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’ 

Sammanfattning 
 

Bergets fragmenteringsegenskaper styrs utav flera geologiska parametrar. Makroskopiskt är det 

bergets struktur och sprickmönster. På mikronivå bestäms bergets fragmenterings så väl som 

mekaniska egenskaper av mineralogi, mikrostruktur och mikrosprickor. I denna studie, som är 

utförd i NCC Roads AB:s täkt Långåsen i Arlanda undersöktes mikrosprickutbredningen från en 

sprängd salva som uppdelad i en del med normal specifik laddning och en del med hög specifik 

laddning. Prover för karaktärisering av mikrosprickor togs ut från hängväggen, från varje salvdel, 

efter förkross samt färdig produkt. För att detektera mikrosprickorna impregnerades proverna med 

fluorescerande epoxy och såkallade tunnslip tillverkades för mikroskopisk analys.  

 

Studien indikerar att på grund av bergartens mycket goda mekaniska egenskaper så bildas inte så 

mycket mikrosprickor. Detta beror på att bergarten är relativt finkornig och har en ganska komplex 

mikrostruktur. Glimmermineralen är relativt väldispergerade i bergarten och fungerar ungefär som 

en fiberarmering i betong vilket också bidrar till att bergarten blir starkare. Dock bildas det lite fler 

mikrosprickor vid hög specifik laddning. Detta påverkar inte kvaliteten på slutprodukten så mycket 

eftersom större delen av de spränginducerade mikrosprickorna försvinner i produktionsprocessen. 

Dock kan detta medföra att producerad mängd på en viss produkt kan påverkas vid olika specifik 

laddning. Om det finns produktionstekniska fördelar med att fragmentera berget i Långåsen på ett 

visst sätt så indikerar resultaten från denna studie att man inte skulle få en kvalitetsförsämring.  

 

Studien visar att mikroskopisk analys av impregnerade tunnslip är en effektiv metod för att kunna 

detektera spränginducerade mikrosprickor.  

 

Denna studie är unik för denna täkt, hade studien gjorts i en annan, sprödare bergart hade den 

specifika laddningen troligen påverkat mer. 
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Summary 
 
The rock fragmentation characteristics are controlled out of several geological parameters. 

Macroscopically, it is the rock structure and cracks. On the microscopic level are mineralogy, 

microstructure and micro cracks the parameters that control the fragmentation as well as the 

mechanical properties. In this study, which is conducted in NCC Roads quarry Långåsen in Arlanda 

was the extension of micro-crack from a blast which was split into a part with normal specific 

charge and one part with high specific charge investigated. Samples for characterization of micro-

cracks were taken out from the hanging wall, from each part of the blast, after the first step of 

crushing and after the last step of crushing. To detect micro-cracks samples impregnated with 

fluorescent epoxy and the so-called thin sections were made for microscopic analysis.  

 

The study indicates that because of the rock’s good mechanical properties there are not so many 

micro-cracks formed. This is because the rocks are relatively fine-grained and has a rather complex 

microstructure. Mica minerals is relatively well dispersed in rock and works much like a fibre 

reinforcement in concrete, which also contributes to the rock becomes stronger. However, some 

more micro-cracks were formed in the part with high specific charge.  

 

This does not affect the quality of the final product as much as most of the blast induced micro-

cracks will disappear in the process. However, this may imply that the quantity produced in a given 

product may be affected at different specific charge. If there is production engineering advantages 

in fragmenting the rock in Långåsen in a certain way so indicate the results from this study that it 

would not get a reduction in quality.  

 

The study shows that microscopic analysis of impregnated thin sections is an effective method to 

detect blast induced micro-cracks.  

 

This study is unique for this quarry, if the study had been made in another, more brittle rock type 

the specific charge had probably influenced more. 
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1. Bakgrund och syfte 
 
Bergets fragmenteringsegenskaper styrs utav flera geologiska parametrar. Makroskopiskt är det 

bergets struktur och sprickmönster. På mikronivå bestäms bergets fragmenterings så väl som 

mekaniska egenskaper av mineralogi, mikrostruktur och mikrosprickor. De makroskopiska 

parametrarna påverkar endast fragmenteringsegenskaperna vid sprängningen, medan de 

mikroskopiska parametrarna påverkar egenskaperna hos berget under hela processen fram till färdig 

ballastprodukt. Vilken av dessa parametrar som har störst inverkan går att avgöra först efter 

noggrann karaktärisering av materialet och koppling till produktionsutfall.  

 

Mikrosprickor finns i större eller mindre utsträckning i samtliga bergarter. Man delar in 

mikrosprickor i tre typer:  

Intragranulära sprickor - dessa mikrosprickor finns inuti mineralkornen. 

