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Sammanfattning 

Stenmjöl från NCC Roads anläggning i Stenungsund har analyserats med tre olika metoder för 

glimmerbestämning. Syftet är att utvärdera metoderna och föreslå en utveckling. Ett annat syfte 

är att undersöka om det sker en mätbar skiktning/sönderdelning av glimmer i VSI krossen. 

Materialet är två framsiktade fraktioner stenmjöl som provtagits före och efter VSI krossen. 

Analyserna med VVMB 613 – 2001:100 ger ett resultat med en standardavvikelse på 0.2 – 2.9 

partikel - % på trippelprov. Petinstrumentet som används kan medföra att glimmermineral 

skiktas. Metoden kan förbättras genom att räkna ett större antal korn utan petinstrument och 

genom att om möjligt införa en omräkningsfaktor till volyms - %. 

Resultatet med mikroskoperingen av tunnslip visar att metoden har relativt hög noggrannhet och 

fina partiklar kan identifieras.  En jämförelse med de två andra metoderna tyder på att muskovit 

orienterar sig så att resultatet visar en lägre halt än den verkliga.  

Mätningarna med separationsmetoden utfördes med en Frantz isodynamisk separator i två steg 

utan skakbord (torrt). Inställningarna var inte optimala och separationen lyckades inte som 

förväntat. Kornräkningen och beräkningarna som utfördes med stor noggrannhet gav ett resultat 

där dubbelproven överensstämmer relativt väl. Separationsmetoden i optimalt skick ger troligtvis 

det mest sanna värdet på glimmerhalten. Skakbordet är intressant att testa separat. 

Jämförande analyser med VVMB 613 och separationsmetoden kan eventuellt ge underlag för en 

omräkningsfaktor av partikel - % till volyms - %.  

Mikroskoperingen visar att halten glimmer ökar i fraktionen 63 – 125 m efter passagen i VSI 

krossen och minskar i fraktionen125 – 250 m.   
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Summary 

Rock dust from NCC Roads plant in Stenungsund has been analyzed regarding mica content 

with three different methods. The aim is to evaluate the methods and suggest a development. A 

second aim is to investigate if there is a measurable change in mica content after the passage 

though the VSI crusher. The material is two fractions sampled before and after the VSI – 

crusher.  

The results with VVMB 613 -2001:100 have a standard deviation of 0.2 – 2.9 particle - %. The 

tool used for separating particles may cause a splitting of the mica minerals. The method can be 

improved by counting a larger number of particles without using the tool.   

The results with microscopy showed high accuracy and fine particles can be identified. A 

comparison with the two other methods indicates that muscovite is oriented in a way so that the 

measured content is lower than the true. 

The analyses with Frantz isodynamic separator were performed in two steps without using the 

shaking table (dry). The adjustments were not accurate which resulted in a less perfect 

separation. The point count and calculations of mica content were done with high accuracy. Most 

likely the method with correct adjustments will give the truest result of mica content.  

The results of the microscopy show that the content of mica is lower in the courser fraction and 

higher in the finer fraction after passing the VSI crusher. 
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1 Bakgrund och syfte 

Tillgången på naturgrus och – sand minskar och behovet att ersätta det med krossprodukter som 

ballast i framförallt betong ökar. Krossat berg är generellt mer flisigt och flera bergarter 

innehåller relativt höga halter av glimmer. Det är ett flakigt mineral vilket medför att behovet av 

cement och tillsatsmedel ökar för att få lämplig viskositet på betongpastan jämfört med 

naturgrus. Glimmer och inverkan vid betongtillverkning behandlas i rapporten 

Bergkrossmaterial som ballast i betong, Lagerblad et al (2008). En tillförlitlig och användbar 

metod för att analysera glimmer är viktigt för att kunna ställa relevanta krav på krossmaterial 

som kan användas som betongballast.  

Metoden VVMB 613–2001:100, Bestämning av glimmerhalt i materialets finfraktion, publ.nr. 

2001:100, infördes år 2002 i Vägverkets metodbeskrivningar till ATB VÄG och är därefter deras 

standard för glimmerbestämning på ballastmaterial.  Analysen utförs på ett mycket litet prov. 

Vid hanteringen kan glimmern skiktas och laddas elektrostatiskt vilket medför svårigheter vid 

partikelräkningen. Metoden anger resultatet i partikel -% vilket inte är ett standardiserat sätt och 

analysen har i befintligt skick relativt stor osäkerhet som inte anges, Fehrm (2010), Gerlach 

(2010). Fördelen är att metoden är relativt enkel och billig att utföra. 

I MinBaS projekt 2.2.1, Utveckling av separationsmetoder för restprodukter från 

industrimineral och ballastproduktion, analyseras glimmerhalten i ett stenmjöl som är bearbetad 

med en VSI
1
 - kross före vindsikten som delar upp materialet i tre fraktioner, Tossavainen 

(2010).  Fraktionen 63 – 500 m, är analyserad enligt metod VVMB 613–2001:100, samt med 

mikroskopi av tunnslip. Fraktionen < 63 m är analyserad med röntgendiffraktion samt med 

mikroskopi av tunnslip. Metoderna har olika mätprinciper och presenterar resultatet på olika sätt. 

Mätningarna i projekt 2.2.1 har aktualiserat frågan om lämplig metod för att analysera glimmer i 

krossberg. 

VSI - krossen används för att kubisera
2
 krossmaterial till olika sorteringar vilka används bl.a. 

som ballast i asfalt och betong. I slutrapporten MinBaS projekt 1.4.1 Krossteknik för fina 

ballastfraktioner i betong, Quist & Evertson (2010), redogörs för försök och simuleringar med 

en VSI kross. I rapporten beskrivs olika sönderdelningseffekter som verkar i VSI krossen och att 

partikelformen kan påverkas med ökad hastighet ut ur rotorn. Arbetet leder fram till olika 

frågeställningar om hur glimmer påverkas.  Inledande försök i Projekt 2.2.1 visar att en skiktning 

av glimmern i VSI krossen inte kan uteslutas, Tossavainen (2010). 

Ett syfte med detta projekt är att mäta glimmer i bergkross med tre olika metoder för att 

utvärdera och föreslå en utveckling av lämplig metod för glimmeranalys. I försöken används 

metoderna; VVMB 613–2001:100, mikroskopi av tunnslip samt en metod framtagen av SGAB 

och MRM Konsult AB, Glimmeranalys enligt separationsmetoden.  

Ett annat syfte är att undersöka om det sker en mätbar skiktning av glimmermineralen i en VSI – 

kross. Finfraktionerna från NCC Roads anläggning i Stenungsund är försöksmaterial. 

                                                 

1
 Vertical Shaft Impactor 

2
 Bearbetar partiklarna så de får en mer avrundad form 
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2 Projektarbetets organisation 

Projektet finansieras av MinBaS II och ingår i område Nya produkter.  

Personer som deltar i projektarbetet är Pär Johnning, platschef, driftspersonal vid NCC Roads 

anläggning i Stenugnssund samt Mats Fehrm, NCC Roads laboratorium i Uddevalla.  

Vid MRM Konsult AB i Luleå har Ragnar Gerlach, geolog, medverkat och ställt 

analysutrustningen till förfogande samt bidragit med bl.a. information och kunskaper om 

glimmer och glimmeranalyser.  

De petrografiska analyserna har utförts av Ekström Mineral AB. 

Mia Tossavainen, Natur & Retur, är projektledare. 

3. Material 

3.1. Vindsiktat stenmjöl 

Bergmaterialet som NCC Roads bryter i täkten Gategård, Stenungsund, är en grå, fint 

medelkornig svagt förskiffrad granodiorit. En petrografisk undersökning med kornräkning visar 

att berget innehållet 6.2 volyms - % biotit och 2.9 volyms - % muskovit. Dominerande mineral är 

plagioklas 46,6 %, kvarts 34,5 %, samt kalifältspat 6,0 %, NCC Roads (2009). Materialet krossas 

och fraktioneras för användning som ballast inom byggverksamhet samt som beståndsdel i asfalt 

och betong.  

Krossmaterialet 0 – 12 mm bearbetas i en Barmac 6000 VSI – kross (Metso Mineral) för att 

partiklarna skall bli mindre kantiga och passa bättre som ersättning för naturgrus och natursand i 

olika applikationer. Därefter sker en fraktionering i flera sorteringar och den finaste, 0 – 2 mm, 

transporteras till en vindsikt. Cykloner i kombination med vindsikten avskiljer stenmjölet i tre 

sorteringar; 0.5 – 2 mm (Grov), 0. 063 – 0.5 mm (Mellan), 0 – 0. 063 mm (Filler), se figur 1 som 

visar resultatet av NCC Roads driftsanalyser. 

