstateras i Persson 
(1998), där tekniken tillämpats för mikroskopanalys av mindre fraktioner, att 
provberedningen och analyssteget segmentering är två av de stora källorna till 
fel.  I Tutumluer m.fl. (2000) beskrivs att en av de stora orsakerna till fel är 
svårigheten att uteslutande arbeta med kornavbildningar utan fokusproblem. I 
Uthus m.fl. (2005) redogörs för vikten av att ha hög upplösning på bilderna. 

I Fernlund (2005) konstateras att resultaten från uppställning enligt 
Fernlundmetoden utförd på grov ballast stämmer överens med manuellt 
anskaffade referensmått vid bestämning av såväl kornstorleksfördelning som 
form. Vidare konstateras att den självlysande bakgrunden medför att oönskade 
skuggeffekter elimineras vilket underlättar segmenteringssteget. 

2.4.3 Metoder grundade på laserteknik 

Allmänt 

Laser – en förkortning för Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation – 
är en teknik som handlar om skapande av ljusstrålar av ett särskilt slag. Laserljus 
benämns monokromt – det vill säga är av en viss våglängd – och är riktat. Den 
första användbara lasern hade ett rubinprisma som förstärkare och 
presenterades 1960 av Theodore Mainman. (Silfvast, 2004) 

I underavsnitt 2.4.2 har beskrivits hur analys görs utifrån information från 
kornavbildningar. Medan konventionell bildtagning i form av fotografering 
alltid resulterar i tvådimensionella bilder – även om nyttjande av speciella 
metoder kan falla ut i tredimensionella resultat – möjliggörs, med vissa 
lasermetoder direkt anskaffande av tredimensionell information.  

Skanning 

Det fastslås i Thurley (2009) att befintliga tvådimensionella metoder har 
nämnvärda begränsningar komna ur risk för ojämnt ljus, skuggeffekter och 
svårigheter att urskilja helt synliga korn från de som är överlappade. Även 
Lanaro & Tolppanen (2001) fastslår det problematiska med såväl siktning som 
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bildanalys utförd helt i 2D. De beskriver hur laserskanning kan användas och 
att det första försöket att använda laserskanning för ballastmaterial – utfört av 
Illerström, 1998 – blev lyckat. Metoden visade sig vara såväl tillförlitlig som 
repeterbar.  

I Lanaro & Tolppanen (2001) presenteras en laserskanningsmetod. I Figur 2-26 
ses laserenheten som sitter monterad på en ställning. 

 

Figur 2-26  Lasersensor riktad mot analyserade fragment. (Lanaro & Tolppanen, 2001) 

Lasern projicerar, på de analyserade objekten, ett 25 mm brett laserplan. Två 
kameror – så kallade charge-coupled devices (CCD) – tar bilder av objekten som 
belyses av lasern. Lasersensorn sitter monterad på en ställning som möjliggör 
förflyttning i tre mot varandra vinkelräta riktningar. Ställningen – benämnd 
coordinate measuring machine (CMM) – gör att mätresultaten i form av 3D-punkter 
får exakta koordinater. Metoden bygger på att det analyserade objektets alla ytor 
kan skannas, varför det krävs att objektet ligger på ytan under mätenheten och 
att lasersensorn kan flyttas och roteras. 

I Andersson (2010) beskrivs en metod för bestämning av fragmenterat 
bergmaterials storleksfördelning. Metoden används direkt i den industriella 
processen och är alltså inte, som den beskriven i Lanaro & Tolppanen (2001), 
knuten till laboratoriemiljö. Dock är grundprinciperna för systemets avläsande 
delar desamma. Systemet består av både laser och kamera. Med tekniken, vilken 
i Birginie & Rivas (2005) beskrivs detaljerat, tas bilder med hjälp av en kamera 
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samtidigt som det analyserade provet skannas med laser. Känt avstånd mellan 
kamera och laser, samt känd vinkel mellan enheterna, medför att exakt läge för 
laserpunkten eller linjen, på det analyserade föremålet, erhålls. Det i Andersson 
(2010) beskrivna systemet ses illustrerat i Figur 2-27. 

 

Figur 2-27  Illustration av hur machine visionsystemet, här använt för analys av material 
passerande på ett transportband, ställs upp. (Andersson, 2010) 

Överlappning av korn uppstår även när bildanskaffandet sker med laser. Dock 
ges, tack vare 3D-informationen, möjlighet att identifiera varje fragments 
placering även i höjdled. Stegvis kan bilden innehållande 3D-information, med 
hjälp av matematiska operationer, först segmenteras och vidare bearbetas så att 
en bild med icke överlappade fragment erhålls. I Figur 2-28 ses 
bearbetningsstegens resultat. 

 

Figur 2-28  Insamlad 3D-information (a), segmentering (b), samt bild med endast icke 
överlappade fragment (c). (Andersson, 2010) 
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Den resulterande bilden kan sedan behandlas likt bilder anskaffade med 
konventionell 2D-fotografering.  
 
Laserdiffraktion 

En annan laserteknik som är applikabel för analys av partikulära materials 
kornbeskaffenhet är laserdiffraktion. I Xu (2000) redogörs för hur 
laserdiffraktion används för bestämning av kornfördelning. Det menas att 
laserdiffraktion, i jämförelse med andra metoder för storleksfördelning, är 
lättanvänd och snabb, har hög reproducerbarhet, samt är applikabel för material 
med korndiametrar spännande mellan storleksordningarna mikrometer och 
millimeter. Vidare konstateras att laserdiffraktion, i industriella sammanhang, i 
stor utsträckning kommit att ersätta andra metoder för storleksbestämning, 
såsom siktning och sedimentationsförsök. Detta för material med 
korndiametrar upp till några millimeter.  

I Ma m.fl. (2001) beskrivs hur laserdiffraktionstekniken, genom att den 
modifieras och utökas, även kan användas för bestämning av de analyserade 
kornens form. Vid användning av laserdiffraktion för bestämning av storlek, 
görs förenklingen att kornen är sfäriska. Vid dessa analyser belyses, med en 
laserstråle, ett prov med spridda partiklar. Ljuset bryts och sprids enligt ett 
mönster. I Malvern Instruments (2011) beskrivs hur små partiklar ger upphov 
till ljusspridning med större vinklar mellan spridningsstrålarna än vad stora 
partiklar gör. Ett antal detektorer registrerar det uppkomna mönstret 
tillsammans med rester av den ursprungliga laserstrålen. Analys av det 
registrerade mönstret medför att storleksfördelning kan bestämmas. Med den 
modifierade uppställningen kan det, genom mätning av spridningsmönster i 
olika riktningar, erhållas forminformation (Xu, 2000). Formen som omtalas är 
den storskaliga; sfäriciteten. 

I Xu (2000) konstateras vidare att det finns såväl mätinstrument – laserenheter, 
kameror och kombinationer – som bildanalysprogram, som gör det möjligt att 
utföra analyser i hastigheter uppgående till tusentals korn per minut.  

I Malvern Instruments (2011) presenteras ett antal verktyg och metoder för 
analys av partikulära material. I Figur 2-29 ses en principiell illustration av en 
laserdiffraktionsuppställning. 
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Figur 2-29  Illustration av principen för laserdiffraktion. (Malvern Instruments, 2011) 

De i uppställningen ingående delarna ses angivna i Figur 2-30. 

 

Figur 2-30  De i en laserdiffraktionsuppställning ingående delarna angivna. (Malvern 
Instruments, 2011) 

I Campbell (2003) belyses signifikanta begränsningar med kornanalys utförd 
med laserdiffraktion. Det hänvisas till jämförelsestudier som gjorts i syfte att 
bestämma hur resultat erhållna från laseranalyser förhåller sig till resultat från 
andra typer av kornanalyser, exempelvis siktning. I artikeln konstateras att 
betydande brister finns. Det presenteras konkreta exempel på hur uppskattade 
förhållanden mellan ler och sand, i ett antal olika försök, har visat sig vara 
felaktiga. Campbell för resonemang kring möjliga anledningar och nämner det 
faktum att jordpartiklar sällan är sfäriska, vilket antas vid 
laserdiffraktionsanalyser. Detta menas kunna förklara en av metodens 
begränsningar. Som redan nämnts menas i Ma m.fl. (2001) att det är just detta 
fenomen – att icke sfäriska korn ger upphov till avvikande diffraktionsmönster 
– som gör formbestämning möjlig.  
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3 FORMBESTÄMNING GENOM 
KORNFOTOGRAFERING OCH BILDANALYS – 
METOD OCH RESULTAT 

Här redogörs för utfört laboratoriearbete; kornfotografering och bildanalys. 
Formbestämningsprocedurens alla ingående delmoment beskrivs; försöksuppställning, 
resultatuppsamling och analys. Kapitlet avslutas med presentation av resultat. Det bör 
understrykas att utfört laboratoriearbete inte i huvudsak syftar till att falla ut i resultat för 
vidare kornformbestämning, det vill säga resultat i form av numeriskt underlag för 
materialanalys. Resultaten bör snarare ses som underlag för utvärdering av studerad metod. 

3.1 Försöksmetod 

Det laborativa arbetet har bestått i kornformbestämning med hjälp av 
kornfotografering och bildanalys. Insamlandet av underlag i form av bilder 
tagna av korn, har såväl skett med mikroskopmonterad digitalkamera som med 
digital systemkamera. I de följande avsnitten beskrivs i försöken använd 
utrustning, förberedelser samt arbetsprocessens steg. De senare ses 
presenterade i  

Figur 3-1. 

Prov-
beredning      

siktning etc. 

→ 
Bildtagning        
mikroskop-/systemkamera 

→ 

Bild-
behandling 
ImageJ 

→ 
Bildanalys 

ImageJ 
→ 

Validering 

Excel 

 

Figur 3-1  Formbestämningsmetodens ingående steg.    

3.2 Bildtagningsutrustning 

Mikroskopet som använts är av modellen Motic B1, är försett med ljuskälla för 
belysning underifrån och ansluts med USB-kabel till dator. Mikroskopet är 
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försett med fyra objektiv med förstoringarna 4x, 10x, 40x och 100x.   
Den mikroskopmonterade digitalkameran är av modellen Infinity 2 och har en 
upplösning uppgående till 2 miljoner pixlar. 

Den digitala systemkameran som använts är av modellen Nikon D80 och har en 
upplösning uppgående till 10 miljoner pixlar. Denna har varit utrustad med ett 
Micro-Nikkor makroobjektiv med 55 mm brännvidd. 

3.3 Förberedelser 

Inledningsvis testades mikroskopet i syfte att fastställa på vilket sätt – det vill 
säga i vilken riktning och med vad – det analyserade provmaterialet lämpligast 
skulle belysas. Detta för att uppnå god återgivning av kornens konturer.  

Det kontrollerades också vilka kornfraktioner som verkade möjliga att 
analyseras utifrån bilder tagna med systemkamera. Det konstaterades att det till 
systemkameran skulle komma att behövas ett makroobjektiv. 

Mjukvaran Infinty Capture 5.0.4, för kontroll och digital manövrering av 
mikroskopkameran, installerades. De olika inställningsmöjligheterna för 
kontrast, ljusstyrka, vitbalans, gamma och gain, utvärderades genom tagning av 
en stor mängd provbilder. 

Vidare skaffades en mjukvara för bildanalys. Den mjukvara som kom att 
användas heter ImageJ, är gratis och på Internet tillgänglig för nedladdning. Vid 
testkörning av analysprogrammet utröntes vilka funktioner som var intressanta 
och vilka inställningsmöjligheter som skulle kunna tänkas bli användbara. 
Genom att låta analysera testbilder, kom att erhållas resultatvärden att tolka. Då 
ImageJ är en fri och öppen javabaserad mjukvara finns på Internet tillgängligt 
en mängd hjälpande information. Det hittades användbara pluginfiler att 
komplettera programmets grundfunktioner med. Med hjälp av funna 
programkomplement, tillsammans med några på egen hand skrivna script, 
kunde bildbehandlings- och bildanalysstegen beskrivna i Bilaga A, i stor 
utsträckning, automatiseras.  

För att kunna tolka och använda de erhållna resultatvärdena, gjordes 
kontrollmätningar av figurer med kända geometrier och mått. Dessa ses i Figur 
3-2. 
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Figur 3-2  Figurer använda för kontrollmätningar.  

3.4 Utförande 

3.4.1 Omfattning 

Sammanlagt har cirka 250 bilder tagits. I syfte att utreda olika faktorers inverkan 
på resultaten har materialanalyser Analyser har gjorts på såväl naturligt som 
krossat jordmaterial med olika fraktioner; material med korndiametrar, d<20,0 
mm. Bilder har tagits på både osiktade och siktade jordprover.   

3.4.2 Provberedning 

I de fall prov med smal kornstorleksfördelning avsågs analyseras, torrsiktades 
materialet. Siktningen utfördes med en konventionell siktsats placerad på en 
vibrationsplatta. De siktade proven kom att utgöras av korn med diametrar, 
angivna i millimeter, inom spannen 0-0,063 mm, 0,063-0,125 mm, 0,125-0,25 
mm, 0,25-0,5 mm,  0,5-1,0 mm och 1,0-2,0 mm.  

Inför bildtagningen med mikroskopkameran ströddes kornen ut på ett provglas 
medan bildtagningen med systemkameran föregicks av att kornen placerades på 
ett ljusbord. Detta så belysning underifrån kunde åstadkommas. 

För proven utgjorda av det finaste materialet, d<0,063 mm – materialet vilkets 
korn tenderade aggregera till större kornsamlingar – tillreddes en lösning med 
dispergeringsmedel och vatten. Jordmaterialet applicerades i lösningen som med 
pipett droppades på provglaset. I Figur 3-3 ses det med lösningen blandade 
materialet applicerat på provglaset. 
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Figur 3-3  Försök med provberedning på jordmaterial med kornstorlek, d<0,063 mm.  

3.4.3 Uppställning 

Utrustningen ställdes upp enligt Figur 3-4 och Figur 3-5. 

 

Figur 3-4  Uppställning för bildtagning med mikroskopmonterad digitalkamera.  



FORMBESTÄMNING GENOM KORNFOTOGRAFERING OCH 
BILDANALYS – METOD OCH RESULTAT 

57 

 

Figur 3-5  Uppställning för bildtagning med systemkamera med kornen placerade på 
ljusbord. 

3.4.4 Fotografering 

Med hjälp av mjukvaran hörande till mikroskopkameran kunde bilder tas. 
Justering av diverse inställningar gjordes i bildtagningsprogrammet med vilket 
bilder togs och sparades. Parametrar som justerades var exempelvis fokus, 
skärpa, ljus, kontrast, gamma och exponering. Syftet med att variera faktorer 
under utförandet var att identifiera för- och nackdelar med olika inställningar. 

Bildtagning med systemkameran skedde med ett makroobjektiv. Bilderna 
sparades på kamerans minneskort. 

I syfte att erhålla sorterings- och sökbara bilder, upprättades ett 
namnsättningssystem. I Tabell 3-1 ses redovisas på vilket sätt de tagna bilderna 
namngetts.  
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Tabell 3-1  Benämning av bilder vid kornfotografering.  

Namndel Förklaring Benämning 

Projekt Projektets eller uppdragets namn 01, 02, 03… 

Punkt Punktnamn 01, 02, 03… 

Djup Djup under marknivå (ex 1,2 m) 012 

  Krossat 000 

Fraktion Ej siktat aa 

 (mm) 0,063<d<0,125 a 

  0,125<d<0,25 b 

  0,25<d<0,5 c 

  0,5<d<1,0 d 

  1,0<d<2,0 e 

Teknik 
Bildtagningsutrustning  
(M=mikroskop, K=systemkamera) 

M/K 

Bildnummer Bildens löpnummer 01, 02, 03… 

Bildversion Version av bild med samma löpnummer 01, 02, 03… 

 
3.4.5 Bildanalys 

Bilderna analyserades med programvaran ImageJ, enligt förfarandet beskrivet i 
underavsnitt 2.4.2, stegen A-D samt i Bilaga A. De flesta stegen – vilka utfördes 
med färdiga plugins – startades med hjälp av skrivna script. Korn som blev bara 
delvis avbildade – det vill säga korn med placering på bildens kant – valdes att 
automatiskt uteslutas från vidare analys. 

