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1

Introduktion

I Sverige produceras stora mängder entreprenadberg vid utbyggnad av infrastrukturen. Det
kommer fram bergmassor både vid tunnelbygge och vid sprängning av berg för väg och
järnväg. Det mesta av entreprenadberget krossas och används som utfyllnadsmaterial, som
inte kräver någon speciell kvalité.
Olika användningsområden kräver olika typer av kvalité. Som vägunderbyggnad så krävs en
hårdhet. I allmänhet krävs ett värde mindre än 40 i en Los Angeles test. Som slitlager krävs en
hög slitstyrka för att kunna motstå dubbdäck. Betongballast skiljer sig markant från de andra
användningsområden då det inte krävs någon högre styrka, då ballasten generellt är starkare
än cementpastan i den hårdnade betongen.
Olika typer av bergarter ger olika produkter som uppkrossade. Även variationer i en bergart
kan ge skillnader när det gäller lämplighet som ballast för betongtillverkning. I många fall kan
man förvänta sig att entreprenadberg innehåller många typer av bergarter som lämpar sig för
olika produkter. Även inom en bergtäkt så kan man ofta finna olika typer av bergarter som vid
selektiv brytning skulle kunna ge olika produkter. Både när det gäller entreprenadberg och
bergtäkter så är de fördelaktigt att från början veta vilka typer av berg man kan förvänta sig.
Detta kan man få genom geologisk kartering av ytberg och tolkning av hur det ser ut djupare
och genom att i vissa fall utnyttja, om det finns, borrkärnor. I annat fall måste bergarten
klassas vid sprängning eller kort därefter.
Om entreprenadberget kunde klassas och sorteras skulle delar av det kunna användas i mera
högvärdiga tillämpningar som exempelvis i betong eller till slitbanor.
Figur 1 visar betydelsen av bergartstexturen. En bergart med jämnkornig textur och raka
kornfogar ”spricker” vid krossning längs kornfogarna och ger relativt runda korn. Denna
bergartstextur ger ett fysikaliskt svagt bergartsfragment men det kommer att vid krossning ge
relativt kubiskt finmaterial vilket är bra för betongballast. Ökad flikighet och sammanväxta
kristallkorn ger hårda stenar men också flisig finballast. Redan här kan man göra en
grovsortering av lämplighet. Det som för svag ballast för många applikationer kan ge kubiska
korn och vara bra vid betongtillverkning. Antagligen så ger den jämnkorniga texturen på skala
1 den bästa betongballasten.
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Figur 1. Principskiss över bergartstexturer från tunnslip i polarisationsmikroskop. Den
jämnkorniga (1) bör ge bäst betongballast med relativt kubiska mineralkorn. Energieffektivt
utnyttjande av bergmaterial i Väglinjen. VTI rapport 800, 2013. Fredrik Hellman, Håkan
Arvidsson, (VTI), Karin Appelquist and Linus Brander (CBI).

1.1

Betongballast

Det som främst styr lämpligheten hos betongballast är att man skall kunna få fram en färsk
betong med bra gjutegenskaper med så lite cement och vatten som möjligt. Detta kräver en
viss jämn partikelfördelning och runda eller kubiska ballastpartiklar. Till skillnad från de
flesta andra tillämpningsområdena så kräver betongballast ingen speciell styrka. Den
vanligaste ballasttypen för betongtillverkning internationellt är kalksten som har en relativt
svag styrka. Även för betong är styrkan viktig men i de flesta fall bestäms styrkan av pastans
porositet och homogenitet.
Detta medför att man till betongballast kan krossa bergarter som inte är lämpliga för andra
ändamål.
För att kunna utvärdera en bergarts lämplighet så krävs att man skall kunna utvärdera den på
en liten provmängd.
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Kunskapsläge