Mellanfraktionen, 63 – 500 m, är den som passar bäst som ballast i betong och som undersöks i 

projektet. 
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Figur 1. Ingående material samt de tre fraktionerna vindsiktat material vid NCC Roads 

anläggning i Stenungsund, NCC Roads driftsanalyser. 

 

Glimmerinnehållet i stenmjölet är analyserat på olika sätt vilket redovisas i Delrapport 2 i 

MinBaS projekt 2.2.1, Karaktärisering av utvalda restmaterial – stenmjöl, filterkalk och 

kassationskalk, Tossavainen (2010)
 
. Mellanfraktionen innehåller enligt petrografisk analys 

mellan 14 – 18 volyms - % glimmer, huvudsakligen frimald. De olika metoderna för att 

analysera glimmer och deras svagheter behandlas i Delrapport 2.   

 

3.2. Provtagning och -beredning 

För att undersöka effekten av VSI - krossen provtogs ingående material, 0 – 12 mm, före och 

efter passagen i krossen. Tre prov före och tre prov efter krossen togs ut med en tillräcklig 

tidsfördröjning mellan uttagen för att materialet skulle hinna passera. Proverna märktes F1, F2, 

F3 (före VSI) och E1, E2, E3 (efter VSI) och skickades till NCC Väglaboratorium i Uddevalla 

för provberedning. 

Två fraktioner, 63 – 125 m samt 125 – 250 m, siktades fram ur de sex provposterna. Material 

från alla tre delprov slogs ihop för analysen av tunnslip och analysen med separationsmetoden. 

De sammanslagna proverna märktes F63-125, F125-250, E63-125 och E125-250.  

Analysen enligt VVMB 613 -2001:100 utfördes på samtliga tre prov före och efter VSI - 

krossen, fraktion 125 – 250 m, trippelprov (a, b, c). Proverna märktes F1a, F1b, F1c, E1a osv. 
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Analysen med Mikroskopering av tunnslip utfördes på Ftot och Etot av vardera fraktionen. Etot av 

vardera fraktionen utfördes i dubbelprov. 

Analysen med separationsmetoden utfördes på Ftot och Etot, fraktion 125 – 250 m. 

 

4 Metoder 

4.1 Petrografisk undersökning av tunnslip 

Den petrografiska undersökningen utförs genom punkträkning på 600 punkter med optiskt 

mikroskop på preparerade tunnslip.  

Tunnslip tillverkas genom att epoxi sugs in i materialet genom vakuum. Preparatet snittas efter 

att det stelnat i längdriktningen och tunnslip tillverkas. Ett tunnslip är så tunt att ljuset kan tränga 

igenom och bestämning av mineral kan utföras med mikroskop. Icke-sfäriska mineral som 

glimmer kan orientera sig så de uppfattas som flak eller som lister i tunnslipet. 

Punkträkningen utförs genom att en punkt förflyttas med jämna steg över provet och mineralet 

under punkten bestäms. Resultatet presenteras som volyms - %. 

 

4.2 VVMB 613 – 2001:100 Glimmerhalt i materialets finfraktion 

Metoden ingår i Vägverkets metodbeskrivningar till ATB väg och används sedan 1 januari 2002 

för att bestämma halten av fria glimmerkorn i fraktioner mellan 0.125 och 1.0 mm, erhållna vid 

tvättsikt. Metodbeskrivningen VVMB 613 kan hämtas i elektronisk form på Trafikverkets 

hemsida, http://publikationswebbutik.vv.se  (2010-11-12).  

Metoden omfattar tre framsiktade fraktioner: 0.5 – 1 mm, 0.250 – 0.5 mm samt 0.125 – 0.250 

mm. I praktiken analyseras enbart den finaste fraktionen eftersom glimmer i de grövre som regel 

inte är frikrossad.  

Vid analysen används ett stereomikroskop. Fraktionen som skall mätas förs, efter provberedning, 

över från sikten till ett fat som passar in under stereomikroskopet. Materialet placeras så att en 

tom yta finns för att med ett petverktyg separera glimmerkorn från övriga mineral. Klorit räknas 

som glimmer och blandkorn räknas som övriga. När lämpligt antal delats upp (minst 400 för 

fraktion 125 – 250 mm) räknas antal korn av vardera mineralhög och andelen av totalt 

analyserade korn beräknas. Svaret presenteras som partikel - %.  

 

4.3 Glimmeranalys enligt separationsmetoden 

Metoden är avsedd för bestämning av glimmerhalten i ett prov, antingen berg eller naturgrus i 

naturlig eller förädlad form. Två fraktioner analyseras, 90 – 150 m och 150 -250 m, och 

glimmerhalten för berget presenteras som medelvärdet av halten i de båda fraktionen. 

http://publikationswebbutik.vv.se/
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Metoden använder en magnetisk separator i kombination med ett specialkonstruerat torrt 

skakbord. Skakbordet, ett vibrerande lutande plan, infördes som komplement för att separera 

t.ex. amfibol som avskiljs magnetiskt tillsammans med biotit. 

Bestämningen av glimmerhalt utgår från en stor volym, 10 g, vilket möjliggör en representativ 

bestämning. Metodbeskrivningen med bilder på utrustningen finns i bilaga 1.  

Vid analysen används en handmagnet, magnetseparator med två uppsamlingskärl, skakbord med 

dithörande 9 uppsamlingskärl. Materialet som separeras i olika fraktioner vägs och 

mineralinnehållet bedöms med hjälp av ett stereomikroskop. En kortfattad beskrivning ges 

nedan. 

Provmaterialet sprids ut på ett papper och magnetiska mineral (magnetit, magnetkis) lyfts bort 

med handmagnet för att inte störa separationen i separatorn. Därefter får materialet passera 

genom ett magnetfält i ”Frantz isodynamiska separator”. Vanligtvis körs materialet två gånger 

genom magnetseparatorn, först vid svagare strömstyrka (0.6 ampere) och sedan med ett starkare 

magnetfält (strömstyrka 1.6 ampere). Genomströmningshastigheten och vibrationsintensiteten på 

matningen kan ändras men metoden föreskriver vissa värden. 

Den magnetiska separationen resulterar i en mörk magnetisk fas och en ljus omagnetisk fas. Den 

ljusa fasen separeras i ett andra steg med starkare magnetfält.    

Om glimmern inte separeras tillräckligt från andra mineral, främst amfibol, används skakbordet 

för att avskilja de flakformiga glimmermineralen från mer sfärisk amfibol. 

De olika fraktionerna vägs och därefter görs en okulär bestämning med stereomikroskop över 

glimmerinnehållet. Separationen, vägningen och granskningen i stereomikroskopet gör att 

glimmerinnehållet kan bestämmas med tämligen god säkerhet, MRM Konsult AB (2003). 

Laboratorieprotokoll och exempel på resultatrapport visas i bilaga 1. 

Utvecklingen av metoden, Glimmeranalys enligt separationsmetoden, MRM Konsult AB (2003), 

startade för 20-25 år sedan på SGAB. Analyser på ballast med den framtagna metoden utfördes 

på SGAB under en tid och därefter av MRM Konsult AB från ca 1991 till 2005. Införandet av 

VVMB 613–2001:100 som standard gjorde att separationsmetoden inte längre används.   

 

4.3.1. Försök med separationsmetoden 

Försöken utfördes enbart med den magnetiska separatorn som kördes i två steg. Skakbordet 

användes inte.  Två prov av fraktion 125 – 250 m uttagna före och efter VSI - krossen 

analyserades.  

Separatorn har inte varit i bruk sedan ca 2005 då MRM Konsult flyttade till nya lokaler. Flera 

försök gjordes initialt för att testa funktionen och inställda parametrar. Metodbeskrivningen 

saknar data på lutningen på magneten och rännan där materialet passerar magnetfältet och delas 

upp i en ljus och en mörk fas, bild 1, varför inställt läge antogs korrekt. 
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Bild 1. Rännan i vilken materialet transporteras och separeras i två fraktioner. Rännan visas i ett 

utdraget läge som används för tömning och rengöring. Vid körning är rännan täckt med ett 

”lock” av plast. 