Varje bild som bearbetats av bildanalysprogrammet, granskades okulärt. I 
händelse av att något fel hittades – fel i form av överlappning eller annan 
feltolkning – gjordes notering intill aktuellt korns resultatvärde. Dessa 
diskriminerade värden ses i resultattabellerna vara överstrukna. Resultatet består 
av värden av parametrar som, genom gjorda inställningar, valts att få givna. I 
Tabell 3-2 ses de parametrar som valts bestämmas. 
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Tabell 3-2  De från bildanalysförfarandet erhållna parametrarna. 

Benämning Förklaring/definition Enhet 

ID Namn på analyserat korn - 

Area Partikelarea pixellängd2 

Perimeter Kornomkrets pixellängd 

Major Längsta diametern av en ellips med samma 
area som kornet 1) 

pixellängd 

Minor Minsta diametern av en ellips med samma 
area som kornet 1)  

pixellängd 

Feret Längsta avståndet mellan två punkter 
liggande på kornets rand  

pixellängd 

MinFeret Kortaste avståndet mellan två punkter 
liggande på kornets rand2) 

pixellängd 

Cirkularitet se definition i underavsnitt 2.3.3. - 

AR2 se definition i underavsnitt 2.3.3. - 

Round 4∙ rea /  ∙major2 - 

Soliditet se definition i underavsnitt 2.3.3. - 
1)  Den bäst passande ellipsen har samma area som kornet och diametrarna Major och Minor. 
2)  Det kortaste avståndet mäts från en punkt på kornets rand, vinkelrätt från randen  
     tangent, till en annan punkt på kornets rand.  

Det kan konstateras att storheterna sfäricitet och rundhet inte finns med bland 
de i tabellen presenterade. Anledningen till att rundhet, som den definieras i 
Tabell 2-4 i underavsnitt 2.3.3, inte bestäms, är att denna storhet inte är möjlig 
att bestämma med det använda analysprogrammet. Sfäricitet finns heller inte 
bland de storheter som erhålls direkt från programmet. Trots att några av de i 
underavsnitt 2.3.3 presenterade tvådimensionella sfäricitetsdefinitionerna är 
möjliga att bestämma med hjälp av mätta sträckor och areor, finns i vår 
uppsättning resultatvärden, inte krävda storheter.  

De erhållna resultatvärdena sammanställdes och bearbetades i Microsoft Excel. 
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3.5 Resultat  

3.5.1 Allmänt 

Mot bakgrund av syftes- och målformulering, har valts att i rapporten 
presentera endast ett urval av de bilder som tagits och de resultatvärden som 
erhållits.  

I analyskapitlet har, både vid analys av resultatvärden och vid utvärdering av 
metoden, hänvisats till urvalsbilderna i detta kapitel, såväl som till bilder 
återfunna i Bilaga B. I Tabell 3-3 ses en sammanställning av gjort urval. I 
tabellen anges information om respektive prov. 

Tabell 3-3  Sammanställning av information rörande ett urval av de analyserade proven. 

Prov Teknik Objektiv Siktat 
Kornstorlek 
(mm) 

Materialtyp Hänvisning 

1a Mikroskop 4x Nej - Naturligt Underavsnitt 3.5.2 

1b Mikroskop 4x Nej - Naturligt Underavsnitt 3.5.3 

2a Mikroskop 10x Ja 0,063-0,125 Naturligt Underavsnitt 3.5.4 

2b Mikroskop 4x Ja 0,125-0,25 Naturligt Bilaga B.1 

2c Mikroskop 4x Ja 0,25-0,5 Naturligt Underavsnitt 3.5.5 

2d Mikroskop 4x Ja 0,5-1,0 Naturligt Bilaga B.2 

3a Mikroskop 4x, 10x, 40x Ja 0,063-0,125 Krossat Bilaga B.3 

3b Mikroskop 4x Ja 0,125-0,25 Krossat Bilaga B.4 

3c Mikroskop 4x Ja 0,25-0,5 Krossat Underavsnitt 3.5.6 

3d Mikroskop 4x Ja 0,5-1,0 Krossat Bilaga B.5 

4a Kamera - Ja 0,25-0,5 Krossat Bilaga B.6 

4b Kamera - Ja 0,5-1,0 Krossat Bilaga B.7 

4c Kamera - Ja 1,0-2,0 Krossat Underavsnitt 3.5.7 

4d Kamera - Ja 2,0-5,6 Krossat Bilaga B.8 

4e Kamera - Ja 5,6-11,2 Krossat Underavsnitt 3.5.8 

4f Kamera - Ja 11,2-20,0 Krossat Bilaga B.9 

 
I följande avsnitt, samt i Bilaga B, presenteras tagna bilder – det vill säga 
originalbilder – bearbetade bilder, samt analysresultat hörande till respektive 
bearbetad bild. 
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3.5.2 Prov 1a 

Originalbild 

I Bild 3-1 ses tagen bild. 

 

Bild 3-1 Bild, av prov 1a utgjort av osiktat material, tagen med belysning ovanifrån. 

Analysresultat 

Ingen bildanalys har utförts.  
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3.5.3 Prov 1b 

Originalbild 

I Bild 3-2 ses tagen bild. 

 

Bild 3-2 Bild, av prov 1b utgjort av osiktat material, tagen med belysning underifrån 

Analysresultat 

Ingen bildanalys har utförts.  
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3.5.4 Prov 2a 

Originalbild 

I Bild 3-3 ses tagen bild. 

 

Bild 3-3  Bild av prov 2a utgjort av siktat naturligt material av fraktion 
0,063<d<0,125 mm. 
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Analysresultat 

I Bild 3-4 ses analysresultat. 

 

Bild 3-4 Analysbild av prov 2a utgjort av siktat naturligt material av fraktion 
0,063<d<0,125 mm. 

I Tabell 3-4 ses resultatvärden. 

Tabell 3-4  Analysresultat hörande till prov 2a. Diskriminerade resultatvärden ses 
överstrukna.  

ID Area Perimeter Major Minor Feret MinFeret Cirkularitet AR Round Soliditet 

1 4991 301,6 99,5 63,8 104,0 68,2 0,689 1,559 0,641 0,929 
2 4567 287,6 91,3 63,7 97,9 0,1 0,694 1,433 0,698 0,904 
3 10171 429,0 131,4 98,6 142,2 100,5 0,694 1,333 0,750 0,933 
4 7065 332,2 110,3 81,5 114,2 84,0 0,805 1,353 0,739 0,958 
5 10921 587,3 183,8 75,7 193,3 95,5 0,398 2,430 0,412 0,762 
6 3009 244,9 85,7 44,7 90,8 49,9 0,630 1,915 0,522 0,906 
7 15797 509,7 155,5 129,3 163,4 129,8 0,764 1,202 0,832 0,943 
8 7870 397,5 124,6 80,4 134,3 89,3 0,626 1,548 0,646 0,843 
9 2956 245,7 79,5 47,4 90,3 51,7 0,616 1,678 0,596 0,889 
10 3503 234,5 78,2 57,1 82,7 61,2 0,801 1,370 0,730 0,957 
11 3198 241,6 81,0 50,3 87,7 53,8 0,688 1,610 0,621 0,930 
12 8510 411,0 124,0 87,4 135,9 98,5 0,633 1,418 0,705 0,915 
13 3588 236,2 72,6 62,9 77,7 63,9 0,808 1,155 0,866 0,955 
14 11510 462,2 158,3 92,6 162,7 100,3 0,677 1,710 0,585 0,932 
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15 6202 331,7 108,5 72,8 116,1 77,5 0,708 1,491 0,671 0,929 
16 4224 270,1 96,1 56,0 96,4 58,6 0,727 1,717 0,582 0,934 
17 5667 333,6 116,6 61,9 121,3 69,7 0,640 1,884 0,531 0,921 
18 4771 303,2 108,8 55,8 119,5 59,8 0,652 1,950 0,513 0,920 
19 3646 265,8 79,8 58,2 82,5 61,0 0,648 1,370 0,730 0,879 
20 3858 251,2 79,3 62,0 82,2 64,1 0,768 1,279 0,782 0,947 
21 9890 427,9 130,0 96,8 143,0 111,0 0,679 1,343 0,745 0,902 
22 9935 410,4 132,4 95,5 138,7 102,1 0,741 1,386 0,721 0,958 
23 14051 525,5 184,3 97,1 187,6 102,8 0,639 1,899 0,527 0,907 
24 6037 336,0 102,9 74,7 109,1 75,4 0,672 1,377 0,726 0,921 
25 4047 287,4 87,6 58,8 97,6 67,2 0,616 1,491 0,671 0,871 
26 5798 308,7 96,3 76,6 104,1 81,7 0,765 1,257 0,795 0,943 
27 13938 538,5 184,5 96,2 203,5 107,6 0,604 1,919 0,521 0,913 
28 5537 343,5 118,7 59,4 126,4 67,3 0,590 1,999 0,500 0,894 
29 3363 256,7 69,4 61,7 81,9 65,8 0,641 1,123 0,890 0,880 
30 4958 281,8 90,6 69,7 97,2 71,1 0,784 1,299 0,770 0,954 
31 3557 281,7 104,3 43,4 111,0 49,2 0,563 2,403 0,416 0,906 
32 5418 319,8 93,8 73,5 105,5 77,1 0,666 1,276 0,784 0,917 
33 12026 681,3 183,1 83,6 196,1 96,5 0,326 2,190 0,457 0,773 
34 16442 505,4 153,0 136,8 164,7 139,0 0,809 1,118 0,894 0,958 
35 4948 358,1 109,6 57,5 123,8 65,1 0,485 1,906 0,525 0,855 
36 5832 298,6 92,8 80,0 95,2 79,0 0,822 1,159 0,863 0,960 
37 5125 313,0 89,7 72,8 98,9 82,1 0,657 1,233 0,811 0,881 
38 5168 293,8 89,7 73,4 99,0 76,0 0,753 1,223 0,818 0,925 
39 4836 337,9 97,0 63,4 107,4 68,3 0,532 1,530 0,654 0,834 
40 9941 522,9 139,1 91,0 158,5 109,3 0,457 1,528 0,655 0,826 
41 8355 453,3 128,8 82,6 134,5 90,4 0,511 1,560 0,641 0,853 
42 2782 220,1 77,9 45,4 84,1 48,5 0,722 1,715 0,583 0,943 
43 7492 362,6 123,6 77,2 130,2 82,9 0,716 1,602 0,624 0,940 
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3.5.5 Prov 2c 

Originalbild 

I Bild 3-5 ses tagen bild. 

 

Bild 3-5 Bild av prov 2c utgjort av siktat naturligt material av fraktion 0,25<d<0,5 
mm. 
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Analysresultat 

I Bild 3-6 ses analysresultat. 

 

Bild 3-6 Analysbild av prov 2c utgjort av siktat naturligt material av fraktion 
0,25<d<0,5 mm. 

I Tabell 3-5 ses resultatvärden. 

Tabell 3-5 Analysresultat hörande till prov 2c. 

ID Area Perimeter Major Minor Feret MinFeret Cirkularitet AR Round Soliditet 

1 72442 1106,4 341,2 270,3 367,0 274,5 0,744 1,262 0,792 0,963 
2 35753 845,9 272,5 167,1 290,5 172,6 0,628 1,631 0,613 0,933 
3 80457 1475,3 485,6 211,0 534,8 242,0 0,465 2,302 0,434 0,835 
4 41063 844,2 287,1 182,1 304,1 194,5 0,724 1,576 0,634 0,938 
5 41713 905,9 252,1 210,6 276,2 214,5 0,639 1,197 0,835 0,922 
6 50828 1009,1 294,1 220,0 311,1 230,1 0,627 1,337 0,748 0,929 
7 47316 895,3 299,6 201,1 300,6 206,2 0,742 1,490 0,671 0,965 
8 54113 936,6 273,1 252,3 302,2 255,1 0,775 1,082 0,924 0,961 
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3.5.6 Prov 3c 

Originalbild 

I Bild 3-7 ses tagen bild. 

 

Bild 3-7 Bild av prov 3c utgjort av siktat krossat material av fraktion 0,25<d<0,5 mm. 

  



FORMBESTÄMNING GENOM KORNFOTOGRAFERING OCH 
BILDANALYS – METOD OCH RESULTAT 

69 

Analysresultat 

I Bild 3-8 ses analysresultat. 

 

 

Bild 3-8 Analysbild av prov 3c utgjort av siktat krossat material av fraktion 
0,25<d<0,5 mm. 

I Tabell 3-6 ses resultatvärden. 

Tabell 3-6 Analysresultat hörande till prov 3c. 

ID Area Perimeter Major Minor Feret MinFeret Cirkularitet AR Round Soliditet 

1 27087 756,5 255,3 135,1 271,8 151,4 0,595 1,890 0,529 0,951 
2 26079 699,2 223,0 148,9 220,1 159,1 0,670 1,497 0,668 0,923 
3 52723 1078,2 300,6 223,3 334,5 244,2 0,570 1,346 0,743 0,888 
4 65810 1240,8 316,8 264,5 371,3 287,6 0,537 1,197 0,835 0,878 
5 57794 1183,7 366,6 200,7 411,4 233,1 0,518 1,826 0,548 0,904 
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3.5.7 Prov 4c 

Originalbild 

I Bild 3-9 ses tagen bild. 

 

Bild 3-9 Bild av prov 4c utgjort av siktat krossat material av fraktion 1,0<d<2,0 mm. 
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Analysresultat 

I Bild 3-10 ses analysresultat. 

 

 

Bild 3-10 Analysbild av prov 4c utgjort av siktat krossat material av fraktion 1,0<d<2,0 
mm. 

I Tabell 3-7 ses resultatvärden. 

Tabell 3-7 Analysresltat hörande till prov 4c. Diskriminerade resultatvärden ses 
överstrukna. 

ID Area Perimeter Major Minor Feret MinFeret Cirkularitet AR Round Soliditet 

1 11517 1252,0 130,1 112,7 159,9 128,5 0,092 1,155 0,866 0,751 
2 10557 449,2 153,5 87,6 155,6 95,8 0,658 1,754 0,570 0,928 
3 48908 1016,6 375,2 166,0 386,6 170,1 0,595 2,261 0,442 0,956 
4 29135 809,2 231,4 160,3 252,4 169,5 0,559 1,444 0,693 0,889 
5 23710 980,5 237,3 127,2 248,0 141,3 0,310 1,866 0,536 0,881 
6 24264 670,4 231,5 133,4 250,8 146,8 0,678 1,735 0,576 0,947 
7 19325 570,6 181,0 136,0 191,5 137,0 0,746 1,331 0,751 0,955 
8 24110 811,2 222,3 138,1 237,0 159,6 0,460 1,609 0,621 0,899 
9 14505 553,6 201,9 91,5 206,1 96,4 0,595 2,206 0,453 0,942 
10 30721 867,8 273,3 143,1 279,3 146,5 0,513 1,909 0,524 0,900 
11 19484 564,2 190,4 130,3 189,1 128,0 0,769 1,461 0,684 0,965 
12 18379 604,5 210,0 111,4 231,0 115,9 0,632 1,885 0,530 0,950 
13 10609 414,1 124,1 108,8 132,1 108,7 0,777 1,141 0,877 0,960 
14 8188 372,6 111,2 93,7 118,3 94,8 0,741 1,187 0,843 0,936 
15 15100 528,5 187,2 102,7 198,6 110,6 0,679 1,823 0,549 0,949 
16 10387 456,4 151,4 87,3 156,5 87,5 0,627 1,734 0,577 0,926 



Friktionsjords kornform 

72 

17 28139 847,7 277,4 129,2 294,7 136,9 0,492 2,148 0,466 0,935 
18 18059 591,4 199,8 115,1 217,8 123,6 0,649 1,736 0,576 0,927 
19 30216 754,3 262,9 146,3 281,3 157,4 0,667 1,797 0,556 0,953 
20 30039 774,2 265,6 144,0 278,5 154,7 0,630 1,844 0,542 0,921 
21 18754 626,0 249,9 95,6 248,1 97,8 0,601 2,615 0,382 0,947 
22 28200 739,8 225,3 159,3 234,8 157,8 0,647 1,414 0,707 0,937 
23 24778 696,2 235,0 134,3 244,4 138,0 0,642 1,750 0,571 0,929 
24 20392 611,2 165,3 157,0 181,7 159,4 0,686 1,053 0,950 0,956 
25 22749 761,7 241,6 119,9 264,1 137,3 0,493 2,015 0,496 0,896 
26 18413 563,0 187,1 125,3 196,9 132,8 0,730 1,494 0,669 0,963 
27 39953 1264,6 352,4 144,4 358,0 179,8 0,314 2,441 0,410 0,771 
28 11151 646,3 153,0 92,8 166,0 100,6 0,335 1,648 0,607 0,867 
29 16340 526,8 149,0 139,6 167,0 0,1 0,740 1,067 0,937 0,959 
30 12821 508,5 159,3 102,5 171,6 103,3 0,623 1,555 0,643 0,931 
31 9002 424,7 137,3 83,5 144,2 86,3 0,627 1,645 0,608 0,949 
32 20840 745,8 232,3 114,2 248,3 124,7 0,471 2,033 0,492 0,871 
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3.5.8 Prov 4e 

Originalbild 

I Bild 3-11 ses tagen bild.  