Korngränssprickor - dessa sprickor följer mineralens korngränser och är generellt sett mest 

förkommande. 

Transgranulära sprickor – dessa sprickor går tvärs flera mineralkorn. 

 

För en bergarts fragmenterings och mekaniska egenskaper har de intragranulära och transgranulära 

mikrosprickorna störst inverkan (Jern 2004, Åkesson, 2004). När en bergart utsätts för mekanisk 

påverkan är det främst dessa typer av sprickor som bildas. Det är alltså inte i första hand mängden 

mikrosprickor som är avgörande utan typen av mikrosprickor. 

 
Syftet med detta projekt är att detektera eventuell mikrospricktillväxt vid olika processer i 

ballastproduktionen, från sprängning till färdig produkt. Genom att ha bra kontroll på vad som 

händer med bergmaterialet vid sprängning och krossning har man i sin tur bättre förutsättningar för 

styrning av produktionen vid förändringar i en täkt.  

 
Målet med projektet är etablera nya metoder för materialkaraktärisering, öka förståelsen för hur 

olika parametrar i bergmaterialet påverkar fragmenteringsegenskaperna och i förlängningen 

ballastproduktens egenskaper. Ballastproducenten får bättre kunskap om bergmaterialet i täkten 

samt framförallt hur egenskaperna hos materialet förändras vid olika fragmenteringsprocesser. 

 

Projektet genomfördes i NCC Roads AB:s täkt Långåsen, Arlanda. Projektet är ett samarbete med 

Minbas projekt 1.2.1 Optimal fragmentering vid sprängning II. Den salva som vi undersökt från det 

projektet är Salva 2 som hade hög (1,1 kg/m
3
 kallad 2H) respektive normal specifik laddning (0,8 

kg/m
3
 kallad 2N). 

 

2. Projektorganisation 
 

Urban Åkesson, CBI Betonginstitutet, projektledare.  

Kristina Vikström, NCC Roads AB, Ansvarig för provtagning och all logistik med 

underleverantörer i projektet. 

Per Olof Andersson, NCC Roads AB, Platschef Långåsen. 

Linus Nyqvist, NCC Roads AB, ansvarig för sprängning. 



 
6 

3. Geologi 

 
Den bergart som i huvudsak bryts i Långåsen är en grå fin till medelkornig (0,1-2 mm) folierad 

granodiorit. Utöver denna bergart finns en mindre mängd gångar av diabas och pegmatit. I tabell 1 

Redovisas den mineralogiska sammansättningen hos granodioriten. 

 

Tabell 1. Mineralogisk sammansättning hos granodioriten baserad på punkträkning i  

polarisationsmikroskop. 1000 punkter är räknade 

 

Mineral Andel 

Vol % 

Mätosäkerhet 

 % 

Kvarts 41 3,0 

Fältspat (i huvudsak 

plagioklas) 

48 3,1 

Biotit 10 1,9 

Amfibol 1 0,65 

 

4. Undersökningsmetodik 
 
De faser i fragmenteringsprocessen hos bergmaterialet som undersökts är: Intakt berg, Hängväggen 

efter skjuten salva, salvmaterial, material efter förkross och slutprodukt efter kubisering med  

VSI-kross. Den metodik som använts för att karaktärisera materialet är: Ultraljud, Mekaniska 

analyser samt kvantitativ mikroskopi. För att kunna kvantifiera mikrosprickor vakuumimpregneras 

provmaterialet i fluorescerande epoxy. Därefter tillverkas 25 µm tunnslipspreparat. Med hjälp av 

bildanalys kan sedan längd, orientering, samt typ av spricka analyseras. 

 

4.1 Provtagning 
 

För att kunna undersöka det intakta berget samt undersöka hur långt in från hängväggen som salvan 

påverkar borrades borrkärnor horisontellt in från hängväggen. Två kärnor med en längd av 9 meter 

och en diameter på 40 mm borrades ut från varje salvdel (figur 1) på 5 m höjd från varje salva samt 

8m från 2H och 10 m från 2N.  

Från salvhögarna provtogs en 8/16 mm fraktion för mikroskopisk och mekanisk analys. 

Motsvarande fraktion som tagits ut från salvhögarna tas ut från förkross och efter sista krosssteget 

med kubisering för att se hur mycket skillnaden i andelen mikrosprickor är. 
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Fig. 1. Hängväggen efter salva 2. Salvdel 2H ligger till höger om pegmatitgången och 2N till 

vänster. Provtagning gjordes på 5 m höjd från varje salva samt 8m från 2H och 10 m från 2N. 