 

10 gram av provmaterialet placerades på ett papper och magnetiska mineral lyftes bort med 

handmagneten. Materialet placerades därefter i matningstratten, bild 2.  

 

 

Bild 2. Matningstratt till den magnetiska separatorn. 
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Angivna värden på strömstyrka, 0.6 ampere, och vibrator ställdes in och separatorn startades. 

Materialet matades fram i rännan och separerades i magnetisk (mörk) och omagnetisk (ljus) fas 

som samlades upp i två uppsamlingskärl, bild 3.  

 

Bild 3. Uppsamlingskärl för ljus och mörk fas. 

Efter ca 45 minuter bedömdes allt materialet ha passerat magnetfältet och separatorn stängdes 

av. Rännan rengjordes från kvarvarande mineral, framförallt glimmer som statiskt fästs både i 

ränna och ”lock”. I bild 4 visas mörk fas och ”ränna” från MS I (magnetseparation med 0.6 A). 

 

Bild 4. Mörk fas och material som fastnat i rännan vid första steget i magnetseparatorn. 
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Den mörka fasen bedömdes som väl separerad (biotitrik) och den ljusa kördes om med högre 

strömstyrka, 1.6 ampere (MS II). De olika produkterna efter magnetseparation II; ljus fas, mörk 

fas samt rännan sparades och visas i bild 5.  

 

Bild 5. Mörk fas, ljus fas samt uppsamlat i rännan efter andra steget i magnetseparatorn. 

 

Separationen fungerade inte som förväntat och en stor andel material fastnade i rännan. 

För att få bättre funktion gjordes flera försök med ändrad lutning vilket inte gav märkbart 

resultat.  Inställningarna har troligtvis förändrats/rubbats vid flytten av instrumentet till nya 

lokaler och kan sannolikt justeras genom systematiska försök, Gerlach (2010). För snabb 

matning av materialet kan också vara en orsak till att det anhopades i rännan.  Projektets 

begränsade tid gjorde att försöken med stenmjölet utfördes med separatorn i befintligt skick.  

De uppsamlade sex produkterna, handmagnet (HM) samt mörk fas, ljus fas och material i rännan 

från båda separationsstegen vägdes och glimmerinnehållet i varje fas bedömdes genom 

partikelräkning med stereomikroskop. Provet ströddes ut i ett tunt lager på en skiva och 

räkningen utfördes på 100 partiklar för att därefter flyttas ett steg för ny räkning. Varje fas 

räknades på 500 – 600 partiklar. Andelen glimmer i varje fas och i provet som helhet beräknades 

enligt protokoll i bilaga 1.  
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5 Resultat 

5.1 Petrografi 

Den petrografiska analysen visade att det dominerande mineralet är plagioklas. Bland 

glimmermineralen är biotit vanligast och det har i mindre utsträckning omvandlats till klorit.  

Den kvantitativa sammansättningen av mineralen i de sex beredda tunnslipen av de två 

fraktionerna visas i tabell 1. Proven före VSI (märkta F) är ett enkelprov medan proven efter 

(märkta E) är ett dubbelprov, a och b. 

 

 

Tabell 1. Mineralsammansättningen och kvantitativ (volyms - %) analys av sex prov av 

fraktionerat stenmjöl före och efter VSI – krossen, Ekström Mineral (2010). + mineralet finns i 

provet men den låga halten ger inte utslag på punkträkningen. 

 

I figur 2 och figur 3 visas resultatet för de två fraktionerna i diagramform.  

Provbeteckning F-tot F-tot E tot.  a E tot. b E tot. a E tot. B

Mineral 125-250µm 63-125 µm 125-250 µm 125-250 µm 63-125 µm 63-125 µm

Kvarts

Plagioklas

K-fältspat

Andel kvarts/fältspat 76,2 81,3 79,2 82 78,5 80,3

Biotit 16,6 12,2 14 12,3 15,5 14,7

Muskovit 5 3,2 4,2 3,2 3,7 3,3

Klorit + 0,5 0,2 + 0,5 0,2

Epidot + + + + 0,2 +

Kalcit + 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Granat 0,3 0,3 0,3 0,7 0,7 0,3

Amfibol + + 0,2 +

Opakmineral 0,2 0,3 0,2 + 0,1 0,2

Apatit 0,2 0,2 + + + +

Zirkon 0,2 0,2 + + + +

Fältspat-kvarts-biotit 0,8 1,3 1,5 1,2 0,3 0,6

Fältspat-kvarts-muskovit 0,5 0,3 0,2 0,5 0,3 0,2

Summa 100 100 100 100 100 100
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Figur 2. Volyms -% glimmermineral i fraktion 125 – 250 m före (F) och efter (E) passagen i 

VSI – krossen enligt petrografisk analys. Medelvärdet och variationen för E visas. 

 

  

Figur 3. Volyms -% glimmermineral i fraktion 63 – 125 m före (F) och efter (E) passagen i VSI 

– krossen enligt petrografisk analys. Medelvärdet och variationen för E visas. 

 

Resultatet visar en volymminskning av glimmer i fraktion 125 – 250 m och en ökning i fraktion 

63 – 125 m. 

Biotit och muskovit uppträder både som flak och lister vilket visas i bild 6 - 10. 
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Bild 6. F 125-250. Bilden visar biotit (mörkbrun) som flak och lister. Muskovitlisterna är 

gulaktiga, resterande partiklar består av plagioklas, kvarts och K-fältspat. Genomfallande, 

planpolariserat ljus, 40x förstoring, Ekström Mineral AB (2010). 

 

 

Bild 7. En detaljbild av föregående motiv visar biotitlister och flak (mörkbruna) samt 

muskovitlister, (gulaktiga). De gråa och vita partiklarna består av plagioklas, kvarts och K-

fältspat. Planpolariserat ljus, 100x förstoring, Ekström Mineral AB (2010). 
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Bild 8. F 63-125. Bilden är tagen med korsade polarisatorer vilket underlättar identifieringen av 

muskovitflak och lister (gul-blå). 100x förstoring, Ekström Mineral AB (2010). 

 

 

Bild 9. E 125 – 250. Muskovitlister och flak (gula-blå), biotit (mörkbrun) medan de vita och gråa 

partiklarna utgörs av kvarts och fältspater. Korsade polarisatorer, 40x förstoring, Ekström 

Mineral AB (2010). 
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Bild 10. E 63-125a. Bilden illustrerar biotitens uppträdande i form av flak och lister 

(mörkbruna), muskovit, kvarts, fältspater och längs ned till höger granat. Planpolariserat ljus, 

40x förstoring, Ekström Mineral AB (2010). 

 

 

5.2 VVMB 613 - 2001:100 

Försöken utfördes på trippelprov (a, b,c) av tre separata prov av materialet före (F1, F2, F3) och 

efter VSI – krossen (E1, E2, E3), fraktion 125 – 250 m. Resultatrapporterna är sammanställda i 

bilaga 2. 

I varje delprov (a, b, c) räknades ca 430 – 450 partiklar vilket innebär att varje prov räknades på 

ca 1300 partiklar. I figur 3 och figur 4 visas resultatet i partikel-% av biotit och muskovit före 

och efter VSI – krossen separat för de tre proven och sammanslaget. I bilaga 3 visas 

sammanställningen i siffror. I figur 5 visas totala halten glimmer före och efter VSI – krossen. 
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Figur 3. Halten biotit i partikel-% enligt metoden VVMB 613 i fraktion 125 – 250 m före och 

efter VSI - krossen. Medelvärde och standardavvikelse visas. 

 

 

Figur 4. Halten muskovit i partikel-% enligt metoden VVMB 613 i fraktion 125 – 250 m före 

och efter VSI - krossen. Medelvärde och standardavvikelse visas.  
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Figur 5. Halten glimmer i partikel-% enligt metoden VVMB 613 i fraktion 125 – 250 m före 

och efter VSI - krossen. 

 

Beräkningarna av medelvärdet visar att halten biotit ökat ca 2 partikel-% medan halten muskovit 

är densamma före och efter VSI – krossen. Standardavvikelsen varierar mellan 0.2 och 2.9 % 

vilket innebär att skillnaden inte är signifikant.  

 

5.3 Separationsmetoden  

För utvärderingen används fyra prov av fraktion 125 – 250 m, två före och två efter VSI. I 

tabell 2 visas halten av glimmermineral var för sig vilket inte är enligt metodbeskrivningen där 

totala glimmerhalten beräknas. 