 

Bild 3-11 Bild av prov 4e utgjort av siktat krossat material av fraktion 5,6<d<11,2  
mm. 
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Analysresultat 

I Bild 3-12 ses analysresultat. 

 

 

Bild 3-12 Analysbild av prov 4e utgjort av siktat krossat material av fraktion 
5,6<d<11,2  mm. 

I Tabell 3-8 ses resultatvärden. 

Tabell 3-8 Analysresultat hörande till prov 4e. 

ID Area Perimeter Major Minor Feret MinFeret Cirkularitet AR Round Soliditet 

1 64427 1120,8 354,6 231,3 389,9 251,9 0,644 1,533 0,652 0,946 
2 226441 2111,2 692,5 416,3 752,7 431,8 0,638 1,663 0,601 0,953 
3 251179 2074,6 673,5 474,8 691,0 498,4 0,733 1,419 0,705 0,966 
4 179742 1830,5 514,2 445,1 605,9 442,0 0,674 1,155 0,866 0,928 
5 144008 1656,2 445,3 411,8 520,5 439,2 0,660 1,081 0,925 0,944 
6 210669 1904,4 588,2 456,0 597,4 460,1 0,730 1,290 0,775 0,953 
7 133352 1488,1 432,6 392,5 487,3 391,1 0,757 1,102 0,907 0,959 
8 248385 2150,2 750,5 421,4 734,4 445,1 0,675 1,781 0,561 0,949 
9 118483 1507,5 436,1 346,0 478,4 374,1 0,655 1,260 0,793 0,926 
10 224835 2044,1 631,6 453,3 708,3 477,2 0,676 1,393 0,718 0,945 
11 144271 1672,0 594,4 309,0 614,6 329,7 0,649 1,924 0,520 0,968 
12 282607 2226,3 720,2 499,6 748,5 511,8 0,717 1,441 0,694 0,963 
13 222757 2157,3 651,2 435,5 725,0 464,0 0,601 1,495 0,669 0,916 
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4 ANALYS 

Då anskaffandet av resultat inte i huvudsak syftar till att användas för kornformbestämning 
utan snarare önskas kunna användas för utvärdering av använd metod, utgörs detta kapitel 
såväl av resultat- och storhetsutvärdering som av diskussionsliknande analyser. I det första 
avsnittet fokuseras på resultatvärden och formbeskrivande parametrar. I det andra avsnittet 
analyseras den praktiserade metoden; kornfotografering och bildanalys. I det tredje avsnittet 
analyseras övriga delar upptagna i litteraturstudiekapitlet; användandet av definitioner, 
samband, begrepp och benämningar, samt kornforms inverkan på jords egenskaper. 

4.1 Analys av försöksresultat 

4.1.1 Allmänt 

De analyser som presenteras i detta underavsnitt görs i syfte att belysa 
konsekvenser av olika bildtagningsstrategier, av variationer i bildkvalitet, samt 
av hur givna resultatparametrar är definierade. Utvärderade parametrar är 
cirkularitet, AR2 och soliditet. Formparametrarna ses definierade i underavsnitt 
2.3.3. Beträffande parametern round, väljs den att uteslutas från analys och 
utvärdering. Detta då den definieras som 1/AR2 och alltså inte tillför analysen 
något nytt. Anledningen till att parametern ändå är med i alla resultattabeller är 
att den ingår i det färdigutformade formbeskrivningsverktyg som använts vid 
bildanalysarbetet utfört med ImageJ. Utvärdering och analys av de ur 
bildanalysresultaten erhållna formparametrarna sker med avseende på två delar:  
 

- Parametrarnas brukbarhet: För vilken eller vilka av 
formstorheterna, sfäricitet/avlånghet, kantighet/rundhet och 
ytstruktur verkar de olika parametrarna, utifrån provresultaten, 
beskrivande?  

- Parametrarnas känslighet: I vilken utsträckning är parametrarna 
känsliga för variationer och/eller fel som inte helt säkert kan 
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tillskrivas en faktisk variation av de analyserade materialens 
kornform?    

4.1.2 Utvärdering av formparametrarnas brukbarhet 

Som inledande analys av erhållna formparametrar görs ett urval av sex korn; tre 
vilka i bilderna, genom visuell bedömning, anses vara sfäriska (cirkellika), och 
tre vilka bedöms vara elliptiska och/eller avlånga. Urvalet görs så att 
kantigheten för de valda kornen inte ser ut att variera nämnvärt, kornen 
emellan. Kornen väljs utan att de numeriska resultatvärdena studeras. 

I resultatavsnitt 3.5.4, prov 2a – där provet utgörs av siktat, naturligt material av 
fraktion 0,063<d<0,125 mm – bedöms kornen med nummer 7, 34 och 36 vara 
sfäriska. Ur samma prov får kornen med nummer 27, 28 och 31 representera 
avlånga och/eller elliptiska korn. Utvalda korn ses i Figur 4-1. 

 

Figur 4-1  Ur prov 2a utvalda korn vilka, utifrån visuell bedömning, anses vara 
förhållandevis sfäriska respektive avlånga och/eller elliptiska.   

Resultatvärden för formparametrarna, cirkularitet, AR2 och soliditet, ses 
redovisade i Tabell 4-1. 

Tabell 4-1  Resultatvärden för de utvalda kornen från prov 2a.  

ID Cirkularitet AR2 Soliditet Kommentar 

7 0,764 1,202 0,943 bedöms i Bild 4-3 vara sfäriskt. 

34 0,809 1,118 0,958 bedöms i Bild 4-3 vara sfäriskt. 

36 0,822 1,159 0,960 bedöms i Bild 4-3 vara sfäriskt. 

27 0,604 1,919 0,913 bedöms i Bild 4-3 vara avlångt/elliptiskt. 

28 0,590 1,999 0,894 bedöms i Bild 4-3 vara avlångt/elliptiskt. 

31 0,563 2,403 0,906 bedöms i Bild 4-3 vara avlångt/elliptiskt. 

 
Vid analys av resultatvärdena i Tabell 4-1 kan konstateras att kornen som 
bedömts vara förhållandevis sfäriska, vid jämförelse av de som bedömts vara 
mer elliptiska eller avlånga, har högre cirkularitets- och soliditetsvärden och 
lägre AR2-värden. 
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Värdena för parametern cirkularitet ses, för de sfäriska kornen, variera mellan 
0,76 och 0,82. Intervallet för de korn som bedömts vara elliptiska och/eller 
avlånga är 0,56-0,60. För parametern AR2 – vilken uttrycker förhållandet mellan 
de projicerade längd- och breddmåtten major och minor, illustrerande i Tabell 2-3 
– gäller spannen 1,1-1,2 för de sfäriska kornen, och 1,9-2,4 för de korn som 
bedömts som mer elliptiska och/eller avlånga. Mot bakgrund av detta kan 
konstateras att parametern AR2, på ett tydligare sätt än cirkularitet, säger något 
om kornens storskaliga form. Av de i Tabell 4-1 redovisade värdena för soliditet 
– kvoten mellan den konvexa arean och partikelarean – ses resultatvärdena 
variera mellan 0,89 och 0,96. Det kan anas endast en antydan till att de sfäriska 
kornen uppvisar högre soliditetsvärden. Detta vittnar om att soliditetsvärdena 
inte har någon direkt koppling till kornens grad av sfäricitet. Detta då 
soliditeten, precis som antyds i Tabell 2-5 i underavsnitt 2.3.3, endast säger 
något om ett korns kompakthet eller i viss mån kantighet.  

För vidare analys av formfaktorerna väljs, på motsvarande sätt, ur bilden för 
Prov 2b i Bilaga B.1, två korn som i provbilden visuellt bedöms vara avlånga 
och runda (korn 2 och 5) och två korn som bedöms vara sfäriska och kantiga 
(korn 3 och 11).  

 

Figur 4-2  Ur prov 2b utvalda korn vilka, utifrån visuell bedömning, anses vara avlånga 
och runda respektive sfäriska och kantiga. 

Resultatvärden för detta urvals korn ses i Tabell 4-2.  

Tabell 4-2  Resultatvärden för de utvalda kornen från prov 2a. 

ID Cirkularitet AR2 Kommentar 

2 0,593 2,640 bedöms i Bild B.1-2 vara avlångt och runt. 

5 0,578 2,562 bedöms i Bild B.1-2 vara avlångt och runt. 

3 0,660 1,079 bedöms i Bild B.1-2 vara sfäriskt och kantigt. 

11 0,589 1,419 bedöms i Bild B.1-2 vara sfäriskt och kantigt. 

Det kan konstateras att det utifrån värdena hörande till de utvalda kornen, 
beträffande cirkularitet, inte kan ses någon skillnad mellan de till synes 
avlånga/runda kornen och de som bedömts vara sfäriska/kantiga. Detta 
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framgår också av vad som illustrerats i Figur 2-11 i underavsnitt 2.3.3; 
cirkulariteten kan inte ses som ett direkt mått på kantighet. Däremot finns det, 
vid betraktelse av både cirkularitets- och AR2-värdena, viss möjlighet att säga 
något om formen. Eftersom korn 2 och 5 har högt AR2-värde kan inte säkert 
sägas något om kantigheten. Gällande korn 3 och 11 kan däremot ses lägre 
AR2-värden – de är mindre avlånga – varför cirkularitetsvärdena antyder att 
dessa korn har högre kantighet än korn 2 och 5. 

4.1.3 Utvärdering av formparametrarnas känslighet 

Vid utvärdering av formparametrarnas känslighet valdes att titta närmare på ett 
från Prov 3a slumpvis valt korn. Resultatbilderna av kornet, vilket 
fotograferades med mikroskopkamera med tre olika förstoringsgrader, 4x, 10x 
och 40x, ses i Bilaga B.3 och i Figur 4-3, nedan. 

 

Figur 4-3  Jämförande resultatbilder tagna med mikroskopkamera med tre olika 
förstoringsgrader, 4x, 10x och 40x. 

Vid betraktelse bilderna i Bilaga B.3 kan först konstateras att det i bilden tagen 
med den minsta förstoringen finns 40 korn, att det i bilden tagen med den 
mellersta förstoringen finns tio korn och att det i bilden vilken tagits med den 
största förstoringen finns ett korn. Med ökad grad av förstoring kan man 
tydligare urskilja förändringar i kornets kantighet. Beträffande bildernas fokus 
kan det för de två mindre förstoringarna, ses tydlig kontrast mot bakgrunden. I 
bilden tagen med den största förstoringen kan ses att fokus längs med 
kornranden varierar. Om detta resoneras vidare i underavsnitt 4.2.2.  

Analysresultatvärdena hörande till bilderna tagna med olika förstoringar ses 
redovisade i Diagram 4-1. 
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Diagram 4-1 Analys av erhållna formparametrar för ett korn vid 4x, 10x och 40x 
förstoring. 

I Diagram 4-1 kan tydligt ses att cirkulariteten avtar med ökad förstoringsgrad 
medan formparametrarna AR2 och soliditet ses vara nästintill oförändrade. Om 
reduceringen av cirkularitetsvärdena i detta fall beror på dåligt fokus, 
segmenteringsresultat av varierande kvalitet, eller på att kornets cirkularitet helt 
enkelt är låg och att detta blir tydligare vid större förstoring, är omöjligt att säga.  

För att ytterligare studera fenomenet har valts att titta på 20 bilder från Prov 3a. 
Tio bilder är tagna med 4x förstoring och tio bilder med 10x förstoring. 
Statistisk information, framtagen i Microsoft Excel, har sedan sammanställts 
och redovisats i form av frekvenshistogram visande hur många korn, avbildade 
med de olika förstorningsgraderna, som uppvisar ett specifikt parametervärde, 
samt kurvor som illustrerar fördelningen av formparametervärdena. Statistiska 
resultat för de tre parametrarna cirkularitet, AR2 och soliditet ses i Diagram 4-2, 
Diagram 4-3 och Diagram 4-4. Värdena återfinns i Tabell B.3-6 och Tabell B.3-
7 i Bilaga B. 
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Diagram 4-2 Frekvenshistogram och fördelningskurvor för erhållna resultat för parametern 
cirkularitet vid 4x respektive 10x förstoringsgrad. 

 

Diagram 4-3 Frekvenshistogram och fördelningskurvor för erhållna resultat för parametern 
AR2 vid 4x respektive 10x förstoringsgrad. 
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Diagram 4-4 Frekvenshistogram och fördelningskurvor för erhållna resultat för parametern 
soliditet vid 4x respektive 10x förstoringsgrad. 

I Diagram 4-3 och Diagram 4-4 ses hur fördelningskurvorna för de olika 
förstoringsgraderna följer varandra väl. Detta gäller både AR2 och soliditet. I 
Diagram 4-2 ses tydligt att detta inte är fallet för cirkularitetsvärdena. Värdena 
hörande till bilderna tagna med 10x förstoring, är lägre än de hörande till 
bilderna tagna med 4x förstoring. Ur frekvenshistogrammen ses att 
fördelningskurvorna beskrivande fallet med 10x förstoring grundas på en 
mindre mängd data än fördelningskurvorna hörande till bildtagning med 4x 
förstoring. Trots detta antas mot bakgrund av att både AR2- och 
soliditetsvärdena är stabila, att variationen i frekvens inte gör resultatet mindre 
tillförlitligt. 

Det kan konstateras att parametern cirkularitet förefaller vara känslig för 
variationer längs kornranden. Detta är mot bakgrund av hur cirkularitet 
definieras – med kvadrerad kornomkrets i nämnaren – inte konstigt. Det att 
resultatvärden för AR2 och soliditet nästintill är konstanta mellan de olika 
förstoringarna, kan vidare förklaras med att definitionerna är av mer stabil 
karaktär. 
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4.2 Analys av försöksmetod 

4.2.1 Provberedning 

Den provberedning som utförts kan konstateras vara snabb och enkel. 
Beträffande de icke siktade proverna inses att betydande problem uppstår när 
de analyserade kornens storlek varierar för mycket. Kornens varierade 
utsträckning i axeln vinkelrätt mot underlaget medför att det blir svårt att ta 
bilder som är skarpa överallt.  

Det konstaterades att provberedningen, på grund av separationsproblem, blev 
allt mer svårgenomförd med minskad kornstorlek. För analys av det 
finkornigaste materialet tillreddes, enligt vad som beskrivs i underavsnitt 3.4.2, 
dispergeringsmedel. Trots försöket att separera de aggregerade kornen kan, 
efter genomförd bildtagning och -analys, konstateras att önskat resultat inte 
uppnåddes. Problem med aggregerandet kan ses i Bild 3-2 i underavsnitt 3.5.3. 

4.2.2 Uppställning och fotografering 

Vid förberedelserna konstaterades att ljussättningen var direkt avgörande för de 
erhållna resultatens användbarhet. Vid användning av ljuskälla belysande 
ovanifrån erhölls klara bilder. Kornens färger sågs tydligt och det fanns klara 
förutsättningar för bestämning av analyserade kornens ingående mineral. Dock 
insågs att ljuset ovanifrån ibland skapade ogynnsamma skugg- och blänkeffekter 
vilka gjorde kornens ränder/kanter mindre skarpa. Detta gällde inte minst korn 
utgjorda av transparanta mineral. Transparenta korn ses i Bild 3-2 i underavsnitt 
3.5.3. Blänkeffekter kan också ses i Bild 3-5 och Bild 3-7, återfunna i 
underavsnitten 3.5.5 respektive 3.5.6. Av denna anledning kom kornen istället 
att belysas underifrån. 