 

4.2. Undersökning av borrkärnor 
 

Följande verktyg användes för att karaktärisera mikrosprickorna i borrkärnorna: 

1. Ultraljudsmätningar, borrkärnorna sågas upp i ca 200 mm långa bitar och P-vågsmätning med 

ultraljud görs för att få en grov uppskattning av förändringen av antalet mikrosprickor i kärnan  

(fig 2). 

2. Utifrån ultraljudsmätningarna tillverkas sedan ett antal tunnslip för en mer ingående 

karaktärisering av mikrosprickorna. Tunnslipen tillverkades från kärnorna tagna på 5m nivån. För 

att detektera mikrosprickorna impregnerades proverna med fluorescerande epoxy.  

 

Tabell 1 Provtagningsplan för tunnslip från borrkärnor 

SALVA Avstånd från hängvägg (cm) 

2H Ytan 40 60 80 185 275 360 495 615 870 

2N Ytan 35 50 90 150 250 350 450 560 
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4.3. Undersökning av ballastmaterialet från salva, förkross och färdig produkt 

 
Från varje salvdel och processteg togs en 8/16 mm sortering ut. För att bestämma den eventuella 

skillnaden i mekaniska egenskaper testas dessa prover med Los Angeles test enligt SS-EN 1097-2.  

 

För undersökning av mikrosprickor, göts varje ballastmaterial in i fluorescerande epoxy för att 

kunna detektera mikrosprickorna. Sedan tillverkades fyra tunnslip med ca 10 ballastkorn i varje 

tunnslip.   

 

5. Resultat 
 

5.1. Ultraljudsmätningar av borrkärna 
 

Resultaten från ultraljudsmätningarna redovisas i nedanstående figurer. Bägge salvorna visar  

P-vågshastigheter som ligger i genomsnitt mellan 5 och 5,5 Km/s. Man ser inga trender på att 

hastigheterna skulle vara lägre närmre hängväggen, vilket skulle vara fallet om det fanns en stor 

mängd mikrosprickor i provet. Den variation vi ser i resultaten beror främst på variationer i 

foliationens (bergartens struktur) riktning och lutning. De låga hastigheterna hos salva 2H, 5m 

nivån beror på mätningar gjordes på i en pegmatitgång i borrkärnan. 
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Figur 2. Ultraljudsmätningar för salva 2H. 
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Salva 2N (10m nivå blå, 5m nivå rosa) 
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Figur 3. Ultraljudsmätningar för salva 2N. 

 

5.2. Analys mikrosprickor från borrkärna 
 

Granodioriten i Långåsen är fin till medelkornig (0,1-2 mm) och folierad med ganska komplex 

mikrostruktur. Den har ett befintligt mikrospricksystem som uteslutande består av korngrässprickor, 

några intragranulära sprickor i spaltplan i biotit och plagioklas kan förekomma.  

 

De mikrosprickor som är orsakade av sprängningen är ganska sparsamt förekommande och 

återfinns främst som upp till cm långa transgranulära sprickor närmast ytan (Fig. 4-5). Längden på 

de transgranulära sprickorna minskar snabbt, och till slut är de endast koncentrerade till områden 

med koncentration av grovkornigare kvarts (Fig. 6). Detta tyder på att den kvarstående pallen har 

påverkats väldigt lite av sprängningen. Det är en skillnad mellan de bägge salvorna, i tunnslipen 

från salva 2H har mikrosprickor som kan härledas till sprängningen påträffats i områden med 

förgrovad kvarts in till 615 cm från hängväggen, medan från salva 2N har spränginducerade 

mikrosprickor påträffats in till 250 cm från hängväggen. 

 

  
 

Figur 4 och 5 Salva 2H, 60 cm från hängvägg (vänster) och Salva 2N vid ytan av hängväggen. Båda 

bilderna visar ”långa” transgranulära spräng inducerade sprickor. Bildytan motsvarar 5,5x4,2 mm. 
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Fig. 6. Transgranulär spränginducerad spricka i grovkornigare kvarts. Från salva 2H, 275 cm från 

hängvägg. Bildytan motsvarar 2,8x2,1 mm 

 

5.3. Mekaniska analyser 
 

Resultaten från Los Angeles testen redovisas i tabell 2. Det högsta LA-talet ligger på 20, vilket 

motsvarar sämsta motståndet mot fragmentering får materialet som tagits direkt från salva 2H. 

Skillnaden mellan efter salva och slutprodukt har förbättrats med 15 respektive 12 % vilket bör 

anses som relativt lite.  