 

  Biotit Muskovit Klorit Totalt 

  v-% v-% v-% v-% 

  

    före VSI 

    Nr 9 9 ± 0,5 6 ± 0,5 

 

15 ± 0,5 

Nr 13 8,5 ± 0,5 6 ± 0,5 spår 14,5 ± 0,5 

  

    efter VSI 

    Nr 10 8 ± 0,5 10 ± 0,5 spår 17 ± 0,5 

Nr 11 6,5 ± 0,5 7 ± 0,5 spår 13 ± 0,5 

Tabell 2. Sammanställning av halten glimmer i fraktion 125 – 250 m före och efter VSI – 

krossen analyserad med separationsmetoden.  
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7 Diskussion 

7.1 Jämförelse av de tre metoderna 

Metoderna Petrografisk undersökning av tunnslip och VVMB 613 är etablerade och i projektet 

har analyserna utförts av erfarna personer. Separationsmetoden med starkmagnet har utförts med 

apparatur som för tillfället inte var i optimalt skick och separationen av glimmer blev dålig.  När 

separationen lyckas väl ökar noggrannheten i analysvärdet som baseras på vikterna hos de olika 

separationsprodukterna och kornräkningen.  Kornräkningen och bestämningen av halten 

glimmermineral har i projektet utförts av en erfaren geolog varför värdena med viss reservation 

för separationen är tillförlitliga. Som visas i tabell 2 är det liten skattad osäkerhet i 

kornräkningen. 

I tabell 3 visas en sammanställning av analyserad halt biotit och muskovit i fraktion 125 – 250 

m enligt resultaten med de tre olika metoderna.   

 

 

Tabell 3. Sammanställning av analyserade halter biotit och muskovit i fraktion 125 – 250 m, 

medelvärde och osäkerhet, enligt de tre metoderna.  

  

Tabellen visar ganska stora skillnader mellan värdena. VVMB 613 anger halten i partikel - % 

medan de två andra metoderna anger volyms - %. Samtliga metoder använder korn – eller 

punkträkning för bestämningen. För data i tabell 3 används 600 eller 1200 punkter i petrografin, 

1200 - 1300 korn i VVMB 613 och 2500 – 3000 korn i separationsmetoden.   

Kornräkningen kan i princip betraktas som en beräkning av volyms - % om de räknade 

partiklarna har samma form och är lika stora. Glimmer förkommer ofta som tunna flak vilket 

innebär att värdet uttryckt i partikel -% blir högre än i volyms - % jämfört med mer sfäriska 

mineral. 

Biotit Muskovit Totalt

Petrografi v-% 16,6 5,0 21,6

VVMB 613 partikel -% 12,2 ± 1,4 13,3 ± 1,3 25,5 ± 2,1

Separationsmetod v-% 8 ± 0,5 6 ± 0,5 15 ± 0,5

Petrografi v-% 13,2 ± 0,9 3,7 ± 0,5 17,1 ± 1,4

VVMB 613 partikel -% 14,5 ± 1,5 13,0 ± 1,8 27,4 ± 2,2

Separationsmetod v-% 7 ± 0,5 8 ± 0,5 15 ± 0,5

125 - 250 m

före VSI

efter VSI
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Resultatet med VVMB 613 visar betydligt högre värden av både biotit och muskovit än 

separationsmetoden men enligt båda metoderna är halten av vartdera mineralet ungefär lika.  

I VVMB används ett petverktyg för att separera kornen vid räkningen vilket kan orsaka en 

skiktning/delaminering av glimmermineralet, Fehrm (2010) , Gerlach (2010
1
). Kornräkningen i 

separationsmetoden utförs genom att räkna korn som är utspridda på en skiva, utan petverktyg. 

Separationsmetoden innebär flera steg med hantering och överföring av materialet vilket innebär 

att framför allt glimmer som laddas statiskt, kan fastna och förloras under vägen. Den statiska 

laddningen medför problem även i VVMB 613.  

Den petrografiska analysen är utförd på fraktion 63 – 125 m och på 125 -250 m medan 

analyserna med de två övriga är utförda endast på 125 – 250 m. Dubbelproven av tunnslip visar 

god överensstämmelse, ± 1,4 % som högsta värde och något lägre avvikelser i den finare 

fraktionen.  Klorit är identifierad i tunnslipen i högre grad än med de två andra metoderna. 

Enligt den petrografiska analysen är halten muskovit betydligt lägre än halten biotit vilket skiljer 

sig från resultatet med de två andra metoderna. Skillnaden kan bero på en orienteringseffekt i 

tunnslipet. Enligt en tidigare petrografisk undersökning av samma bergmaterial, Ekström 

Mineral AB (2009) 
1,2

, noteras att biotiten mestadels förekommer som flak medan 

muskovitlisterna dominerar i fraktion 125 – 250 m. I den finare fraktionen 63 -125 m 

uppträdde muskovit enbart som lister.  

I den här undersökningen skriver Ekström Mineral (2010) angående orienteringseffekten: 

 ”Vid framställningen av tunnslipen finns viss risk att glimmern orienterar sig och därmed ger ett 

felaktigt värde vid punkträkningen. När glimmermineralen uppträder som flak är de orienterade 

tämligen parallellt med tunnslipet medan listerna representerar korn som orienterat sig mera 

vinkelrätt mot slipplanet. I det första fallet får man en för hög halt av glimmer vid 

punkträkningen medan det är tvärt om i det senare fallet. Som vi ser av mikrofotona förekommer 

såväl lister som flak i alla proverna vilket tyder på att inte någon utpräglad orientering 

förekommer. De relativt konstanta halterna av glimmer styrker också detta”. 

Jämförelsen med de analyser som gjorts med kornräkning i stereomikroskop tyder på att det är 

en orientering av muskoviten i tunnslipen. Tunnslipen visar ett plan av partiklarna som är 

ingjutna i epoxi och för mer information om orienteringen behövs snitt helst i tre plan.   

Identifieringen av mineral är säkrare med optiskt mikroskop än med stereomikroskop bl.a. 

genom högre förstoring. I stereomikroskopet kan det vara svårt att se t.ex. om den ljusa 

muskovitglimmern förekommer som halvkorn eller separat och att skilja på biotitaggregat och 

t.ex. amfibol.  

Analysen med VVMB 613 – 2001:100 har utförts på ett stort antal prov, 9 före och 9 efter VSI – 

krossen och ger information om noggrannheten i analysvärdet för det undersökta bergmaterialet. 

Standardavvikelsen för trippelproven varierar mellan 0.2 och 2.9 vilket visar att ett prov (ca 400 

korn) inte ger särskilt säker information. Metodbeskrivningen för VVMB 613 saknar 

rapportering om mätosäkerhet, NCC (2010). 

Den undersökta granodioriten är fint medelkornig med huvuddelen av glimmern frikrossad. Så är 

inte fallet i alla berg och noggrannheten i resultatet kommer därför att skilja sig.  
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Noggrannheten i resultatet med separationsmetoden kommer liksom i VVMB 613 att variera 

beroende på bergmaterial och kornstrukturen. I de fall där glimmern inte är frikrossad blir 

noggrannheten lägre men för övrigt bedöms separationsmetoden kunna ge ett sannare och 

noggrannare analysvärde. 

En översiktlig genomgång av data på tidigare utförda analyser med separationsmetoden på MRM 

Konsult AB visar att den högsta andelen glimmer ofta avskiljs i det första steget med låg 

strömstyrka, Gerlach (2010
2
). I bilaga 7 visas en sammanställning av data på 10 analyser där den 

avskilja mörka magnetiska fasen i steg 1 som går vidare till skakbord är rödmarkerad. I de fall 

där avskiljningen i steg 1 är låg resulterar steg 2 vid högre strömstyrka ofta till högre avskiljning. 

Datamaterialet visar att en separation i två steg med starkmagnet kan vara tillräckligt för att 

bestämma glimmerinnehållet i flera bergmaterial. 

 

Några fördelar och nackdelar som uppmärksammats vid jämförelsen av de tre olika metoderna 

listas i tabell 4. 

 

Tabell 4. För- och nackdelar med de olika metoderna för glimmerbestämning.   