Det fokusrelaterade problemet som beskrivs i underavsnitt 4.2.1 kan 
konstateras uppstå även på siktade prover. Problemet blir av mer påtaglig art 
med stigande kornstorlek; fokusproblemet kan uppstå om avståndet mellan 
kornet och mikroskopobjektivet exempelvis är mycket större vid kornets rand 
än vid dess mitt. Ett exempel ett sådant korn ses i Bild 3-1 i underavsnitt 3.5.2. 

Bildtagning med mikroskopkamera resulterar i bilder med varierad 
användbarhet. Det ovan beskrivna problemet relaterat till varierat fokus, kan 
konstateras vara en direkt följd av till vilken grad analyserat korn förstorats. Vid 
bildtagning av korn med storlek 0,125<d<0,5 mm erhålls, med låg eller måttlig 
förstoringsgrad – med 4x eller 10x förstoring – bilder med en jämn och tydlig 
fokusering. Analys av mindre fraktioner medför separationsproblem, medan 
större fraktioner får fokusproblem som följd. I Bilaga B.3 ses i Bild 4.2-1 
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fokusproblemet tydligt. I det presenterade fallet ses hur ökad förstoring medför 
försämrat fokus. 

Bildtagning med systemkamera kan för material av storleken d>2,0 mm 
konstateras ge användbara bilder och för material av storleken d>5,6 mm ge 
bilder av hög kvalitet. I Bild 3-9 i underavsnitt 3.5.7 samt i Bild 3-11 i 
underavsnitt 3.5.8 ses bilder tagna med systemkamera. Det faktum att använt 
ljusbord inte hade tillräckligt stark ljuskälla, medförde att de dessa bilder, vad 
gäller kontrast, inte håller samma kvalitet som bilder tagna med 
mikroskopkamera. Dock kan, i bilderna tagna med systemkamera, varken 
fokusrelaterade eller separationsrelaterade problem ses. 

I Tabell 4-3 ses en sammanställning av hur de använda bildtagningssystemen 
lämpar sig för olika materialfraktioner. 

Tabell 4-3  Jämförande sammanställning av de olika bildtagningssystemens bedömda 
resultatkvalitet för olika kornstorleksfraktioner. 

Fraktion (mm) 
 

Mikroskop Systemkamera 

0,063<d<0,125 
 

Måttlig - 

0,125<d<0,25 
 

God - 

0,25<d<0,5 
 

Mycket god Dålig 

0,5<d<1,0 
 

Mycket god Dålig 

1,0<d<2,0 
 

Måttlig Måttlig 

2,0<d<5,6 
 

Dålig God 

5,6<d<11,2 
 

- Mycket god 

11,2<d<20,0 
 

- Mycket god 

d>20,0 
 

- Mycket god 

 

4.2.3 Resultatuppsamling och analys 

Det kan konstateras vara möjligt att, med hjälp av plugins och script – såväl 
redan existerande som egenframtagna – göra bildanalysförfarandet mer eller 
mindre automatiserat. I de fall segmenteringssteget, beskrivet i underavsnitt 
2.4.2, inte resulterat i korrekt korngränsdragning kommer områden utgjorda av 
flera korn – ibland även områden utgjorda av både korn och bakgrund – tolkas 
som ett enda korn. De erhållna resultatparametrarna kommer följaktligen, för 
dessa korntolkningar, bli oriktiga. Vid bildanalysarbetet som utförts i detta 
examenarbetes laborativa moment granskades varje bearbetad bild av typen 
som ses i Bild 3-4 i avsnitt 3.5.4, manuellt. Granskningsarbetet beskrivs i 
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underavsnitt 3.4.5. Det inses att granskning av bearbetade bilder är kritiskt och 
viktigt såväl som en flaskhals när det kommer till tidsåtgång vid analysen. 
Dessutom medför det faktum att granskningen sker manuellt, att 
analysresultatet till viss del kommer grundas på subjektivitet. Med statistisk 
bearbetning i form av exempelvis fördelningsanalys och identifiering av 
uteliggare härrörande från problem i bildanalysen, kan fel i viss utsträckning 
elimineras. 

Beträffande bestämning av formfaktorer, utöver cirkularitet och soliditet, vilka 
erhålls direkt från ImageJ, kan detta göras i Microsoft Excel. Genom hantering i 
Excel kan dessutom, dels göras jämförelser mellan värden bestämda med olika 
formbeskrivande definitioner, dels utföras statistisk analys av den insamlade 
datamängden. 

Exempelvis kan formparametrars spridning bestämmas och redovisas. Exempel 
på detta ses i Tabell 4-4. 

Tabell 4-4  Exempel på statistiska värden av de givna formparametrarna från Prov 2b.  

 
Cirkularitet AR2 Soliditet 

Min 0,563 1,118 0,843 

Max 0,822 2,403 0,960 

Medel 0,695 1,508 0,922 

Median 0,688 1,418 0,925 

 

4.3 Övrig analys 

4.3.1 Definitioner och språkbruk 

I underavsnitt 2.3.3 presenteras ett antal formbeskrivande definitioner. Det 
inses att det i olika källor används olika definitioner. Ibland förekommer olika 
definitioner för formfaktorer med samma benämning, medan det också – 
omvänt – ses finnas flera definitioner för en och samma storhet. Det spretiga 
begreppsanvändandet gör området svårt att greppa vilket är klart ogynnsamt. 
Det kan exempelvis konstateras att sfäricitetsdefinition, presenterad i Wadell 
(1932), SW, vilken uttrycker en kvot mellan mantelarean av en sfär med samma 
volym som den studerade partikelns och mantelarean av partikeln, påverkas av 
variationer i såväl stor som intermediär och liten skala.  

Beträffande begreppet rundhet inses att endast en definition – R1 – finns 
upptagen i Tabell 2-4. Trots att det finns mättekniska fördelar med att definiera 
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rundhet/kantighet utan att, som görs i just R1, blanda in kornrandens 
krökningsradier, finns brister med de alternativa uttrycken. I ekvation (4.1) ses 
ett exempel på en sådan definition. Detta är definitionen för storheten round; en 
av de formstorheter som ges vid körning av det till ImageJ hörande 
formbestämningsverktyg som vid utförande av försöken använts vid analys.  

round  
4  partikel

  major2
 (4.1) 

 
med partikelarean, Apartikel och med major definierad som den längsta axeln för 
den bäst passande ellipsen med samma area som partikeln. Vid närmare analys 
av definitionen inses att en partikel med en geometri innebärande symmetri 
kring dess centrum – en kvadrat, en liksidig triangel, en stjärna etc. – det vill 
säga en geometri som medför att den bäst passande ellipsen antar formen av en 
cirkel, får rundhetsvärdet 1,0. Det som i detta fall benämns rundhet är i själva 
verket inversen av storheten AR2, och anger alltså det analyserade kornets 
storskaliga form snarare än rundheten/kantigheten. 

Storheten cirkularitet kan konstateras vara avhängig den undersökta partikelns 
storskaliga form såväl som textur i intermediär och liten skala. Cirkularitet anger 
därför på ett dåligt sätt huruvida ett korn är endast det ena av exempelvis 
avlångt eller kantigt.  Konvexitet och soliditet kan däremot konstateras beskriva 
formen i intermediär skala snarare än i stor. Både konvexitet och soliditet anger 
randojämnheter i form av ”gropar”, det vill säga ojämnheter som kräver att 
kornranden avviker såväl in mot som ut från kornets mitt. Konsekvensen blir 
att ett korn med formen av en kvadrat – en form vilkens hörn ju bara utgör 
avvikelser/krökningar i en riktning – får konvexitets- och soliditetsvärdet 1,0. 
Detta gör även dessa storheter, i jämförelse med rundhetsstorheten R1, 
ofullständiga. 

Det har redan konstaterats att det förekommer såväl tvådimensionella som 
tredimensionella definitioner för formparametrar. Mot bakgrund av att de 
vanligt förekommande definitionerna för sfäricitet och rundhet – SCE respektive 
R1 – båda är av tvådimensionell art, inses att acceptans för denna förenkling till 
viss del byggts in i rådande förhållningssätt till kornform. Eftersom olika 
geotekniska fenomen påverkas av olika typer av karaktärsdrag för kornformer 
kan antas att olika definitioner kan vara mer eller mindre lämpliga, beroende på 
vad forminformationen ska användas till. Exempelvis är ett korns AR-värde – 
vilket anger tvådimensionell avlånghet – värdefullt vid avgörande av hur 
benäget kornet är att bli avbrutet, medan ett korns tredimensionella sfäricitet är 
av intresse när teoretiskt skjuvmotstånd ska prognostiseras. Dock innebär 
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användning av olika definitioner stora problem när resultat ska jämföras och 
samband utvecklas och användas. 

4.3.2 Inverkan av ett jordkorns form 

Friktionsvinkel 

Om ekvation (2.12) och (2.14), presenterade i underavsnitt 2.3.5 kombineras, 
erhålls ett samband mellan inre friktionsvinkel och rundhet, enligt: 

 
    57,8   47,2  1 (4.2) 

 
Mot bakgrund av att det i presenterade försök använts olika sandmaterial, kan 
det förutsättas finnas betydande risker med ekvationssammanfogandet. 
Dessutom kan, som ovan konstaterats, finnas risker med att uttrycka samband 
mellan rundhet och andra parametrar, utan att ta hänsyn till lagringstäthet. 
Exempelvis är sambandet i ekvation (2.12), genom utvärdering av rasvinkeln, 
framtaget utifrån försök gjorda i löst lagrad jord. Detta torde innebära att 
sambandet inte kan ses som representativt i det allmänna fallet.  

Sambandet som presenteras i Bareither m.fl. (2008), det vill säga ekvation (2.13) 
i underavsnitt 2.3.5, visar på att det kan finnas anledning att ta hänsyn till 
ytterligare materialegenskaper. Det konstateras i såväl Cho m.fl. (2006) som i 
Ghazavi m.fl. (2008) att förenklade samband med exempelvis friktionsvinkel 
eller maximalt portal beroende av endast en parameter; rundhet, inte är 
användbara för material med andra egenskaper, och att ytterligare utredningar 
skulle behöva göras. 

Krossning 

Sambandet presenterat i Figur 2-16 i underavsnitt 2.3.4 visar att ett materials 
krossningsbenägenhet beror av bland annat rundhet och rådande 
spänningssituation. Det faktum att även mineralsammansättning påverkar hur 
krossningsbenäget ett material är, medför att också detta måste beaktas vid 
uppskattning av exempelvis friktionsvinkel. Ett kantigt korn kan, om det 
undergår krossning i kontaktytorna, komma att få högre rundhet. Ytterligare 
spänningsökning, som, trots att kornen rundats, kan få partikelfragmentering 
som följd, kan vidare medföra att jordmassan återigen dels kan komma att 
utgöras av kantiga korn, dels anta en högre lagringstäthet. Vidare inses att 
friktionsvinkeln i sådana fall kan tänkas variera – växelvis öka och sjunka – med 
exempelvis ökande normalspänning. I ett diagram där skjuvspänningen är avsatt 
som funktion av normalspänning, torde fenomenet kunna ses resultera i en S-
formad kurva. 
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Portal 

Det kan konstateras att det, när kornform sätts i relation till friktionsvinkel, 
också ofta anges lagringstäthet. 

Om de olika sambanden mellan portal och rundhet – de presenterade i 
underavsnitt 2.3.4 i Figur 2-18 respektive i ekvationerna (2.15) och (2.16) – 
jämförs, ses tydlig skillnad. Till de linjära sambanden – framtagna utifrån försök 
gjorda på material med graderingstal, CU≤2,5 – presenteras dessutom rådande 
förklaringsgrader; en statistisk storhet som anger det erhållna sambandets 
tillförlitlighet. Motsvarande information saknas för de ickelinjära sambanden – 
framtagna utifrån försök gjorda på material med graderingstal CU=1,0 – varför 
ingen värdefull jämförelse kan göras. Det inses att kvantitativ variation finns 
trots att den kvalitativa trenden är tydlig. I Diagram 4-5 och Diagram 4-6 ses 
sambanden presenterade grafiskt. För att på ett tillförlitligt sätt kunna använda 
samband mellan rundhet och portal finns anledning att utreda huruvida det 
behövs olika samband för olika material eller om det kan göras med ett allmänt 
gällande samband. 

 

Diagram 4-5 Maximalt portal som funktion av rundheten vid graderingstalen 1,0 och 
2,5. 
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Diagram 4-6 Minimalt portal som funktion av rundheten vid graderingstalen 1,0 och 2,5. 

Dock kan, om ses till de spann som presenteras i Tabell 2-7 i underavsnitt 2.3.4, 
fastslås att ovan plottade rundhetssamband följer varandra väl inom detta 
intervall.  
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5 DISKUSSION 

Här diskuteras kring hur applikabla geometriska begrepp och formfaktordefinitioner är. 
Dessutom förs resonemang angående förekommande samband mellan kornformbeskrivande 
storheter och andra materialparametrar. Vidare förs allmän diskussion kring för- och 
nackdelar med tillgängliga formbestämningstekniker; genomförbarhet, kvalitet på erhållna 
resultat, felkällor samt vilken potential kornformbestämning kan tänkas ha i olika 
sammanhang.    

5.1 Allmänt 

Trots vetskapen om att kornform har inverkan på jords egenskaper (Wadell, 
1932; Krumbein, 1941; Terzaghi & Peck, 1948; Santamarina & Cho, 2004) 
beaktats den normalt inte vid karaktärisering av jordmaterial vid geotekniska 
tillämpningar. De förekommande undantagen – exempelvis krav på 
järnvägsballasts storskaliga form – är få. Detta kan ha flera orsaker men beror 
sannolikt på att den manuella proceduren för formbestämning är, och har alltid 
varit, alltför tidsödande och därigenom hamnat i skymundan av direkt 
bestämning av andra materialparametrar. Användningen av känd kornform 
kompliceras ytterligare av att kornformens inverkan på de mekaniska 
egenskaperna, om det bara ses till materialet, är starkt avhängig den 
mineralsammansättning kornen har.  Det kan mot bakgrund av detta 
konstateras vara rimligt att direkta mätningar av parametrar som exempelvis 
skjuvhållfasthet, friktionsvinkel och portal, har prefererats framför indirekt 
bestämning genom kornformanalys följd av tillämpning av mer eller mindre 
tillförlitliga empiriska parametersamband. 

Till följd av att området kantats av svårigheter och osäkerheter, tillsammans 
med det vaga kring såväl formbestämning som resultattillämpning, har det 
under de senaste decennierna inte hänt mycket inom området. Detta har gjort 
att definitioner inte standardiserats, att parametarsambanden förblivit icke 
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optimerade och att begreppsanvändningen blivit allt mer spretande. Dessutom 
har stiltjen sannolikt bidragit till att det inte vidare undersökts hur det ska 
handskas med – inte bara kornformen i sig – utan med risken för förändring av 
ett jordmaterials kornform.  

I Eurokod 7 föreskrivs angående beskrivning av jord, att tabellerade begrepp 
vanligtvis är användbara för ”[...] grus och ännu grövre jord [...]”. Eftersom 
kornformens inverkan inte slutar vid grus, grundas nämnd formulering 
sannolikt på att den formbestämningsteknik som anges vara praxis; användning 
av standarddiagram, inte anses vara praktiskt genomförbar för finkornigare 
material. 

I allmänhet kan det konstateras att det i artiklar berörande kornform ofta 
presenteras resultat och samband. Sällan förekommer diskussioner rörande 
storheters definitioner, eller resonemang kring använda samband. Detta på 
bekostnad av resultatens tillförlitlighet. 

Förutom effekterna av kornform på jordmaterials mekaniska egenskaper, 
kopplade till hållfasthet och deformationer, inverkar kornformen på den 
hydrauliska konduktiviteten. Detta görs tydligt då den omnämns i föreskrifter 
och riktlinjer beträffande utvärdering av packbarhet, den kritiska hydrauliska 
gradienten för inre erosion och turbulent permeabilitet.      

Det faktum att kornformens betydelse uppmärksammats och funnits avgörande 
inom ett antal olika forskningsområden; betong, väg- och järnvägsballast, 
hydraulik etc., torde, om tvärgående resonemang förs, kunna leda till vidare 
studier av hur kornforms påverkar jordmaterials egenskaper, såväl som av 
metoder för bestämning av kornform och tillämpning av erhållen information. 
Ett teknikområdesöverskridande arbete skulle kunna medföra homogenisering 
av begreppsanvändning, upprättande av nya och optimering av redan 
formulerade samband och definitioner, och sammantaget verka gynnande för 
området.  