 

Tabell 2 Los Angeles tal för de analyserade proverna. 

Prov LA-tal 

2H Salva 20 

2H Förkross 19 

2H Slutprod 17 

2N Salva 17 

2N Förkross 20 

2N Slutprod 15 
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5.4. Analys av mikrosprickor från ballastmaterial 
 

För att kvantifiera förändring av fördelningen av mikrosprickor mellan salva och färdig produkt 

klassades sprickorna som ytterkant i fall de låg nära mantelytan på ballastkornet och inuti 

ballastkornet (se Fig. 7-8). Resultaten visar tydligt att andelen mikrosprickor är högst från salva 2H. 

Kvoten mellan sprickor i kornen och nära mantelytan minskar kraftigt från salva till färdig produkt. 

Detta indikerar att en viss tillväxt av mikrosprickor kan förekomma under krossprocessen. 

 

 
Fig.7 Exempel på spricka som klassades som ytnära. Bildytan motsvarar 5,5x4,2 mm. 

 

 
Fig 8. Exempel på sprickor som är klassade som inuti ballastkornet.  
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Bildytan motsvarar 5,5x4,2 mm. 

Tabell 3 mikrosprickanalyser av ballastkorn 

Prov Antal sprickor /ballastkorn (medel) 

Inuti ballastkorn Ytterkant 

ballastkorn 

Kvot 

2H Salva 3,2 1,5 2,1 

2H Slutprod 0,9 1,6 0,6 

2N Salva 1,4 0,6 2,3 

2N Slutprod 1,0 1,0 1 

6. Diskussion  
 

Resultaten från ultraljudsmätningarna mikrosprick analyserna från borrkärnorna visar att 

hängväggen påverkas mycket lite av sprängningen. Utifrån ultraljudsmätningarna går det inte att se 

någon tillväxt av mikrosprickor utan den variation man ser i resultaten beror på variationer i bergets 

struktur (foliationsriktning) och mineralogi.  

 

Detta bekräftas också i de analyserade tunnslipen. Det finns en del mikrosprickor som kan relateras 

men förekomsten är relativt liten. En viss skillnad mellan salvorna kan observeras, där den med hög 

specifik laddning uppvisar mikrosprickor som är relaterade till sprängningen 615 cm från 

hängväggen. Dessa förekommer endast i områden med ansamlingar med grovkornigare kvarts, 

vilket är mycket sprödare än den omgivande bergarten. 

 

De mikroskopiska analyserna av ballastkornen efter sprängning och slutprodukt indikerar att 

ballastkorn med hög specifik laddning hade flest mikrosprickor i sig. Dessa försvinner till stor del i 

produktionsprocessen. LA-talet för slutprodukten skiljer sig relativt lite mellan normal och hög 

specifik laddning och bägge resultaten ligger inom de variationer som finns i täkten.  

 

Los Angeles testerna visar att granodioriten i Långåsen är en bergart som har mycket bra motstånd 

mot fragmentering. Detta beror på att bergarten är relativt finkornig och har en ganska komplex 

mikrostruktur. Glimmermineralen är relativt väldispergerade i bergarten och fungerar ungefär som 

en fiberarmering i betong vilket också bidrar till att bergarten blir starkare (Fig. 8). 
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Fig. 8. Mikroskopibild som visar hur sprickorna propagerar kring glimmerkornen (biotit). Detta är 

samma typ av sprickpropagering som sker hos en fiberarmerad betong. Bildytan motsvarar 5,5x4,2 

mm. 

7. Slutsats 
 

En karaktärisering av mikrosprickor orsakad av olika fragmenteringsprocesser är gjord på 

granodioriten i Långåsen, Arlanda. Studien indikerar att på grund av bergartens mycket goda 

mekaniska egenskaper så bildas inte så mycket mikrosprickor, dock bildas det lite fler vid hög 

specifik laddning. Detta påverkar inte kvaliteten på slutprodukten så mycket eftersom större delen 

av de spränginducerade mikrosprickorna försvinner i produktionsprocessen. Dock kan detta 

medföra att producerad mängd på en viss produkt kan påverkas vid olika specifik laddning. 

 

Studien visar att mikroskopisk analys av impregnerade tunnslip är en effektiv metod för att kunna 

detektera spränginducerade mikrosprickor.  

 

Om det finns produktionstekniska fördelar med att fragmentera berget i Långåsen på ett visst sätt så 

indikerar resultaten från denna studie att man inte skulle få en kvalitetsförsämring.  

 

Denna studie är unik för denna täkt, hade studien gjorts i en annan, sprödare bergart hade den 

specifika laddningen troligen påverkat mer. 
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