Fördelar Nackdelar

Petrografi goda möjligheter att identfiera mineral provberedingen till tunnslip kan innebära orientering av glimmer

relativt hög noggrannhet liten provmängd

kan identifiera mineral i fina storlekar tar lång tid att få resultat

resultatet i volyms-% relativt dyr

få utförare

VVMB 613 snabb och relativt billig petinstrumentet kan medföra skiktning och statisk laddning

liten provmängd och relativt hög osäkerhet

i praktiken analyseras enbart 125 - 250 m

problem att identifiera vissa mineral med stereomikroskop

presentation i partikel-% 

Separationsmetod stor provmängd hantering av materialet i flera steg kan medföra att glimmer förloras 

relativt säker metod problem att identifiera vissa mineral med stereomikroskop

relativt hög noggrannhet fina partiklar kan inte separeras med starkmagnet

resultatet i volyms- och vikts-% relativt dyr utrustning

tar ca 1 - 1,5 dag att utföra metoden är inte i bruk idag
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7.2 Påverkan av VSI krossen 

Den petrografiska analysen av två fraktioner före och efter VSI – krossen, figur 2 och figur 3 

visar att halten av biotit och muskovit sjunker efter passagen i VSI i fraktion 125 – 250 m och 

ökar i fraktion 63 – 125 m. Det talar för att VSI krossen skiktar eller sönderdelar 

glimmermineralen.   

Resultaten med VVMB 613 antyder en ökning av glimmer i fraktion 125 – 250 m efter VSI 

krossen, figur 5, men osäkerheten i resultaten är för hög för att den slutsatsen skall kunna dras.  

Resultaten med separationsmetoden visar ingen ökning av glimmer efter VSI – krossen. Jämfört 

med petrografin ger de två andra metoderna inte information om vad som händer med glimmer i 

den finare fraktionen.    

Partikelstorleken på flak och lister av de olika glimmermineralen som observerats i tunnslipen 

har uppmätts. Resultatet visas i tabell 5.  

 

 

Tabell 5. Kornstorlekar hos biotit och muskovit bestämda med petrografi i tunnslip 

 

Värdena i tabell 5 tyder inte på att VSI – krossen förändrar partikelstorleken på 

glimmermineralen. Tunnslipen innehåller en mycket liten mängd material varför resultatet skall 

användas med den reservationen. 

Sammanfattningsvis visar inte försöken en tydlig påverkan av VSI – krossen men resultatet med 

petrografin indikerar att så fallet.  

Enligt Gerlach (2010)
1
 innehåller bergmaterial generellt mer biotit än muskovit och muskoviten 

är oftast mer grovkornig. Enligt mikroskopin på bergmaterialet (granodioriten) är halten biotit 

högre än halten muskovit, 6.2 v - % och 2.9 v - % respektive . Enligt analyserna med VVMB 613 

och separationsmetoden förefaller bearbetningen i krossverket, före VSI, att ha 

påverkat/delaminerat muskovit så halten i volyms - % ökat.  

  

Fraktion 

flak lister flak lister

m diameter bredd-längd diameter bredd-längd

m m m m

Före VSI 125- 500 50 - 250 20 - 200, 90 - 400 50 - 100 (få) 1 - 80, 50 - 600

Efter VSI 125- 500 80 - 250 20 - 250, 80 - 400 80 - 200 10 - 100, 80 - 400

Före VSI 63 - 125 50 - 125 10 - 120, 60 - 200 40 - 60 10 - 100, 50 - 500

Efter VSI 63 - 125 60 - 150 20 - 200, 70 - 400 40 - 100 10 - 150, 50 - 200

Biotit Muskovit
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8 Förslag på fortsatt utveckling 

Försöken med separationsmetoden (magnetiska separatorn) utfördes med apparatur som inte var 

i optimalt skick och resultaten är därför inte tillräckliga för utvärderingen. Försöken och data 

från tidigare utförda analyser visar att metoden kan ge relativt säkra resultat varför det är 

intressant att göra analyser med korrekta inställningar, lämplig matningshastighet och med 

uteslutande av det torra skakbordet på samma sätt som i projektet. Jämfört med petrografi ger 

separationsmetoden ett säkrare värde enligt Ekström (2010). 

Separationsmetoden kan användas på en finare fraktion, 90 – 150 m, enligt metodbeskrivningen. 

Enligt data på tidigare utförda körningar är det för vissa bergmaterial stor skillnad på 

glimmerhalten i fraktion 90 – 150 m och 150 – 250 m, Gerlach (2010)
2
. 

Det specialkonstruerade torra skakbordet som avskiljer materialet i nio fack är intressant att testa 

separat.  

Ett annat förslag är att jämföra analyser på krossberg med VVMB 613 och separationsmetoden. 

Båda använder kornräkning men i separationsmetoden görs en omräkning till volyms - % och 

bestämningen utförs på ett betydligt större antal korn och provmängd. En jämförande studie på 

10 – 15 bergkross kan eventuellt användas som underlag för att införa en omräkningsfaktor till 

volyms - % för VVMB 613 där resultatet anges i partikel- %. Analysdata på krossberg med 

separationsmetoden på MRM Konsult AB kan användas och kompletteras med analys enligt 

VVMB 613. 

Metoden VVMB 613 kan förbättras genom att kornräkningen utförs med stereomikroskop på 

mineralkorn som spridits ut på en skiva, utan pekinstrumentet. Skivan flyttas för varje 100 korn 

som räknas och partikelräkningen utförs på ett större antal korn än angivet i metoden. En utökad 

kornräkning på det sättet har införts på MRM Konsult AB, se bilaga 6. 

Det är även intressant att undersöka andra metoder, t.ex. en metod där mineralinnehållet 

analyseras efter att provet spraytorkats enligt en metod utvecklad av Hillier (1999). 

Spraytorkningen gör att glimmermineralet får en sfärisk form. XRPD (röntgendiffraktion på 

pulver) används därefter för att bestämma innehållet. SLU anlitar Macauley Institute i Skottland 

för mineralanalyser av jord enligt den metoden, Öborn (2010). 
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Bilaga 4. Laboratorieprotokoll över försöken med Glimmeranalys med Separationsmetoden. 
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Blankett tillhörande VVMB 613 används! 
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MRM Konsult AB. Exempel. 
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Bilaga 1. Metodbeskrivning. Glimmeranalys enligt separationsmetoden.  
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Bilaga 1 - 4. 
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Bilaga 2. Analysresultat med VVMB 613–2001:100  
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Leverantör / Täkt: Provnr: 2100495

Produkt: Idnr: F1a

Objekt: Provtagningsdatum: 2010-09-29

Märkning: Analysdatum: 2010-10-18

Tillsattsmedel/mängd (%):

Vidhäftningstal (%):

Biotit Muskovit Klorit Andel glimmer totalt (%)

 0,125-0,250 mm 10,0% 14,8% 0,0% 24,8% 75,2%

 Analysfraktion (mm) Biotit Muskovit Klorit Övriga mineral samt 

bergartsfragment

Totalt antal korn

0,125-0,250 44 65

Summa

Ev. noteringar : Utfört av: 

Titel:

Bestämning av glimmerhalt i materialets finfraktion enligt VVMB 613-2001:100

                                                 /Mats Fehrm

Fil. Mag.Geovetenskap 

440109 331

NCC Roads AB Sydväst Stenungsund

Ev. övriga glimmer

Antal korn

Ev. övriga glimmer 
Övriga mineral 

samt b. fragm.

0,0125mm ur vindsikt - okubiserat.

0,0%

Produktionskontroll kross Stenungsund

F1a. - Minbas 2.2.6

Leverantör / Täkt: Provnr: 2100496

Produkt: Idnr: F1b

Objekt: Provtagningsdatum: 2010-09-29

Märkning: Analysdatum: 2010-10-22

Tillsattsmedel/mängd (%):

Vidhäftningstal (%):

Biotit Muskovit Klorit Andel glimmer totalt (%)

 0,125-0,250 mm 12,3% 13,5% 0,0% 25,8% 74,2%

 Analysfraktion (mm) Biotit Muskovit Klorit Övriga mineral samt 

bergartsfragment

Totalt antal korn

0,125-0,250 51 56

Summa

Ev. noteringar : Utfört av: 

Titel:

Bestämning av glimmerhalt i materialets finfraktion enligt VVMB 613-2001:100

                                                 /Mats Fehrm

Fil. Mag.Geovetenskap 

415107 308

NCC Roads AB Sydväst Stenungsund

Ev. övriga glimmer

Antal korn

Ev. övriga glimmer 
Övriga mineral 

samt b. fragm.