Det måste råda försiktighet vid dragandet av direkta slutsatser rörande 
kornformens allmänna inverkan på jord hållfasthets- och 
deformationsegenskaper. Detta mot bakgrund av att många av de samband som 
presenteras i artiklar och annan litteratur, ofta grundas på resultat från nämnvärt 
förenklade försök; exempelvis utförda med ensgraderade material, eller med 
friktionsvinklar bestämda genom mätning av ett materials rasvinkel. 
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5.2 För- och nackdelar med olika formbestämningstekniker 

Vid jämförelse av de i denna rapport upptagna formbestämningsteknikerna kan 
konstateras att alla tre har sina respektive styrkor och svagheter.  

Formbestämning med standarddiagram är en enkel metod som kan utföras 
direkt okulärt. Detta kan ske utan vidare krav på utrustning och med en relativt 
hög noggrannhet. En annan fördel är att kornens tre dimensioner kan beaktas 
varför ingen information förloras på vägen. Dessutom kan även kornens textur, 
genom bedömning, värderas.  

Teknikens nackdelar utgörs av de faktum att den är ytterst tidskrävande, är svår 
att genomföra för jord finare än grus och att den subjektiva bedömningen alltid 
spelar in. 

Då ett flertal olika standarddiagram finns förekommande, däribland (Krumbein, 
1941; Powers, 1953 och 1982; Folk, 1955; Krumbein och Sloss, 1963), finns 
även en uppenbar risk för att resultaten från formbestämning utförd med olika 
standarddiagram, på grund av diagrammens olika skalor, kommer skilja sig från 
varandra. Detta kan tänkas utgöra en risk för fel, i synnerhet i situationer då 
resultaten läggs samman med övriga parametrar såsom friktionsvinkel eller 
portal. Mot bakgrund av detta kan konstateras att tekniken är mest applikabel 
vid bestämning av kornform för ändamål såsom klassificering av jord alternativt 
för utförande av småskaliga kontroller på krossmaterial.  

Gällande kornformbestämning grundad på bildanalys råder inga tvivel om att 
tekniken har en stor potential. Några av de största fördelarna med tekniken är 
att formbestämning, helt eller delvis, kan utföras automatiserat, med högre 
repeterbarhet och korrekthet, samt med mindre subjektivitet, än vad som är 
möjligt vid manuell formbestämning. Analysverktyg kan anpassas så att de data 
som för ändamålet anses vara värdefulla analyseras och presenteras på ett 
rationellt sätt.  

En annan fördel är möjligheten till att ur samma bilder bestämma exempelvis 
kornstorlek och kornstorleksfördelning. I viss mån kan även förutsättningar 
finnas för bestämning av ett provs ingående mineralsammansättning. En av de 
stora bristerna med tekniken är att den, om inte tillgång till mikroskop och/eller 
andra mer avancerade kameraobjektiv finns, är opasslig för analys av fraktioner 
finare än grus. Vidare krävs, för att erhålla resultat som kan anses vara 
tillförlitliga, teknik som genererar bilder med hög upplösning och hög kontrast. 
Detta gäller i större utsträckning för bestämning av korns intermediära form, 
det vill säga kornens rundhet/kantighet, än vid bestämning av kornens 
storskaliga form, exempelvis sfäricitet/avlånghet. 
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En annan betydande nackdel är att en bild utgör en tvådimensionell projektion 
varför den tredje dimensionen inte beaktas. Av denna anledning krävs att en 
bedömning görs angående huruvida resultaten, mot bakgrund av risk för 
feltolkning, är representativa. I försök att med tekniken även bestämma den 
tredje dimensionen finns, som berörts i underavsnitt 2.4.2, ett antal exempel på 
försöksuppställningar. De flesta av dem bygger på någon form av mer 
tidskrävande manuell hantering, vilken förutsätter att analyserat material är 
grovt och hanterbart.  

Det konstateras i underavsnitt 3.4.5 att det manuella granskningssteget, 
utgörande en del i det omskrivna bildanalysförfarandet, är tidskrävande. 
Dessutom inses att granskningen bidrar till att resultatet som erhålls till viss del 
blir grundat på subjektiva bedömningar. Trots de negativa sidorna menar 
rapportförfattarna att det, när det kommer till bildanalys av i kapitel 3 beskrivet 
slag, sannolikt är svårt att ersätta den manuella granskningen. Annan mjukvara, 
med mer sofistikerade verktyg – exempelvis metoder för statistisk 
databearbetning – kan dock bidra till att andelen subjektiv analys minimeras. 

Formbestämning med hjälp av laserskanning och -diffraktion inses falla ut i 
informationsrika resultat. Syftet med användning av metoderna beskrivna i 
underavsnitt 2.4.3, grundade på laserteknik, är, enligt vad som finns omskrivet 
primärt bestämning av en jords kornfördelning. Då form är något som 
beskriver förhållanden mellan ett korns utsträckning i olika riktningar kan 
resultat från bestämning av storlek inses vara direkt användbara i syfte att 
bestämma olika formbeskrivande storheters värden. Vidare torde 3D-
informationen, i större utsträckning an vad som görs idag, kunna nyttjas för att 
analyserade korns form – i alla riktningar – ska kunna bestämmas.  

Om man tittar på laser som grundteknik och alltså inkluderar olika specifika 
tillämpningsmetoder, bedöms att detta är den teknik som i störst utsträckning 
kommer utgöra mål för vidareutveckling. Det faktum att lasermetoderna är 
snabba, effektiva och möjliga att implementera i såväl laboratoriemiljö som i 
fält, gör tekniken väldigt intressant. 

5.3 Försök 

Som fastslås i analyskapitlet är det med metoden använd i denna studie möjligt 
att, med god kvalitet, mikroskopkamera utföra tvådimensionell formbestämning 
av korn med kornstorlekarna 0,125<d<1,0 mm och, med 
makroobjektivförsedd systemkamera, korn med kornstorlek d>2,0 mm. Med 
hjälp av ett mikroskopobjektiv med lägre förstoringsgrad, antas även korn med 
storlek mellan 1,0 och 2,0 mm kunna formbestämmas. 
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Med bildanalys kan kornformbeskrivande storheter av relevant karaktär 
bestämmas. Det kan konstateras att de i samband vanligt förekommande 
storheterna sfäricitet, SCE och rundhet, R1 inte förmås bestämmas. Detta 
medför att resultat framtagna med använd bildanalysmjukvara, inte är möjliga 
att använda i befintliga samband. Dock kan, utifrån värdena på de storheter 
som erhålls, annan information om kornens form anskaffas. Det är viktigt att 
beakta det faktum att formparametern cirkularitet, på grund av definitionen, i 
större utsträckning än AR2 och soliditet, är känslig för variationer och/eller fel 
som inte helt säkert kan tillskrivas en faktisk variation av de analyserade 
materialens kornform. För att ytterligare statistiskt säkerställa detta skulle fler 
försök behöva utföras. Med metoden kan, på ett objektivt sätt och med 
förhållandevis enkel och mobil utrustning, många korn analyseras samtidigt. 
Några nackdelar är att provberedning kan vara tidskrävande och inte alltid 
lyckad. Detta gäller inte minst för mindre fraktioner som tenderar att aggregera. 
Det finns även risk för analysfel vid de med datorprogram utförda 
bildbehandlings- och analysstegen. Beträffande bildbehandlingen anses 
segmenteringen vara ett av de mest kritiska stegen.  Slutligen kan konstateras att 
resultatkvaliteten är beroende av i vilken utsträckning de analyserade 2D-
projektionerna representerar kornens verkliga form. Beroende på hur resultaten 
är avsedda att användas torde konsekvenserna av 2D-approximationen vara 
mer eller mindre kritisk.   

5.4 Potential med kornformbestämning 

Vid sammanvägning av det som behandlas i rapporten – kornforms inverkan på 
jordegenskaper, samt metoder och tekniker för bestämning av kornform – kan, 
i fråga om vilken potential kornformbestämning skulle kunna tänkas ha, ett 
antal konstateranden göras.  

Kornformbestämning inses vara användbar vid prognostisering av 
krossningseffekter, nötning och andra nedbrytningsprocesser, pågående under 
långa tidsförlopp. Detta kan exempelvis vara relevant vid dimensionering av 
gruvdammar, då dessa brukligen dimensioneras för mycket långa tidsperioder. 
För studie av nedbrytningseffekter på ballast i vägar och järnvägar skulle 
optimering av befintliga formbestämningsmetoder och utveckling av nya, kunna 
verka effektiviserande och resultatkvalitetshöjande.  

I de fall då dimensionering av geokonstruktioner i fyllnadsmaterial 
huvudsakligen sker genom användande av karaktäristiska tabellvärden likt de 
presenterade i Tabell 2-9, kan konstateras att kornformen ej beaktas. Exempel 
på hur ett materials mekaniska egenskaper fastslagits förändras med förändrad 
kornform och spänningsnivå kan ses i Figur 2-16, Figur 2-17 och Figur 2-18. 
Specifika lastfall – exempelvis sådana där höga och/eller dynamiska laster 
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förekommer – tillsammans med andra nedbrytande processer, kan få 
materialegenskapsförändrade konsekvenser, såsom exempelvis skadliga 
sättningar. Det kan, mot bakgrund av detta, konstateras finnas risker knutna till 
användning av karaktäristiska hållfasthetsparametrar. Rapportförfattarna menar 
att det, i syfte att i olika situationer – för olika lastfall och deformationsvillkor – 
optimera val av fyllnadsmaterial, sannolikt finns anledning att se över och/eller 
förtydliga delar av dimensioneringsförfarandet. 

Existerande metoder – bestämning av kulkvarnsvärde etc. – kan tänkas vara 
icke tillräckliga för bestämning av materials krossningsegenskaper. Vid 
beräkning av materials lösaste respektive fastaste portal, kan sfäricitet och/eller 
rundhet sannolikt användas som ingående faktor. Dock bör vidare utredningar 
göras för olika typer av friktionsmaterial.  

Vid klassificering och beskrivning av jord skulle kornformbestämning kunna bli 
ett situationsbeskrivande och resultatberikande komplement. Användning av 
sfäricitet och/eller rundhet som ingående faktorer vid bestämning av hydraulisk 
konduktivitet samt vid optimering av packningsförfarande, skulle kunna vara 
tillförande. 
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6 SLUTSATSER 

De slutsatser som presenteras i detta kapitel grundas såväl på kunskap anskaffad genom 
utförd litteraturstudie som på erfarenheter av utförda försök.  

6.1 Allmänna slutsatser 

- Då vissa av jords geotekniska egenskaper tydligt beror av kornens form, 
finns anledning att försöka nyttja den information som tillförs av känd 
kornform. 
 

- Kornformbestämning inses vara användbar vid prognostisering av 
krossningseffekter, nötning och andra nedbrytningsprocesser, pågående 
under långa tidsförlopp. Detta kan exempelvis vara beaktansvärt vid 
dimensionering av geokonstruktioner som dimensioneras för långa 
tidsperioder. 
 

- Det krävs försiktighet vid dragande av direkta slutsatser rörande 
kornformens allmänna inverkan på jords hållfasthets- och 
deformationsegenskaper.  
 

- Formbestämningsmetoder som möjliggör snabb, noggrann, repeterbar och 
objektiv kornformbestämning – exempelvis fotografering av korn eller 
informationsanskaffande utfört med laserteknik, följt av bildanalys – är att 
föredra vid framtagande av allmänt rådande samband, samt vid vidare 
klassificering grundad på dessa. 

 

- Geotekniska standarder, i vilka beaktan av kornform omnämns, bör ses 
över och förtydligas. Detta gäller såväl råd och principer, som 
beskrivningar av formbestämningsmetoder. 
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- Specifika lastfall – exempelvis sådana där höga och/eller dynamiska laster 
förekommer – tillsammans med andra nedbrytande processer, kan få 
materialegenskapsförändrade konsekvenser, såsom exempelvis skadliga 
sättningar. Det kan därför finnas anledning att för olika lastfall och 
deformationsvillkor – i syfte att optimera val av fyllnadsmaterial – se över 
och/eller förtydliga delar av dimensioneringsförfaranden som är knutna 
till användandet av tabellerade karaktäristiska hållfasthetsparametrar för 
fyllnadsmaterial. 

 

- Ett teknikområdesöverskridande arbete skulle möjliggöra homogenisering 
av begreppsanvändning, upprättande av nya och optimering av redan 
formulerade samband och definitioner, vilket sammantaget skulle verka 
gynnande såväl för utveckling av kornformbestämningsmetoder som för 
användning av resultat. 

6.2 Slutsatser rörande utförda försök 

- Det är med metoden använd i denna studie möjligt att med 
mikroskopkamera, bestämma tvådimensionella formbeskrivande storheter 
av relevant karaktär, för korn med kornstorlekarna 0,125<d<1,0 mm och, 
med makroobjektivförsedd systemkamera, för korn med kornstorlek 
d>2,0 mm. 
 

- Formparametern cirkularitet är, på grund av definitionen, i större 
utsträckning än AR2 och soliditet, känslig för variationer och/eller fel som 
inte helt säkert kan tillskrivas en faktisk variation av de analyserade 
materialens kornform. 

 

- Med bildanalys kan, på ett objektivt sätt och med förhållandevis enkel och 
mobil utrustning, många korn analyseras samtidigt. Några nackdelar är att 
provberedning kan vara tidskrävande och inte alltid lyckad, att risk finns 
för analysfel vid de med datorprogram utförda bildbehandlings- och 
analysstegen, samt att resultatkvaliteten är beroende av i vilken 
utsträckning de analyserade 2D-projektionerna representerar kornens 
verkliga form. 

6.3 Förslag till fortsatta studier 

Mot bakgrund av vad som presenterats i denna rapport; gällande användning av 
begrepp och benämningar, utformning av storhetsdefinitioner etc., inses att 
området skulle gynnas av utförande av ytterligare undersökningsarbete. Med 
detta steg taget skulle ytterligare studier av hur korns sfäricitet och rundhet 
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inverkar på en jords mekaniska egenskaper göras. Nedan har listats något av 
vad som skulle kunna berika problemområdet: 

- Fastställa hur sfäricitet och rundhet bör definieras.  Utan standardisering 
eller praxisinförande finns nämnvärda svårigheter med att göra 
kornformdiskussioner och allmänna teorier greppbara och tillförlitliga. 
 

- Utföra laboratorieförsök följda av statistisk behandling av resultatvärden. 
Detta i syfte att utröna vilka materialparametrar som påverkas av 
kornform, på vilket sätt, samt i vilken utsträckning bestämd kornform 
skulle kunna berika resultatet. 
 

- Undersöka huruvida bestämning av kornform skulle kunna komma att bli 
en kompletterande standardiserad fält- och/eller laboratoriemetod. 

 

- Vidare undersöka på vilket sätt kornform, vid dammkonstruktionsarbete, 
kan användas vid bestämning av kritisk hydraulisk gradient.  
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BILAGA A – Metodbeskrivning ImageJ 

 

I denna bilaga återfinns en metodbeskrivning för kornformbestämning genom 
utförande av bildanalys i programmet ImageJ. 

 

  



Friktionsjords kornform 

A2 

A.1. Metodbeskrivning ImageJ 

ImageJ är ett bildredigerings- och analysprogram från The National Institute of 
Health (NIH). Nedan följer en metodbeskrivning för kornformbestämning 
genom bildanalys i programmet.  

1. Ladda ner programmet genom http://rsb.info.nih.gov/ij och klicka på 
Download v1-29 och välj kompatibelt operativsystem. För att köra programmet 
krävs att du har Java installerat.  

2. Filen är en självuppackande zipfil. Tryck Extract och välj en separat mapp.  

3. Öppna ImageJ genom att dubbelklicka på ImageJ genväg i programmappen. 
Fönstret, vilket visas i Figur A.1-1, kommer då att öppnas.  

 

Figur A.1-1 Meny i programmet ImageJ. 

4. Öppna den bild du vill analysera genom att klicka på File → Open eller (Ctrl-
O). 

5. Välj den fil du vill analysera.  

6. Tröskelsätt bilden – Bilden måste vara trösklad (konverterad till en binär bild) 
för att kunna analyseras. Detta gör du genom att välja Image – Adjust – Threshold. 
Denna process tillåter dig att välja ett pixelvärde vid vilket gråskala som alla 
färger kommer att antingen bli vita eller svarta. Tröskling kan även göras 
automatiskt genom att användning av färdiga plugins vilka, på programmets 
hemsida, finns för nedladdning. 

7. Finns vita hål i bilden kan verktyget Fill holes vara användbart. Verktyget 
hittar du i fliken Process – Binary – Fill Holes.  

8. Då resultatet av bildbehandlingen anses tillfredställande är bilden klar för 
analys. Välj analysinställningar genom att trycka Analyze – Set Measurements..., 
Ett nytt fönster kommer att öppnas vilket ses i Figur A.1-2. Om flera bilder är 
öppnade sätts den bild du vill analysera in genom att filens namn väljs i Redict to:  

 



Bilaga A 

A3 

 

Figur A.1-2 Inställningsmöjligheter vid analys.  

9. Välj Analyze – Analyze particles… Fönstret, vilket ses i Figur A.1-3, kommer 
att öppnas. Ställ in Size för den minsta och största pixelaran som ska medtas i 
analysen. På motsvarande sätt kan en avgränsning på Circularity (0.00-1.00) 
göras. För att se resultatet av analysen, markera Display results. Olika 
resultatalternativ kan väljas i fliken Show: För att ta bort kantkornen i analysen 
väljs Exclude on edges. Tryck sedan på OK.  

 

Figur A.1-3 Analys av partiklar. 
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10. Resultattabell med kornbild kommer att öppnas likt den i Figur A.1-4. För 
att överföra data till exempelvis Microsoft Excel: klipp ut och klistra in 
alternativt välj File – Save As…  

 

Figur A.1-4 Resultattabell. 
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BILAGA B - Bildanalysresultat 

 

I denna bilaga återfinns bilder och bildanalysresultat som inte presenterats i 
rapportens huvuddel.  
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B.1 Prov 2b 

I Bild B.1-1 ses tagen bild. 

 

Bild B.1-1 Bild av prov 2b utgjort av siktat naturligt material av fraktion 0,125<d<0,25 
mm. 

  



Bilaga B 

  B3 

Analysresultat 

I Bild B.1-2 ses analysresultat. 

 

Bild B.1-2 Analysbild av prov 2b utgjort av siktat naturligt material av fraktion 
0,125<d<0,25 mm. 

I Bild B.1-1 ses resultatvärden. 

Tabell B.1-1 Analysresultat hörande till prov 2b. 

ID Area Perimeter Major Minor Feret MinFeret Cirkularitet AR Round Soliditet 

1 21005 601,7 185,0 144,6 187,1 144,8 0,729 1,279 0,782 0,957 
2 21525 675,5 269,0 101,9 271,7 104,3 0,593 2,640 0,379 0,958 
3 11451 467,1 125,4 116,3 140,7 118,3 0,660 1,079 0,927 0,906 
4 20653 588,0 192,2 136,8 208,3 145,0 0,751 1,405 0,712 0,960 
5 18128 627,7 243,2 94,9 238,3 98,1 0,578 2,562 0,390 0,918 
6 25632 684,4 221,6 147,3 229,0 144,6 0,688 1,505 0,665 0,939 
7 23001 713,4 216,1 135,5 228,6 137,3 0,568 1,594 0,627 0,925 
8 34683 845,0 286,8 154,0 323,0 168,4 0,610 1,863 0,537 0,931 
9 23947 642,8 218,3 139,7 220,3 137,7 0,728 1,563 0,640 0,960 
10 10305 410,3 121,5 108,0 132,3 111,2 0,769 1,125 0,889 0,943 
11 12566 517,9 150,7 106,2 167,2 114,5 0,589 1,419 0,705 0,884 
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B.2 Prov 2d 

Originalbild 

I Bild B.2-1 ses tagen bild. 

 

Bild B.2-1  Bild av prov 2d utgjort av siktat naturligt material av fraktion 0,5<d<1,0 mm. 
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Analysresultat 

I Bild B.2-2 ses analysresultat. 

 

Bild B.2-2 Analysbild av prov 2d utgjort av siktat naturligt material av fraktion 
0,5<d<1,0 mm. 

I Tabell B.2-2 ses resultatvärden.  

Tabell B.2-2 Analysresultat hörande till prov 2d. Diskriminerade resultatvärden ses 
överstrukna. 

ID Area Perimeter Major Minor Feret MinFeret Cirkularitet AR Round Soliditet 

1 151569 1604,2 479,5 402,5 487,0 426,0 0,740 1,191 0,839 0,956 
2 158806 1645,1 522,7 386,8 547,5 411,3 0,737 1,351 0,740 0,951 
3 247258 2280,0 650,9 483,7 675,9 502,0 0,598 1,346 0,743 0,955 
4 7622 400,6 119,7 81,1 121,2 81,6 0,597 1,477 0,677 0,955 
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B.3 Prov 3a 

Originalbilder 

I Bild B.3-1, Bild B.3-2 och Bild B.3-23 ses bilder tagna med objektiv som 
förstorar 4x, 10x respektive 40x. 

 

Bild B.3-1 Bild av prov 3a utgjort av siktat krossat material av fraktion 0,063<d<0,125 
mm. Använt objektiv förstorar 4x. 
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Bild B.3-2 Bild av prov 3a utgjort av siktat krossat material av fraktion 0,063<d<0,125 
mm. Använt objektiv förstorar 10x. 
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Bild B.3-3 Bild av prov 3a utgjort av siktat krossat material av fraktion 0,063<d<0,125 
mm. Använt objektiv förstorar 40x. 
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Analysresultat 

I Bild B.3-4, Bild B.3-5 och Bild B.3-6 ses analysresultat. 

 

Bild B.3-4 Analysbild av prov 3a utgjort av siktat krossat material av fraktion 
0,063<d<0,125 mm. Använt objektiv förstorar 4x. 

I Tabell B.3-3 ses resultatvärden; förstoring 4x. 

Tabell B.3-3 Analysresultat hörande till prov 3a; förstoring 4x. Diskriminerade 
resultatvärden ses överstrukna. 

ID Area Perimeter Major Minor Feret MinFeret Cirkularitet AR Round Soliditet 

1 4139 275,9 94,6 55,7 94,2 57,7 0,683 1,699 0,589 0,904 
2 2629 280,8 90,6 37,0 95,3 48,0 0,419 2,450 0,408 0,775 
3 1920 173,9 51,7 47,3 58,0 49,7 0,798 1,093 0,915 0,920 
4 5671 400,5 145,7 49,6 146,8 0,1 0,444 2,939 0,340 0,879 
5 1517 156,9 52,3 36,9 54,8 38,7 0,774 1,418 0,705 0,916 
6 2275 317,1 91,4 31,7 114,2 49,9 0,284 2,886 0,346 0,598 
7 4014 441,1 81,6 62,7 105,4 75,4 0,259 1,302 0,768 0,717 
8 2620 205,6 68,6 48,6 73,9 51,3 0,779 1,410 0,709 0,934 
9 1962 185,7 67,9 36,8 70,2 38,2 0,715 1,845 0,542 0,929 
10 1319 142,9 51,8 32,4 52,4 33,9 0,812 1,600 0,625 0,951 
11 1928 173,6 59,7 41,1 60,7 42,1 0,804 1,453 0,688 0,942 
12 3870 353,3 91,4 53,9 103,8 67,1 0,390 1,696 0,590 0,765 
13 1066 140,0 52,4 25,9 54,5 27,1 0,683 2,023 0,494 0,920 
14 4319 256,7 82,6 66,6 86,4 67,8 0,824 1,240 0,807 0,956 
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ID Area Perimeter Major Minor Feret MinFeret Cirkularitet AR Round Soliditet 

15 1327 144,4 50,2 33,6 53,9 35,9 0,800 1,493 0,670 0,944 
16 1807 166,6 57,4 40,1 58,9 42,7 0,818 1,434 0,697 0,954 
17 3454 288,3 99,2 44,3 105,2 52,1 0,522 2,237 0,447 0,834 
18 1239 135,0 43,5 36,3 45,7 37,6 0,855 1,199 0,834 0,940 
19 1304 150,4 42,0 39,5 48,1 41,9 0,725 1,061 0,942 0,940 
20 2322 220,8 70,8 41,8 79,3 46,0 0,598 1,694 0,590 0,869 
21 4382 401,1 93,5 59,7 115,4 67,3 0,342 1,566 0,639 0,712 
22 3535 245,0 75,2 59,9 81,3 61,2 0,74 1,255 0,797 0,921 
23 1401 146,9 49,5 36,0 51,0 38,5 0,816 1,376 0,727 0,933 
24 2139 229,7 100,0 27,2 96,0 29,4 0,51 3,672 0,272 0,910 
25 2635 242,4 91,0 36,8 99,3 40,7 0,563 2,471 0,405 0,921 
26 1118 130,8 45,1 31,6 45,6 32,3 0,821 1,427 0,701 0,943 
27 1792 170,9 51,3 44,4 56,9 46,5 0,771 1,155 0,866 0,920 
28 1258 150,6 51,8 30,9 58,3 34,5 0,697 1,673 0,598 0,919 
29 2338 203,6 60,6 49,1 66,8 54,1 0,709 1,234 0,811 0,912 
30 3048 264,4 98,5 39,4 99,0 44,0 0,548 2,498 0,400 0,892 
31 2045 202,4 76,6 34,0 80,4 39,1 0,627 2,253 0,444 0,918 
32 4171 272,0 86,7 61,2 93,0 66,5 0,708 1,416 0,706 0,926 
33 5061 355,5 113,0 57,0 124,2 73,6 0,503 1,981 0,505 0,798 
34 2399 201,0 68,1 44,9 71,0 45,1 0,746 1,517 0,659 0,933 
35 7950 391,3 104,1 97,3 118,1 103,7 0,652 1,070 0,934 0,886 
36 9596 489,7 151,6 80,6 171,3 85,2 0,503 1,881 0,532 0,891 
37 2676 212,2 67,4 50,6 71,3 0,1 0,747 1,332 0,751 0,923 
38 3228 310,5 98,6 41,7 108,5 58,4 0,421 2,363 0,423 0,731 
39 5059 293,7 89,2 72,2 92,9 0,1 0,737 1,235 0,810 0,933 
40 3518 262,4 74,3 60,3 83,9 62,2 0,642 1,232 0,812 0,881 
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Bild B.3-5 Analysbild av prov 3a utgjort av siktat krossat material av fraktion 
0,063<d<0,125 mm. Använt objektiv förstorar 10x. 

I Tabell B.3-4 ses resultatvärden. 

Tabell B.3-4 Analysresultat hörande till prov 3a; förstoring 10x. Diskriminerade 
resultatvärden ses överstrukna. 

ID Area Perimeter Major Minor Feret MinFeret Cirkularitet AR Round Soliditet 

1 25518 1052,5 219,6 147,9 253,4 164,6 0,289 1,485 0,673 0,760 
2 8410 405,0 125,6 85,3 126,3 90,1 0,644 1,472 0,679 0,930 
3 16429 723,3 220,9 94,7 234,8 0,1 0,395 2,332 0,429 0,919 
4 4610 285,7 88,0 66,7 91,2 65,8 0,709 1,319 0,758 0,939 
5 18378 707,7 240,1 97,5 245,2 107,1 0,461 2,463 0,406 0,876 
6 12646 559,4 191,8 84,0 202,1 98,5 0,508 2,284 0,438 0,922 
7 5188 355,5 127,8 51,7 137,1 0,1 0,516 2,472 0,404 0,925 
8 18046 839,3 180,8 127,1 188,0 131,9 0,322 1,423 0,703 0,923 
9 49097 1046,9 257,8 242,4 296,1 258,0 0,563 1,063 0,940 0,880 
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Bild B.3-6 Analysbild av prov 3a utgjort av siktat krossat material av fraktion 
0,063<d<0,125 mm. Använt objektiv förstorar 40x. 

I Tabell B.3-5 ses resultatvärden. 

Tabell B.3-5 Analysresultat hörande till prov 3a; förstorning 40x. 

ID Area Perimeter Major Minor Feret MinFeret Cirkularitet AR Round Soliditet 

1 798922 5680,3 1025,5 991,8 1224,1 1033,8 0,311 1,034 0,967 0,873 

 

Tabell B.3-6 Analysresultat hörande till prov 3a; förstoring 4x.  

Area Perimeter Major Minor Feret MinFeret Cirkularitet AR Round Soliditet 

4991 301,6 99,5 63,8 104,0 68,2 0,689 1,559 0,641 0,929 
4567 287,6 91,3 63,7 97,9 0,1 0,694 1,433 0,698 0,904 
10171 429,0 131,4 98,6 142,2 100,5 0,694 1,333 0,750 0,933 
7065 332,2 110,3 81,5 114,2 84,0 0,805 1,353 0,739 0,958 
3009 244,9 85,7 44,7 90,8 49,9 0,630 1,915 0,522 0,906 
15797 509,7 155,5 129,3 163,4 129,8 0,764 1,202 0,832 0,943 
7870 397,5 124,6 80,4 134,3 89,3 0,626 1,548 0,646 0,843 
2956 245,7 79,5 47,4 90,3 51,7 0,616 1,678 0,596 0,889 
3503 234,5 78,2 57,1 82,7 61,2 0,801 1,370 0,730 0,957 
3198 241,6 81,0 50,3 87,7 53,8 0,688 1,610 0,621 0,930 
8510 411,0 124,0 87,4 135,9 98,5 0,633 1,418 0,705 0,915 
3588 236,2 72,6 62,9 77,7 63,9 0,808 1,155 0,866 0,955 
11510 462,2 158,3 92,6 162,7 100,3 0,677 1,710 0,585 0,932 
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Area Perimeter Major Minor Feret MinFeret Cirkularitet AR Round Soliditet 

6202 331,7 108,5 72,8 116,1 77,5 0,708 1,491 0,671 0,929 
4224 270,1 96,1 56,0 96,4 58,6 0,727 1,717 0,582 0,934 
5667 333,6 116,6 61,9 121,3 69,7 0,640 1,884 0,531 0,921 
4771 303,2 108,8 55,8 119,5 59,8 0,652 1,950 0,513 0,920 
3646 265,8 79,8 58,2 82,5 61,0 0,648 1,370 0,730 0,879 
3858 251,2 79,3 62,0 82,2 64,1 0,768 1,279 0,782 0,947 
9890 427,9 130,0 96,8 143,0 111,0 0,679 1,343 0,745 0,902 
9935 410,4 132,4 95,5 138,7 102,1 0,741 1,386 0,721 0,958 
14051 525,5 184,3 97,1 187,6 102,8 0,639 1,899 0,527 0,907 
6037 336,0 102,9 74,7 109,1 75,4 0,672 1,377 0,726 0,921 
4047 287,4 87,6 58,8 97,6 67,2 0,616 1,491 0,671 0,871 
5798 308,7 96,3 76,6 104,1 81,7 0,765 1,257 0,795 0,943 
13938 538,5 184,5 96,2 203,5 107,6 0,604 1,919 0,521 0,913 
5537 343,5 118,7 59,4 126,4 67,3 0,590 1,999 0,500 0,894 
3363 256,7 69,4 61,7 81,9 65,8 0,641 1,123 0,890 0,880 
4958 281,8 90,6 69,7 97,2 71,1 0,784 1,299 0,770 0,954 
3557 281,7 104,3 43,4 111,0 49,2 0,563 2,403 0,416 0,906 
5418 319,8 93,8 73,5 105,5 77,1 0,666 1,276 0,784 0,917 
16442 505,4 153,0 136,8 164,7 139,0 0,809 1,118 0,894 0,958 
5832 298,6 92,8 80,0 95,2 79,0 0,822 1,159 0,863 0,960 
5125 313,0 89,7 72,8 98,9 82,1 0,657 1,233 0,811 0,881 
5168 293,8 89,7 73,4 99,0 76,0 0,753 1,223 0,818 0,925 
2782 220,1 77,9 45,4 84,1 48,5 0,722 1,715 0,583 0,943 
7492 362,6 123,6 77,2 130,2 82,9 0,716 1,602 0,624 0,940 
6996 339,2 108,1 82,4 113,5 86,0 0,764 1,313 0,762 0,947 
4934 303,3 84,4 74,5 94,4 79,8 0,674 1,133 0,883 0,928 
1700 202,1 62,0 34,9 70,9 43,9 0,523 1,774 0,564 0,810 
17193 547,1 173,8 126,0 183,5 129,8 0,722 1,379 0,725 0,949 
3445 262,8 94,4 46,5 102,7 53,4 0,627 2,031 0,492 0,901 
2965 233,2 68,9 54,8 75,6 57,7 0,685 1,257 0,796 0,912 
9292 398,2 126,2 93,8 131,2 97,7 0,736 1,346 0,743 0,933 
3584 273,4 70,0 65,2 85,4 72,0 0,602 1,073 0,932 0,879 
9739 429,4 133,2 93,1 138,5 95,3 0,664 1,431 0,699 0,912 
5165 287,7 97,6 67,4 98,1 68,5 0,784 1,449 0,690 0,949 
5590 312,7 92,7 76,8 98,4 78,7 0,719 1,207 0,828 0,940 
5959 358,0 111,3 68,2 115,1 76,5 0,584 1,631 0,613 0,880 
2905 241,2 79,6 46,5 81,6 52,4 0,628 1,713 0,584 0,862 
7804 368,9 119,2 83,4 125,9 84,3 0,721 1,430 0,699 0,935 
6018 339,5 121,1 63,3 120,6 66,3 0,656 1,914 0,522 0,917 
4553 286,1 90,3 64,2 97,4 64,8 0,699 1,406 0,711 0,923 
5780 327,2 117,9 62,4 118,5 66,1 0,678 1,889 0,529 0,940 
4874 282,2 91,3 68,0 97,5 70,2 0,769 1,342 0,745 0,941 
3254 228,0 68,7 60,3 73,5 61,2 0,787 1,138 0,878 0,928 
2838 215,6 65,6 55,1 68,2 58,1 0,767 1,192 0,839 0,930 
4017 278,2 83,0 61,6 93,3 66,2 0,652 1,348 0,742 0,894 
3465 263,0 95,9 46,0 97,7 48,3 0,630 2,087 0,479 0,902 
6237 321,9 97,2 81,7 104,9 87,1 0,756 1,190 0,841 0,941 
6625 332,5 110,9 76,1 112,8 76,2 0,753 1,458 0,686 0,954 
4374 296,4 97,6 57,0 104,4 65,0 0,626 1,711 0,584 0,910 
2745 212,0 67,4 51,8 71,4 54,8 0,768 1,300 0,769 0,933 
4332 272,5 77,5 71,2 88,6 69,9 0,733 1,088 0,919 0,915 
2280 227,0 69,3 41,9 79,6 52,8 0,556 1,656 0,604 0,829 