0,0125mm ur vindsikt - okubiserat.

0,0%

Produktionskontroll kross Stenungsund

F1b. - Minbas 2.2.6

Leverantör / Täkt: Provnr: 2100581

Produkt: Idnr: F1c

Objekt: Provtagningsdatum: 2010-09-29

Märkning: Analysdatum: 2010-10-27

Tillsattsmedel/mängd (%):

Vidhäftningstal (%):

Biotit Muskovit Klorit Andel glimmer totalt (%)

 0,125-0,250 mm 11,8% 12,5% 0,0% 24,3% 75,7%

 Analysfraktion (mm) Biotit Muskovit Klorit Övriga mineral samt 

bergartsfragment

Totalt antal korn

0,125-0,250 50 53

Summa

Ev. noteringar : Utfört av: 

Titel:

Bestämning av glimmerhalt i materialets finfraktion enligt VVMB 613-2001:100

                                                 /Mats Fehrm

Fil. Mag.Geovetenskap 

424103 321

NCC Roads AB Sydväst Stenungsund

Ev. övriga glimmer

Antal korn

Ev. övriga glimmer 
Övriga mineral 

samt b. fragm.

0,0125mm ur vindsikt - okubiserat.

0,0%

Produktionskontroll kross Stenungsund

F1c. - Minbas 2.2.6
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Leverantör / Täkt: Provnr: 2100497

Produkt: Idnr: F2a

Objekt: Provtagningsdatum: 2010-09-29

Märkning: Analysdatum: 2010-10-22

Tillsattsmedel/mängd (%):

Vidhäftningstal (%):

Biotit Muskovit Klorit Andel glimmer totalt (%)

 0,125-0,250 mm 11,7% 12,4% 0,0% 24,1% 75,9%

 Analysfraktion (mm) Biotit Muskovit Klorit Övriga mineral samt 

bergartsfragment

Totalt antal korn

0,125-0,250 53 56

Summa

Ev. noteringar : Utfört av: 

Titel:

Bestämning av glimmerhalt i materialets finfraktion enligt VVMB 613-2001:100

                                                 /Mats Fehrm

Fil. Mag.Geovetenskap 

453109 344

NCC Roads AB Sydväst Stenungsund

Ev. övriga glimmer

Antal korn

Ev. övriga glimmer 
Övriga mineral 

samt b. fragm.

0,0125mm ur vindsikt - okubiserat.

0,0%

Produktionskontroll kross Stenungsund

F2a. - Minbas 2.2.6

Leverantör / Täkt: Provnr: 2100498

Produkt: Idnr: E2b

Objekt: Provtagningsdatum: 2010-09-29

Märkning: Analysdatum: 2010-10-25

Tillsattsmedel/mängd (%):

Vidhäftningstal (%):

Biotit Muskovit Klorit Andel glimmer totalt (%)

 0,125-0,250 mm 14,6% 15,3% 0,0% 29,9% 70,1%

 Analysfraktion (mm) Biotit Muskovit Klorit Övriga mineral samt 

bergartsfragment

Totalt antal korn

0,125-0,250 64 67

Summa

Ev. noteringar : Utfört av: 

Titel:

Bestämning av glimmerhalt i materialets finfraktion enligt VVMB 613-2001:100

                                                 /Mats Fehrm

Fil. Mag.Geovetenskap 

438131 307

NCC Roads AB Sydväst Stenungsund

Ev. övriga glimmer

Antal korn

Ev. övriga glimmer 
Övriga mineral 

samt b. fragm.

0,0125mm ur vindsikt - okubiserat.

0,0%

Produktionskontroll kross Stenungsund

F2b. - Minbas 2.2.6

Leverantör / Täkt: Provnr: 2100582

Produkt: Idnr: F2c

Objekt: Provtagningsdatum: 2010-09-29

Märkning: Analysdatum: 2010-10-28

Tillsattsmedel/mängd (%):

Vidhäftningstal (%):

Biotit Muskovit Klorit Andel glimmer totalt (%)

 0,125-0,250 mm 13,2% 14,7% 0,0% 27,9% 72,1%

 Analysfraktion (mm) Biotit Muskovit Klorit Övriga mineral samt 

bergartsfragment

Totalt antal korn

0,125-0,250 58 65

Summa

Ev. noteringar : Utfört av: 

Titel:

Bestämning av glimmerhalt i materialets finfraktion enligt VVMB 613-2001:100

                                                 /Mats Fehrm

Fil. Mag.Geovetenskap 

441123 318

NCC Roads AB Sydväst Stenungsund

Ev. övriga glimmer

Antal korn

Ev. övriga glimmer 
Övriga mineral 

samt b. fragm.

0,0125mm ur vindsikt - okubiserat.

0,0%

Produktionskontroll kross Stenungsund

F2c. - Minbas 2.2.6
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Leverantör / Täkt: Provnr: 2100499

Produkt: Idnr: F3a

Objekt: Provtagningsdatum: 2010-09-29

Märkning: Analysdatum: 2010-10-25

Tillsattsmedel/mängd (%):

Vidhäftningstal (%):

Biotit Muskovit Klorit Andel glimmer totalt (%)

 0,125-0,250 mm 10,7% 12,2% 0,0% 22,9% 77,1%

 Analysfraktion (mm) Biotit Muskovit Klorit Övriga mineral samt 

bergartsfragment

Totalt antal korn

0,125-0,250 43 49

Summa

Ev. noteringar : Utfört av: 

Titel:

Bestämning av glimmerhalt i materialets finfraktion enligt VVMB 613-2001:100

                                                 /Mats Fehrm

Fil. Mag.Geovetenskap 

40292 310

NCC Roads AB Sydväst Stenungsund

Ev. övriga glimmer

Antal korn

Ev. övriga glimmer 
Övriga mineral 

samt b. fragm.

0,0125mm ur vindsikt - okubiserat.

0,0%

Produktionskontroll kross Stenungsund

F3a. - Minbas 2.2.6

Leverantör / Täkt: Provnr: 2100500

Produkt: Idnr: F3b

Objekt: Provtagningsdatum: 2010-09-29

Märkning: Analysdatum: 2010-10-25

Tillsattsmedel/mängd (%):

Vidhäftningstal (%):

Biotit Muskovit Klorit Andel glimmer totalt (%)

 0,125-0,250 mm 12,6% 12,1% 0,0% 24,8% 75,2%

 Analysfraktion (mm) Biotit Muskovit Klorit Övriga mineral samt 

bergartsfragment

Totalt antal korn

0,125-0,250 54 52

Summa

Ev. noteringar : Utfört av: 

Titel:

Bestämning av glimmerhalt i materialets finfraktion enligt VVMB 613-2001:100

                                                 /Mats Fehrm

Fil. Mag.Geovetenskap 

428106 322

NCC Roads AB Sydväst Stenungsund

Ev. övriga glimmer

Antal korn

Ev. övriga glimmer 
Övriga mineral 

samt b. fragm.

0,0125mm ur vindsikt - okubiserat.

0,0%

Produktionskontroll kross Stenungsund

F3b. - Minbas 2.2.6

Leverantör / Täkt: Provnr: 2100583

Produkt: Idnr: F3c

Objekt: Provtagningsdatum: 2010-09-29

Märkning: Analysdatum: 2010-10-28

Tillsattsmedel/mängd (%):

Vidhäftningstal (%):

Biotit Muskovit Klorit Andel glimmer totalt (%)

 0,125-0,250 mm 12,7% 12,4% 0,0% 25,1% 74,9%

 Analysfraktion (mm) Biotit Muskovit Klorit Övriga mineral samt 

bergartsfragment

Totalt antal korn

0,125-0,250 51 50

Summa

Ev. noteringar : Utfört av: 

Titel:

Bestämning av glimmerhalt i materialets finfraktion enligt VVMB 613-2001:100

                                                 /Mats Fehrm

Fil. Mag.Geovetenskap 

402101 301

NCC Roads AB Sydväst Stenungsund

Ev. övriga glimmer

Antal korn

Ev. övriga glimmer 
Övriga mineral 

samt b. fragm.

0,0125mm ur vindsikt - okubiserat.