Friktionsjords kornform 

B14 

Area Perimeter Major Minor Feret MinFeret Cirkularitet AR Round Soliditet 

7995 467,5 138,1 73,7 142,6 85,8 0,460 1,872 0,534 0,878 
4500 290,8 98,7 58,1 100,6 63,9 0,669 1,699 0,589 0,911 
4750 279,1 90,2 67,1 90,9 68,0 0,766 1,344 0,744 0,948 
3320 266,0 89,2 47,4 98,7 52,4 0,590 1,881 0,532 0,899 
3449 233,0 70,1 62,6 75,8 65,8 0,798 1,120 0,893 0,944 
4046 260,7 85,2 60,4 89,3 0,1 0,748 1,410 0,709 0,952 
5650 329,6 113,8 63,2 123,0 64,7 0,653 1,801 0,555 0,915 
3858 263,2 81,0 60,6 87,3 64,8 0,700 1,336 0,748 0,908 
4376 314,7 100,9 55,2 104,1 63,0 0,555 1,825 0,548 0,832 
6020 351,3 101,8 75,3 109,3 84,1 0,613 1,351 0,740 0,885 
7432 360,1 110,9 85,3 122,2 0,1 0,720 1,300 0,769 0,938 
3576 269,4 100,5 45,3 104,0 47,6 0,619 2,218 0,451 0,921 
6131 322,8 102,4 76,2 114,1 83,6 0,739 1,344 0,744 0,938 
7216 375,5 124,2 74,0 134,2 82,5 0,643 1,678 0,596 0,897 
4936 326,9 95,6 65,8 96,1 77,5 0,580 1,453 0,688 0,854 
3860 330,9 115,0 42,7 116,3 51,4 0,443 2,692 0,371 0,811 
2581 206,5 69,2 47,5 68,9 47,0 0,761 1,459 0,686 0,939 
14488 481,7 154,1 119,7 158,4 121,7 0,785 1,287 0,777 0,960 
4729 272,0 84,9 70,9 91,7 73,8 0,803 1,197 0,835 0,947 
4394 297,3 83,5 67,0 96,2 73,4 0,625 1,245 0,803 0,906 
3897 275,7 87,9 56,5 88,1 58,4 0,644 1,556 0,643 0,914 
8494 419,0 145,6 74,3 148,8 0,1 0,608 1,959 0,510 0,906 
8299 370,5 113,2 93,3 122,8 102,0 0,760 1,214 0,824 0,943 
3710 253,1 83,5 56,6 86,2 59,2 0,728 1,477 0,677 0,926 
3302 278,5 70,0 60,1 0,1 65,8 0,535 1,165 0,858 0,867 
6059 335,7 110,3 69,9 116,8 77,8 0,675 1,578 0,634 0,911 
8071 413,4 148,7 69,1 166,9 80,7 0,594 2,151 0,465 0,927 
6204 329,4 104,5 75,6 116,8 81,3 0,719 1,383 0,723 0,933 
9641 440,5 138,6 88,6 146,0 90,9 0,624 1,565 0,639 0,852 
4808 280,5 83,6 73,2 91,9 74,5 0,768 1,142 0,876 0,937 
3068 237,0 64,7 60,4 74,4 61,4 0,687 1,070 0,935 0,913 
5165 307,7 106,0 62,1 109,3 62,5 0,686 1,707 0,586 0,934 
4262 288,1 107,7 50,4 105,7 51,2 0,645 2,139 0,468 0,932 
3599 273,8 92,8 49,4 92,4 51,0 0,603 1,879 0,532 0,878 
5411 300,0 89,6 76,9 97,7 74,9 0,755 1,165 0,858 0,953 
3122 277,6 88,9 44,7 98,2 50,7 0,509 1,990 0,502 0,844 
15537 533,8 146,7 134,8 159,0 143,3 0,685 1,088 0,919 0,919 
4663 295,2 98,4 60,3 103,8 64,3 0,672 1,632 0,613 0,908 
5748 326,1 121,7 60,1 121,7 64,5 0,679 2,024 0,494 0,937 
3704 238,6 79,4 59,4 82,6 60,3 0,818 1,338 0,748 0,956 
3111 229,3 68,6 57,7 75,5 61,4 0,744 1,188 0,842 0,934 
3989 293,3 93,0 54,6 99,9 58,6 0,583 1,705 0,587 0,878 
6496 358,2 109,6 75,4 127,1 86,0 0,636 1,453 0,688 0,901 
4448 295,7 102,1 55,4 104,3 61,0 0,639 1,842 0,543 0,904 
4132 285,4 93,9 56,0 102,7 0,1 0,638 1,675 0,597 0,914 
4405 315,6 107,1 52,4 114,8 57,1 0,556 2,045 0,489 0,912 
7442 387,2 137,0 69,2 150,1 75,5 0,624 1,980 0,505 0,908 
4639 292,4 86,5 68,3 94,1 76,1 0,682 1,266 0,790 0,906 
4863 322,4 123,1 50,3 132,0 58,5 0,588 2,448 0,408 0,925 
7588 361,6 110,0 87,8 119,8 90,6 0,729 1,253 0,798 0,921 
5309 285,9 90,5 74,7 92,1 75,0 0,816 1,212 0,825 0,955 
5700 337,4 92,7 78,3 104,7 86,2 0,629 1,183 0,845 0,908 



Bilaga B 

  B15 

Area Perimeter Major Minor Feret MinFeret Cirkularitet AR Round Soliditet 

7275 361,8 130,5 71,0 137,8 76,1 0,698 1,837 0,544 0,946 
7245 417,9 123,9 74,5 131,2 88,3 0,521 1,664 0,601 0,822 
4873 282,6 86,8 71,4 94,6 73,4 0,767 1,216 0,823 0,944 
4145 274,4 81,4 64,9 89,6 72,2 0,692 1,254 0,797 0,914 
6248 319,7 110,4 72,0 112,3 74,2 0,768 1,533 0,652 0,945 
4747 295,4 82,1 73,6 99,6 75,4 0,684 1,116 0,896 0,896 
5088 338,9 105,0 61,7 118,1 70,5 0,557 1,701 0,588 0,895 
4312 262,0 81,4 67,5 82,9 66,6 0,789 1,206 0,829 0,949 
7636 383,6 121,5 80,0 136,7 85,4 0,652 1,518 0,659 0,934 
3762 286,5 84,9 56,4 89,9 64,7 0,576 1,504 0,665 0,877 
6208 347,8 117,7 67,2 117,8 76,0 0,645 1,753 0,571 0,906 
5973 329,0 103,3 73,6 109,1 83,9 0,694 1,402 0,713 0,913 
3160 296,3 84,3 47,8 94,4 67,1 0,452 1,764 0,567 0,743 
6093 353,4 110,3 70,3 118,1 75,6 0,613 1,570 0,637 0,897 
3986 265,9 94,3 53,8 98,4 57,7 0,708 1,752 0,571 0,940 
8325 400,8 120,6 87,9 128,6 95,4 0,651 1,372 0,729 0,910 
6142 332,6 104,3 75,0 106,6 79,3 0,698 1,391 0,719 0,930 
2672 214,5 70,7 48,1 74,3 51,7 0,730 1,470 0,680 0,901 
3018 225,5 80,8 47,6 83,7 48,3 0,746 1,699 0,589 0,946 
3512 261,8 76,4 58,6 85,1 59,6 0,644 1,304 0,767 0,906 
7979 378,7 113,8 89,3 124,8 87,8 0,699 1,275 0,784 0,907 
5713 349,0 103,2 70,5 123,2 80,1 0,589 1,465 0,683 0,815 
4080 253,2 80,9 64,2 88,1 68,0 0,800 1,260 0,794 0,950 
4335 276,3 95,7 57,6 104,1 0,1 0,714 1,661 0,602 0,941 
5299 340,6 101,7 66,3 105,5 0,1 0,574 1,534 0,652 0,919 
5226 360,5 85,8 77,6 105,8 86,9 0,505 1,105 0,905 0,849 
5721 367,7 104,1 70,0 111,5 74,0 0,532 1,486 0,673 0,840 
4166 257,2 81,0 65,5 82,9 67,5 0,791 1,236 0,809 0,948 
5042 284,4 91,1 70,5 97,2 76,0 0,784 1,292 0,774 0,946 
4474 272,3 86,2 66,1 90,4 71,4 0,759 1,304 0,767 0,933 
2033 199,0 71,2 36,3 75,5 38,1 0,645 1,960 0,510 0,900 
4924 292,4 92,2 68,0 98,3 0,1 0,724 1,354 0,738 0,945 
2160 197,4 61,7 44,6 70,5 47,7 0,697 1,383 0,723 0,888 
5321 293,7 97,5 69,5 105,0 70,7 0,775 1,404 0,712 0,949 
5407 338,5 112,1 61,4 119,0 69,3 0,593 1,824 0,548 0,879 
4934 283,0 83,2 75,5 90,4 79,6 0,774 1,102 0,907 0,948 
7622 465,4 165,4 58,7 165,6 79,2 0,442 2,819 0,355 0,816 
5451 302,7 95,0 73,1 100,2 79,7 0,747 1,300 0,769 0,935 
2501 206,4 71,4 44,6 72,4 0,0 0,738 1,600 0,625 0,943 
6393 319,4 94,1 86,5 102,0 87,4 0,788 1,088 0,919 0,949 
5587 296,8 99,9 71,2 103,4 72,1 0,797 1,402 0,713 0,956 
5756 295,1 95,1 77,1 98,1 79,1 0,830 1,233 0,811 0,965 
4687 306,9 90,1 66,2 102,2 78,3 0,625 1,360 0,735 0,884 
7227 354,1 117,9 78,0 127,8 82,1 0,724 1,511 0,662 0,948 
2992 232,5 70,3 54,2 78,3 59,7 0,696 1,297 0,771 0,838 
4707 325,4 90,6 66,2 105,1 70,0 0,559 1,368 0,731 0,830 
6954 339,8 111,6 79,3 117,0 83,2 0,757 1,406 0,711 0,931 
3454 237,0 73,2 60,1 78,8 61,2 0,773 1,218 0,821 0,923 
6825 363,1 122,9 70,7 136,2 79,4 0,651 1,739 0,575 0,910 
4200 261,7 80,4 66,5 85,2 67,1 0,771 1,209 0,827 0,940 
4664 267,4 78,3 75,8 88,2 75,7 0,820 1,033 0,968 0,952 
5498 313,4 102,3 68,4 114,1 71,2 0,703 1,496 0,669 0,929 



Friktionsjords kornform 

B16 

Area Perimeter Major Minor Feret MinFeret Cirkularitet AR Round Soliditet 

3548 253,8 79,6 56,8 87,8 63,5 0,692 1,401 0,714 0,899 
4013 253,2 80,9 63,1 84,2 65,9 0,787 1,282 0,780 0,948 
3767 260,0 89,4 53,7 91,5 55,8 0,700 1,666 0,600 0,926 
5020 312,7 109,1 58,6 110,0 61,0 0,645 1,864 0,537 0,909 
6040 326,5 105,0 73,3 115,0 79,0 0,712 1,433 0,698 0,941 
4369 320,1 90,2 61,7 93,4 72,0 0,536 1,461 0,684 0,836 
5705 340,3 97,6 74,5 116,2 79,8 0,619 1,310 0,763 0,859 
4704 275,1 78,8 76,0 88,8 76,5 0,781 1,037 0,964 0,946 
22726 645,6 197,1 146,8 207,2 162,3 0,685 1,342 0,745 0,907 
4039 264,5 81,9 62,8 84,9 0,1 0,726 1,305 0,766 0,941 
8571 438,9 149,1 73,2 151,3 80,5 0,559 2,038 0,491 0,885 
4972 315,0 108,7 58,3 108,2 61,4 0,630 1,865 0,536 0,904 
6616 354,7 110,9 76,0 114,5 84,1 0,661 1,460 0,685 0,918 
7474 359,5 130,1 73,1 132,2 80,5 0,727 1,779 0,562 0,936 
3373 230,5 72,2 59,5 76,4 62,6 0,798 1,215 0,823 0,942 
7789 367,8 113,3 87,6 122,6 90,7 0,723 1,294 0,773 0,922 
7399 398,6 120,0 78,5 144,3 87,0 0,585 1,529 0,654 0,846 
14339 553,2 172,1 106,1 195,1 119,4 0,589 1,623 0,616 0,884 
8126 435,1 131,2 78,9 152,1 98,6 0,539 1,662 0,602 0,794 
30124 747,8 292,5 131,1 281,0 132,9 0,677 2,231 0,448 0,968 
7218 332,7 104,6 87,9 0,1 89,1 0,820 1,190 0,841 0,968 
3971 310,8 108,5 46,6 110,9 56,6 0,517 2,329 0,429 0,849 
5061 340,7 104,3 61,8 117,7 71,5 0,548 1,687 0,593 0,895 
2755 211,3 62,6 56,1 66,8 57,2 0,776 1,116 0,896 0,930 
3273 237,1 73,2 56,9 75,9 58,9 0,732 1,286 0,777 0,920 
3901 262,6 76,4 65,0 80,5 70,0 0,711 1,177 0,850 0,898 
4576 295,0 110,3 52,8 107,7 56,3 0,661 2,088 0,479 0,940 
4717 275,7 89,8 66,9 94,9 71,7 0,780 1,342 0,745 0,954 
4818 345,3 106,1 57,8 126,3 68,0 0,508 1,836 0,545 0,862 
8413 376,8 133,7 80,1 140,4 84,7 0,745 1,669 0,599 0,960 
8096 372,4 121,1 85,2 125,8 86,0 0,734 1,422 0,703 0,923 
10169 443,9 135,8 95,4 151,6 106,6 0,648 1,424 0,702 0,910 
3540 243,3 85,6 52,7 87,8 53,9 0,751 1,625 0,615 0,948 
6678 344,7 93,8 90,7 101,9 93,1 0,706 1,034 0,967 0,932 
8763 387,0 132,7 84,1 130,8 84,5 0,735 1,578 0,634 0,931 
4655 303,0 113,0 52,4 116,3 58,1 0,637 2,156 0,464 0,925 
5461 317,8 104,0 66,9 111,8 71,0 0,679 1,555 0,643 0,912 
6618 333,6 109,0 77,3 114,6 76,7 0,747 1,409 0,710 0,943 
2097 186,7 63,5 42,0 0,1 44,8 0,756 1,512 0,662 0,931 
6711 335,2 100,7 84,8 107,0 85,0 0,751 1,187 0,842 0,930 
3628 235,4 74,5 62,0 79,9 64,3 0,823 1,203 0,831 0,947 
13173 456,0 145,8 115,0 149,4 116,7 0,796 1,268 0,789 0,961 
7663 378,5 125,9 77,5 138,4 86,9 0,672 1,623 0,616 0,928 
3699 263,2 81,6 57,7 88,2 62,5 0,671 1,415 0,707 0,915 
5504 289,9 86,1 81,4 94,0 0,1 0,823 1,057 0,946 0,969 
3805 285,6 85,5 56,7 91,3 61,0 0,586 1,508 0,663 0,874 
3895 253,2 83,2 59,6 88,8 64,2 0,764 1,394 0,717 0,953 
5045 330,0 121,2 53,0 120,4 56,5 0,582 2,287 0,437 0,913 
35256 1134,6 427,0 105,1 444,2 119,2 0,344 4,061 0,246 0,861 
4509 265,8 85,3 67,3 92,2 71,3 0,802 1,266 0,790 0,948 
3689 245,9 76,1 61,7 78,3 63,2 0,767 1,234 0,811 0,926 
7429 364,4 111,1 85,1 116,7 89,0 0,703 1,305 0,766 0,930 