0,0%

Produktionskontroll kross Stenungsund

F3c. - Minbas 2.2.6
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Leverantör / Täkt: Provnr: 2100501

Produkt: Idnr: E1a

Objekt: Provtagningsdatum: 2010-09-29

Märkning: Analysdatum: 2010-10-11

Tillsattsmedel/mängd (%):

Vidhäftningstal (%):

Biotit Muskovit Klorit Andel glimmer totalt (%)

 0,125-0,250 mm 14,8% 11,0% 0,0% 25,8% 74,2%

 Analysfraktion (mm) Biotit Muskovit Klorit Övriga mineral samt 

bergartsfragment

Totalt antal korn

0,125-0,250 65 48

Summa

Ev. noteringar : Utfört av: 

Titel:

Bestämning av glimmerhalt i materialets finfraktion enligt VVMB 613-2001:100

                                                 /Mats Fehrm

Fil. Mag.Geovetenskap 

438113 325

NCC Roads AB Sydväst Stenungsund

Ev. övriga glimmer

Antal korn

Ev. övriga glimmer 
Övriga mineral 

samt b. fragm.

0,0125mm ur vindsikt - kubiserat.

0,0%

Produktionskontroll kross Stenungsund

E1a. - Minbas 2.2.6

Leverantör / Täkt: Provnr: 2100502

Produkt: Idnr: E1b

Objekt: Provtagningsdatum: 2010-09-29

Märkning: Analysdatum: 2010-10-11

Tillsattsmedel/mängd (%):

Vidhäftningstal (%):

Biotit Muskovit Klorit Andel glimmer totalt (%)

 0,125-0,250 mm 14,4% 10,3% 0,5% 25,1% 74,9%

 Analysfraktion (mm) Biotit Muskovit Klorit Övriga mineral samt 

bergartsfragment

Totalt antal korn

0,125-0,250 63 45 2

Summa

Ev. noteringar : Utfört av: 

Titel:

Bestämning av glimmerhalt i materialets finfraktion enligt VVMB 613-2001:100

                                                 /Mats Fehrm

Fil. Mag.Geovetenskap 

439110 329

NCC Roads AB Sydväst Stenungsund

Ev. övriga glimmer

Antal korn

Ev. övriga glimmer 
Övriga mineral 

samt b. fragm.

0,0125mm ur vindsikt - kubiserat.

0,0%

Produktionskontroll kross Stenungsund

E1b. - Minbas 2.2.6

Leverantör / Täkt: Provnr: 2100578

Produkt: Idnr: E1c

Objekt: Provtagningsdatum: 2010-09-29

Märkning: Analysdatum: 2010-10-26

Tillsattsmedel/mängd (%):

Vidhäftningstal (%):

Biotit Muskovit Klorit Andel glimmer totalt (%)

 0,125-0,250 mm 14,8% 10,6% 0,0% 25,4% 74,6%

 Analysfraktion (mm) Biotit Muskovit Klorit Övriga mineral samt 

bergartsfragment

Totalt antal korn

0,125-0,250 63 45

Summa

Ev. noteringar : Utfört av: 

Titel:

Bestämning av glimmerhalt i materialets finfraktion enligt VVMB 613-2001:100

                                                 /Mats Fehrm

Fil. Mag.Geovetenskap 

426108 318

NCC Roads AB Sydväst Stenungsund

Ev. övriga glimmer

Antal korn

Ev. övriga glimmer 
Övriga mineral 

samt b. fragm.

0,0125mm ur vindsikt - kubiserat.

0,0%

Produktionskontroll kross Stenungsund

E1c. - Minbas 2.2.6
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Leverantör / Täkt: Provnr: 2100503

Produkt: Idnr: E2a

Objekt: Provtagningsdatum: 2010-09-29

Märkning: Analysdatum: 2010-10-12

Tillsattsmedel/mängd (%):

Vidhäftningstal (%):

Biotit Muskovit Klorit Andel glimmer totalt (%)

 0,125-0,250 mm 14,3% 13,6% 0,0% 27,8% 72,2%

 Analysfraktion (mm) Biotit Muskovit Klorit Övriga mineral samt 

bergartsfragment

Totalt antal korn

0,125-0,250 64 61

Summa

Ev. noteringar : Utfört av: 

Titel:

Bestämning av glimmerhalt i materialets finfraktion enligt VVMB 613-2001:100

                                                 /Mats Fehrm

Fil. Mag.Geovetenskap 

449125 324

NCC Roads AB Sydväst Stenungsund

Ev. övriga glimmer

Antal korn

Ev. övriga glimmer 
Övriga mineral 

samt b. fragm.

0,0125mm ur vindsikt - kubiserat.

0,0%

Produktionskontroll kross Stenungsund

E2a. - Minbas 2.2.6

Leverantör / Täkt: Provnr: 2100504

Produkt: Idnr: E2b

Objekt: Provtagningsdatum: 2010-09-29

Märkning: Analysdatum: 2010-10-12

Tillsattsmedel/mängd (%):

Vidhäftningstal (%):

Biotit Muskovit Klorit Andel glimmer totalt (%)

 0,125-0,250 mm 16,2% 13,6% 0,0% 29,8% 70,2%

 Analysfraktion (mm) Biotit Muskovit Klorit Övriga mineral samt 

bergartsfragment

Totalt antal korn

0,125-0,250 76 64

Summa

Ev. noteringar : Utfört av: 

Titel:

Bestämning av glimmerhalt i materialets finfraktion enligt VVMB 613-2001:100

                                                 /Mats Fehrm

Fil. Mag.Geovetenskap 

470140 330

NCC Roads AB Sydväst Stenungsund

Ev. övriga glimmer

Antal korn

Ev. övriga glimmer 
Övriga mineral 

samt b. fragm.

0,0125mm ur vindsikt - kubiserat.

0,0%

Produktionskontroll kross Stenungsund

E2b. - Minbas 2.2.6

Leverantör / Täkt: Provnr: 2100579

Produkt: Idnr: E2c

Objekt: Provtagningsdatum: 2010-09-29

Märkning: Analysdatum: 2010-10-26

Tillsattsmedel/mängd (%):

Vidhäftningstal (%):

Biotit Muskovit Klorit Andel glimmer totalt (%)

 0,125-0,250 mm 14,0% 14,0% 0,0% 27,9% 72,1%

 Analysfraktion (mm) Biotit Muskovit Klorit Övriga mineral samt 

bergartsfragment

Totalt antal korn

0,125-0,250 61 61

Summa

Ev. noteringar : Utfört av: 

Titel:

Bestämning av glimmerhalt i materialets finfraktion enligt VVMB 613-2001:100

                                                 /Mats Fehrm

Fil. Mag.Geovetenskap 

437122 315

NCC Roads AB Sydväst Stenungsund

Ev. övriga glimmer

Antal korn

Ev. övriga glimmer 
Övriga mineral 

samt b. fragm.

0,0125mm ur vindsikt - kubiserat.

0,0%

Produktionskontroll kross Stenungsund

E2c. - Minbas 2.2.6
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Leverantör / Täkt: Provnr: 2100505

Produkt: Idnr: E3a

Objekt: Provtagningsdatum: 2010-09-29

Märkning: Analysdatum: 2010-10-16

Tillsattsmedel/mängd (%):

Vidhäftningstal (%):

Biotit Muskovit Klorit Andel glimmer totalt (%)

 0,125-0,250 mm 16,8% 14,9% 0,0% 31,7% 68,3%

 Analysfraktion (mm) Biotit Muskovit Klorit Övriga mineral samt 

bergartsfragment

Totalt antal korn

0,125-0,250 77 68

Summa

Ev. noteringar : Utfört av: 

Titel:

Bestämning av glimmerhalt i materialets finfraktion enligt VVMB 613-2001:100

                                                 /Mats Fehrm

Fil. Mag.Geovetenskap 

457145 312

NCC Roads AB Sydväst Stenungsund

Ev. övriga glimmer

Antal korn

Ev. övriga glimmer 
Övriga mineral 

samt b. fragm.

0,0125mm ur vindsikt - kubiserat.

0,0%

Produktionskontroll kross Stenungsund

E3a. - Minbas 2.2.6

Leverantör / Täkt: Provnr: 2100506

Produkt: Idnr: E3b

Objekt: Provtagningsdatum: 2010-09-29

Märkning: Analysdatum: 2010-10-16

Tillsattsmedel/mängd (%):

Vidhäftningstal (%):

Biotit Muskovit Klorit Andel glimmer totalt (%)

 0,125-0,250 mm 12,1% 14,1% 0,0% 26,2% 73,8%

 Analysfraktion (mm) Biotit Muskovit Klorit Övriga mineral samt 

bergartsfragment

Totalt antal korn

0,125-0,250 56 65

Summa

Ev. noteringar : Utfört av: 

Titel:

Bestämning av glimmerhalt i materialets finfraktion enligt VVMB 613-2001:100

                                                 /Mats Fehrm

Fil. Mag.Geovetenskap 

461121 340

NCC Roads AB Sydväst Stenungsund

Ev. övriga glimmer

Antal korn

Ev. övriga glimmer 
Övriga mineral 

samt b. fragm.