Bilaga B 

  B17 

Area Perimeter Major Minor Feret MinFeret Cirkularitet AR Round Soliditet 

21870 627,0 232,1 120,0 244,6 126,8 0,699 1,935 0,517 0,954 
3438 235,6 78,1 56,1 81,5 57,2 0,779 1,393 0,718 0,933 
2486 201,0 59,5 53,2 66,4 55,2 0,773 1,120 0,893 0,882 
3124 225,7 72,5 54,8 75,4 56,6 0,771 1,323 0,756 0,926 
3724 255,1 74,8 63,4 81,8 69,7 0,719 1,180 0,847 0,872 
4444 292,5 109,8 51,5 106,6 54,9 0,653 2,130 0,470 0,933 
4032 301,1 85,8 59,9 98,0 68,1 0,559 1,433 0,698 0,854 
4818 284,4 86,4 71,0 97,9 75,4 0,749 1,216 0,822 0,916 
13493 487,2 160,7 106,9 168,4 114,2 0,714 1,504 0,665 0,937 
12184 468,9 147,9 104,9 163,2 117,4 0,696 1,409 0,710 0,913 
5715 305,1 99,3 73,3 107,6 0,1 0,771 1,355 0,738 0,940 
3588 252,5 87,7 52,1 90,1 54,4 0,707 1,683 0,594 0,934 
10798 433,9 159,5 86,2 159,7 86,9 0,721 1,850 0,540 0,949 
14129 494,1 155,7 115,6 157,3 116,6 0,727 1,347 0,743 0,935 
6115 333,5 110,3 70,6 116,1 75,1 0,691 1,562 0,640 0,936 
8210 381,5 107,8 97,0 119,3 106,3 0,709 1,112 0,900 0,922 
7319 366,9 134,7 69,2 135,4 74,6 0,683 1,946 0,514 0,924 
7554 360,9 110,2 87,2 125,4 89,0 0,729 1,264 0,791 0,948 
18184 631,0 192,0 120,6 206,5 135,4 0,574 1,592 0,628 0,877 
6096 312,6 106,6 72,8 111,8 73,5 0,784 1,464 0,683 0,945 
6136 327,5 117,2 66,7 117,5 71,4 0,719 1,758 0,569 0,928 
2870 209,4 62,8 58,2 65,8 59,2 0,823 1,078 0,927 0,952 
4105 255,0 82,0 63,8 88,8 66,8 0,793 1,285 0,778 0,944 
5904 327,5 108,1 69,5 115,5 75,7 0,692 1,554 0,643 0,905 
4435 307,8 127,6 44,2 120,5 44,5 0,588 2,885 0,347 0,951 
9777 436,2 153,8 80,9 155,5 83,7 0,646 1,900 0,526 0,914 
15477 526,0 166,4 118,4 171,5 121,8 0,703 1,405 0,712 0,938 
4864 286,0 94,6 65,4 96,0 67,8 0,747 1,446 0,692 0,943 
3085 220,0 71,5 54,9 75,8 56,9 0,801 1,302 0,768 0,952 
5638 333,2 112,0 64,1 111,9 66,9 0,638 1,746 0,573 0,908 
10171 429,044 131,388 98,564 142,172 100,48 0,694 1,333 0,750 0,933 

          

 

Tabell B.3-7 Analysresultat hörande till prov 3a; förstoring 10x.  

Area Perimeter Major Minor Feret MinFeret Cirkularitet AR Round Soliditet 

36562 872,1 268,0 173,7 286,5 188,2 0,604 1,543 0,648 0,917 
89184 1312,2 383,8 295,9 419,9 325,8 0,651 1,297 0,771 0,920 
57112 1065,1 345,3 210,6 343,2 213,6 0,633 1,640 0,610 0,943 
27412 690,6 217,6 160,4 223,6 164,9 0,722 1,357 0,737 0,958 
216998 3157,6 1059,4 260,8 1103,9 295,5 0,274 4,062 0,246 0,863 
23092 676,5 189,6 155,1 194,9 157,6 0,634 1,223 0,818 0,935 
24251 827,3 208,9 147,8 233,6 169,7 0,445 1,413 0,707 0,863 
30682 823,6 211,0 185,1 229,4 194,3 0,568 1,140 0,877 0,941 
22645 812,4 181,2 159,2 201,5 172,3 0,431 1,138 0,879 0,882 
33024 943,2 275,0 152,9 287,2 174,7 0,466 1,799 0,556 0,883 
28294 730,3 196,9 183,0 215,7 183,2 0,667 1,076 0,929 0,945 
47553 1420,2 415,1 145,9 414,8 196,3 0,296 2,845 0,351 0,824 
30011 776,4 206,0 185,5 223,4 195,9 0,626 1,111 0,900 0,948 
32308 796,6 228,5 180,0 242,4 187,6 0,640 1,269 0,788 0,927 
14363 560,1 163,6 111,8 173,2 115,2 0,575 1,464 0,683 0,895 



Friktionsjords kornform 

B18 

Area Perimeter Major Minor Feret MinFeret Cirkularitet AR Round Soliditet 

42137 1042,7 283,4 189,3 313,8 202,2 0,487 1,497 0,668 0,920 
14271 662,4 189,1 96,1 211,3 103,9 0,409 1,968 0,508 0,892 
28559 908,8 204,8 177,5 234,6 196,3 0,435 1,154 0,867 0,871 
24143 642,7 200,6 153,3 212,4 160,4 0,735 1,308 0,764 0,953 
37783 997,6 256,1 187,8 300,3 201,0 0,477 1,364 0,733 0,889 
25845 815,5 208,8 157,6 245,6 170,0 0,488 1,325 0,755 0,917 
22481 723,5 187,2 152,9 211,8 166,6 0,540 1,225 0,817 0,895 
21590 705,6 222,8 123,4 232,6 146,1 0,545 1,806 0,554 0,884 
30437 768,3 255,4 151,7 264,4 160,6 0,648 1,684 0,594 0,955 
39354 999,8 307,0 163,2 342,2 191,3 0,495 1,881 0,532 0,917 
27029 781,6 216,1 159,3 236,9 180,7 0,556 1,357 0,737 0,917 
32173 752,5 231,5 176,9 244,6 187,4 0,714 1,308 0,764 0,970 
21802 851,5 240,8 115,3 256,4 144,7 0,378 2,089 0,479 0,806 
50529 1001,0 306,7 209,8 314,3 213,2 0,634 1,462 0,684 0,937 
29980 912,2 223,3 170,9 244,2 188,2 0,453 1,306 0,765 0,862 
23964 665,2 200,6 152,1 224,7 159,5 0,681 1,319 0,758 0,948 
28385 723,5 219,5 164,6 229,5 173,8 0,681 1,334 0,750 0,947 
29692 773,6 230,3 164,2 270,6 176,9 0,623 1,403 0,713 0,939 
57043 1029,6 324,6 223,8 339,1 236,3 0,676 1,451 0,689 0,948 
29871 741,6 231,2 164,5 233,6 165,5 0,683 1,406 0,711 0,960 
32012 781,2 228,6 178,3 242,2 186,2 0,659 1,282 0,780 0,931 
31002 762,9 238,5 165,5 248,9 168,0 0,669 1,441 0,694 0,948 
20526 621,2 186,8 139,9 201,1 146,7 0,668 1,335 0,749 0,926 
28086 791,1 211,5 169,0 234,1 182,0 0,564 1,251 0,799 0,927 
15964 579,9 178,6 113,8 188,5 119,3 0,597 1,569 0,637 0,874 
66951 1260,0 415,7 205,1 436,4 220,2 0,530 2,027 0,493 0,932 
34962 889,2 295,7 150,6 294,2 156,8 0,556 1,964 0,509 0,912 
77722 1241,2 375,6 263,5 386,1 259,8 0,634 1,426 0,701 0,937 
115235 1945,4 547,5 268,0 533,0 277,2 0,383 2,043 0,489 0,914 
36333 1074,3 299,6 154,4 326,0 177,0 0,396 1,940 0,515 0,821 
32395 894,5 214,9 192,0 234,4 206,4 0,509 1,119 0,893 0,869 
30157 878,1 238,9 160,8 263,2 172,6 0,491 1,486 0,673 0,883 
50312 961,7 275,4 232,6 292,0 233,8 0,684 1,184 0,845 0,949 
30107 721,1 209,0 183,4 221,1 184,0 0,728 1,140 0,878 0,949 
43403 940,1 281,9 196,0 288,1 206,2 0,617 1,438 0,695 0,931 
18220 608,3 202,8 114,4 214,4 126,4 0,619 1,772 0,564 0,931 
36957 882,5 243,8 193,0 253,7 195,8 0,596 1,263 0,792 0,910 
100033 1461,3 398,2 319,9 427,8 337,9 0,589 1,245 0,803 0,946 
80505 1309,0 387,5 264,5 416,6 280,4 0,590 1,465 0,683 0,952 
41973 893,7 286,3 186,7 301,7 198,1 0,660 1,534 0,652 0,953 
117519 1782,1 464,6 322,1 485,6 329,2 0,465 1,443 0,693 0,920 
50260 1023,4 268,3 238,5 277,2 243,7 0,603 1,125 0,889 0,958 
29884 737,5 200,7 189,5 216,2 190,1 0,690 1,059 0,944 0,962 
152152 2079,7 612,1 316,5 637,1 332,7 0,442 1,934 0,517 0,929 
34364 893,0 236,8 184,8 255,4 193,4 0,541 1,282 0,780 0,921 
33879 989,2 264,8 162,9 281,3 169,5 0,435 1,625 0,615 0,956 
37761 847,6 249,0 193,1 273,4 202,4 0,660 1,290 0,775 0,935 
24931 754,2 226,4 140,2 257,3 162,1 0,551 1,614 0,619 0,833 
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B.4 Prov 3b 

Originalbild 

I Bild B.4-1 ses tagen bild. 

 

Bild B.4-1 Bild av prov 3b utgjort av siktat krossat material av fraktion 0,125<d<0,25 
mm. 

  



Friktionsjords kornform 

B20 

Analysresultat 

I Bild B.4-2 ses analysresultat. 

 

Bild B.4-2 Analysbild av prov 3b utgjort av siktat krossat material av fraktion 
0,125<d<0,25 mm. 

I Tabell B.4-8 ses resultatvärden. 

Tabell B.4-8 Analysresultat hörande till prov 3b.  

ID Area Perimeter Major Minor Feret MinFeret Cirkularitet AR Round Soliditet 

1 10105 416,5 142,2 90,5 146,3 96,4 0,732 1,571 0,636 0,951 
2 17125 576,6 186,6 116,8 189,6 130,7 0,647 1,597 0,626 0,892 
3 25279 704,0 242,9 132,5 244,1 147,3 0,641 1,834 0,545 0,901 
4 14943 512,1 161,1 118,1 170,1 129,6 0,716 1,364 0,733 0,920 
5 18123 588,2 194,9 118,4 210,7 125,8 0,658 1,646 0,607 0,912 
6 2836 225,2 75,4 47,9 84,4 52,5 0,703 1,576 0,635 0,935 
7 17853 607,8 182,0 124,9 205,7 151,2 0,607 1,457 0,686 0,899 
8 14777 541,9 193,6 97,2 197,4 108,4 0,632 1,993 0,502 0,899 
9 11649 434,5 148,6 99,8 150,7 99,8 0,775 1,490 0,671 0,963 
10 4866 365,5 87,0 71,2 102,3 83,5 0,458 1,221 0,819 0,869 
11 13299 524,6 193,7 87,4 187,8 91,8 0,607 2,215 0,451 0,916 
12 10335 513,8 146,8 89,7 167,0 114,4 0,492 1,637 0,611 0,796 
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B.5 Prov 3d 

Originalbild 

I Bild B.5-1 ses tagen bild. 

 

Bild B.5-1 Bild av prov 3d utgjort av siktat krossat material av fraktion 0,5<d<1,0 mm. 

  



Friktionsjords kornform 

B22 

Analysresultat 

I Bild B.5-2 ses analysresultat. 

 

Bild B.5-2 Analysbild av prov 3d utgjort av siktat krossat material av fraktion 
0,5<d<1,0 mm. 

I Tabell B.5-9 ses resultatvärden. 

Tabell B.5-9 Analysresultat hörande till prov 3d. 

ID Area Perimeter Major Minor Feret MinFeret Cirkularitet AR Round Soliditet 

1 269832 2445,3 626,3 548,6 727,7 606,2 0,567 1,142 0,876 0,864 
2 176116 1892,3 604,8 370,7 614,4 393,3 0,618 1,631 0,613 0,906 
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B.6 Prov 4a 

Originalbild 

I Bild B.6-1 ses tagen bild. 

 

Bild B.6-1 Bild av prov 4a utgjort av siktat krossat material av fraktion 0,25<d<0,5 mm. 

Analysresultat 

Ingen bildanalys har utförts. 



Friktionsjords kornform 
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B.7 Prov 4b 

Originalbild 

I Bild B.7-1 ses tagen bild. 

 

Bild B.7-1 Bild av prov 4b utgjort av siktat krossat material av fraktion 0,5<d<1,0 mm. 

Analysresultat 

Ingen bildanalys har utförts. 



Bilaga B 

  B25 

B.8 Prov 4d 

Originalbild 

I Bild B.8-1 ses tagen bild. 

 

Bild B.8-1 Bild av prov 4d utgjort av siktat krossat material av fraktion 2,0<d<5,6 mm. 

Analysresultat 

Ingen bildanalys har utförts. 
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B.9 Prov 4f 

Originalbild 

I Bild B.9-1 ses tagen bild. 

 

Bild B.9-1 Bild av prov 4f utgjort av siktat krossat material av fraktion 11,2<d<20,0 
mm. 
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Analysresultat 

I Bild B.9-2 ses analysresultat. 

 

Bild B.9-2 Analysbild av prov 4f utgjort av siktat krossat material av fraktion 
11,2<d<20,0 mm. 

Tabell B.9-10 Analysresultat hörande till prov 4f. 

ID Area Perimeter Major Minor Feret MinFeret Cirkularitet AR Round Soliditet 

1 248706 2253,3 670,1 472,6 765,5 487,9 0,616 1,418 0,705 0,950 
2 467727 2959,8 834,2 713,9 928,7 744,4 0,671 1,169 0,856 0,964 
3 377228 2508,3 819,5 586,1 828,1 583,2 0,753 1,398 0,715 0,976 
4 719994 3758,3 1234,2 742,8 1224,7 723,1 0,641 1,662 0,602 0,969 
5 280548 2604,7 728,9 490,0 902,9 588,5 0,52 1,487 0,672 0,864 



 

 

 