0,0125mm ur vindsikt - kubiserat.

0,0%

Produktionskontroll kross Stenungsund

E3b. - Minbas 2.2.6

Leverantör / Täkt: Provnr: 2100580

Produkt: Idnr: E3c

Objekt: Provtagningsdatum: 2010-09-29

Märkning: Analysdatum: 2010-10-27

Tillsattsmedel/mängd (%):

Vidhäftningstal (%):

Biotit Muskovit Klorit Andel glimmer totalt (%)

 0,125-0,250 mm 12,7% 14,6% 0,0% 27,2% 72,8%

 Analysfraktion (mm) Biotit Muskovit Klorit Övriga mineral samt 

bergartsfragment

Totalt antal korn

0,125-0,250 54 62

Summa

Ev. noteringar : Utfört av: 

Titel:

Bestämning av glimmerhalt i materialets finfraktion enligt VVMB 613-2001:100

                                                 /Mats Fehrm

Fil. Mag.Geovetenskap 

426116 310

NCC Roads AB Sydväst Stenungsund

Ev. övriga glimmer

Antal korn

Ev. övriga glimmer 
Övriga mineral 

samt b. fragm.

0,0125mm ur vindsikt - kubiserat.

0,0%

Produktionskontroll kross Stenungsund

E3c. - Minbas 2.2.6
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Bilaga 3. Sammanställning av resultat och beräkningar med VVMB 613 

 

 

  

Mia Tossavainen

Fraktion Biotit Bstdav Muskovit Mstdav Klorit Andel glimmer totalt (%) Gstdav

 0,125-0,250 mm F1a 10,0% 14,8% 0,0% 24,8%

 0,125-0,250 mm F1b 12,3% 13,5% 0,0% 25,8%

 0,125-0,250 mm F1c 11,8% 12,5% 0,0% 24,3%

F1medel 11,4% 1,2% 13,6% 1,2% 25,0% 0,8%

 0,125-0,250 mm F2a 11,7% 12,4% 0,0% 24,1%

 0,125-0,250 mm F2b 14,6% 15,3% 0,0% 29,9%

 0,125-0,250 mm F2c 13,2% 14,7% 0,0% 27,9%

F2medel 13,2% 1,5% 14,1% 1,5% 27,3% 2,9%

 0,125-0,250 mm F3a 10,7% 12,2% 0,0% 22,9%

 0,125-0,250 mm F3b 12,6% 12,1% 0,0% 24,8%

 0,125-0,250 mm F3c 12,7% 1,4% 12,4% 0,0% 25,1%

F3medel 12,0% 1,1% 12,2% 0,2% 24,3% 1,2%

F 1-3 medel 12,2% 1,35% 13,3% 1,28% 25,5% 2,14%

 0,125-0,250 mm E1a 14,8% 11,0% 0,0% 25,8%

 0,125-0,250 mm E1b 14,4% 10,3% 0,5% 25,1%

 0,125-0,250 mm E1c 14,8% 10,6% 0,0% 25,4%

E1medel 14,7% 0,2% 10,6% 0,4% 25,4% 0,4%

 0,125-0,250 mm E2a 14,3% 13,6% 0,0% 27,8%

 0,125-0,250 mm E2b 16,2% 13,6% 0,0% 29,8%

 0,125-0,250 mm E2c 14,0% 14,0% 0,0% 27,9%

E2medel 14,8% 1,2% 13,7% 0,2% 28,5% 1,1%

 0,125-0,250 mm E3a 16,8% 14,9% 0,0% 31,7%

 0,125-0,250 mm E3b 12,1% 14,1% 0,0% 26,2%

 0,125-0,250 mm E3c 12,7% 14,6% 0,0% 27,2%

E3medel 13,9% 2,6% 14,5% 0,4% 28,4% 2,9%

E 1-3 medel 14,5% 1,49% 13,0% 1,81% 27,4% 2,18%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Ev. övriga glimmer 

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Bestämning av glimmerhalt i materialets finfraktion enligt VVMB 613-2001:100 _Sammanställning och beräkningar
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Bilaga 4. Laboratorieprotokoll över försöken med Glimmeranalys med Separationsmetoden 
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Bilaga 5. Laboratorieprotokoll över kornräkningen till Glimmeranalys med Separationsmetoden. 

Prov nr 11. Blankett tillhörande VVMB 613 används! 
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Bilaga 6. Glimmeranalys enligt VVMB 613. Laboratorieprotokoll avseende utökad kornräkning, 

MRM Konsult AB. Exempel. 
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Bilaga 7. Sammanställning av ett urval data från körningar med separationsmetoden, MRM Konsult AB. OBS! inte komplett. 

 

MRM material   - 10 analyser under  2002

MRM  prov 029 04 029 03 029 02 01120A 011 22 011 14 011 19 011 18 011 17 011 16

Fraktion 150 - 250 m

Invägt (g) 10,0045 10,0092 10,0019 10,0065 10,0033 10,0007 10,0103 10,0292 10,0045 10,0034

Handmagnet 0,1310 0,0308 0,2038 0,0336 0,0563 0,2957 0,01 0,0457 0,0382 0,0362

MS1 Ljus fas 6,6940 3,6531 8,2166 9,3270 8,7147 9,2599 8,6623 6,2198 8,114 9,747

Mörk fas* 3,1599 6,2995 1,5408 0,6105 1,1667 0,4154 1,3213 3,7112 1,8334 0,1918

Rännan 0,0157 0,0108 0,0265 0,0133 0,0413 0,0229 0,0092 0,0278 0,015 0,013

MS2 Ljus fas 5,5820 3,1736 7,6566 8,9727 4,0968 8,6559 3,3776 3,0721 3,2765 9,4795

Mörk fas 1,0764 0,4604 0,548 0,3213 4,5703 0,5949 5,2392 3,1112 4,8072 0,2532

Rännan 0,0271 0,0126 0,0058 0,0066 0,0205 0,0038 0,0324 0,0237 0,0142 0,0072

Mörk fas*

Skakbord  fas A (g) 2,7376 3,0037 1,0852 0,6105 0,3872 0,1643 1,0857 2,8277 0,8628 0,1918

B (g) 0,1861 2,1449 0,2722 0 0,4799 0,2511 0,2299 0,5163 0,5732

C (g) 0,2252 1,1331 0,1797 0 0,2915 0,3668 0,3946

(g) 3,1489 6,2817 1,5378 0,6105 1,1586 0,4154 1,3156 3,7108 1,8306 0,1918

Skakbord A % 90 75 95 90 90 85 75 95 90 65

Skakbord B % 75 75 75 75 25 25 85 80

Skakbord C % 70 10 60 60 35 40

(g) 2,7610 3,9748 1,3436 0,5495 0,8833 0,2025 0,87 3,2536 1,3929 0,1247

(%) 95,8 97,4 88,0 63,0 42,2 76,1 42,4 69,1 48,4 66,8

HM % 7 50 7 5 30 5 25 40 40 0

MS1 Rännan % 5 50 25 10 30 0,5 30 70 25 10

MS 2 Rännan % 15 50 70 25 85 30 80 90 85 10

MS 2 Ljus fas % 0 1 1 3 0,5 0 3 15 15 0,5

MS 2 Mörk fas % 10 10 15 15 25 8 20 30 20 5

(g) 0,1211 0,1048 0,1838 0,3221 1,2098 0,0636 1,1803 1,4533 1,4841 0,0621

(g) 2,8821 4,0796 1,5274 0,8716 2,0931 0,2661 2,0503 4,7069 2,8770 0,1868

Glimmer vikts-% 28,9 40,9 15,3 8,7 21,0 2,7 20,5 47,0 28,8 1,6

Glimmer volym-% 25,4 40,9 13,3 7,5 18,6 2,1 18,0 43,0 25,0 2,0

Glimmer Tot 

Summa skakbord

Resultat glimmer 

Glimmer skakbord

Glimmer skakbord/glimmer totalt

Glimmer övriga faser 