När det gäller hållfasthet eller slitstyrka så är bergarten och dess mineralogi och textur helt
avgörande. Detta är av underordnad betydelse för betongballast. För betongballast är
kornkurvan och ballastens kornform avgörande. Hur kornkurvan ser ut och kornens form
beror på en kombination av den krossade bergartens mineralogi, textur och krossningsteknik.
Kornkurva kan justeras genom siktning (vanlig sikt, spaltsikt, vindsikt, tvättning, etc.) varför
kornformen och kornytan blir de viktigaste variablerna.
En bergarts lämplighet kan utvärderas genom en petrografisk undersökning av bergarten eller
bäst genom petrografisk analys av en bergart som krossats och där de enskilda fraktionerna
kan analyseras.
Det finns även ställföreträdande metoder som avslöjar ballastens egenskaper. För att
slutgiltigt få fram lämpligheten för betong måste man dock göra betongtester. Dessa blir
emellertid för tidskrävande varför man måste dela ner och förenkla analysen. För att kunna
utnyttja entreprenadberg måste man finna enkla och snabba metoder.
Finballasten och grovballasten kan behandlas var för sig. Fillerfraktionen är också
betydelsefull och bör analyseras för sig. De grövre partiklarna kan man observera visuellt och
bedöma relativt väl.
Normalt på CBI så används standardiserade tester på bruk (0-2 mm) eller mikrobruk (0-0,125
mm och 0-0,25mm). I Lagerblad et al 2008 har petrografisk data och data från
ställföreträdande metoder korrelerats mot olika brukstester.
Vissa bergarter speciellt skiffriga bergarter och glimmerrika bergarter ger inte bra
betongballast på grund av att de ger flakiga korn. Finkorniga bergarter kan vara alkalireaktiva
och porösa sedimentära, lågmetamorfa bergarter och bergarter som frigör leror ger ofta en
dålig reologi. Det står beskrivet i Lagerblad & Trägårdh 1995 och Lagerblad et al. 2008.
Genom olika krossningsmetoder och siktning kan man delvis få fram en lämplig
kornfördelning och kornform. Det har dock visat sig att bergarten och dess mineralfördelning
är mera betydelsefull för lämpligheten (Lagerblad et al. 2008). Framför allt så skall
partiklarna vara kubiska och inte flakiga eller avlånga. En alltför rå yta är också negativt.
Vid krossningen så kommer de grövre partiklarna att bestå av bergartsfragment medan de
minsta partiklarna kommer att bestå av enskilda mineral. Mineralens kristallografiska form
ger till stor del partikelns form. Speciellt besvärlig är glimmern, då den är är flakig, vilket ger
motstånd i den färska betongen. De vanligaste glimmermineralen är biotit och muskovit som
är vanliga i graniter och granodioriter och kloriter som är vanliga i basiska bergarter som
diabas och gabbro. Om glimmermineralen sitter tillsammans med andra mineral i ett
bergartsfragment så blir partikeln mera kubisk. Det är fri glimmer som ger besvär.
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För att få en bra arbetbarhet så krävs en viss partikelkurva. Figur 2 visar en principskiss över
hur proportionerna mellan ballaststorlekar ser ut. En viktig variabel är mikrobruket som
förutom ballastfiller även innehåller cement, vatten, tillsatsmaterial, tillsattsmedel och luft.
Det krävs en viss mängd mikrobruk för att de grövre partiklarna skall lösgöras och betongen
bli arbetbar. I princip så kräver en sämre partikelform mera mikrobruk för en god arbetbarhet.
Ofta expanderas mängden mikrobruk genom att öka mängden vatten och cement (konstant
vct), vilket inte är miljövänligt och medför högre hydratationsvärme och krympning. Det är
bättre att öka mängden filler. Fillern kan komma från krossprodukt, om den håller god kvalité,
eller genom att tillsätta kommersiell filler.

Partiklar < 0,125 mm

Figur 2. Principiell skiss över betongs sammansättning (Betonghandboklen 2017).
Flakighetens inverkan på betongs arbetbarhet och vattenbehov är relativt liten för sten men
ökar för de mindre partiklarna (Halabi & Grimlund 2013). Dessutom är det relativt enkelt att
kubisera de grövre partiklarna. Betydelsen av flakighet (och stänglighet) ökar med minskad
kornstorlek. Detta medför att man koncentrera sig på de finare partiklarna (finballast < 4 mm).
I de flesta tidigare arbeten har CBI framför allt arbetet med partiklar mindre än 4 mm i
allmänhet under 2 mm. Under senare år har arbetet koncentrerats på fillerns och mikrobrukets
betydelse. I betongsammanhang anses att alla ballastartiklar som passerar 0,125 sikten som
filler. I ballaststandarden (SS-EN 12620) anses filler vara alla partiklar under 0,063 mm vara
filler (fines).
Problemet med ballast för betong ligger i allmänhet hos de finare partiklarna, de under 2 mm.
De grövre partiklarna kan man ofta kubisera så att de blir lämpligare, exempelvis genom VSI
krossning (Vinnova-Chalmers projektet 2015). De fina partiklarna består till stor del av
enskilda mineral vars form styrs av mineralets kristallografi och är därför svårare att kubisera.
Speciellt gäller detta glimmern som är flexibel i flakytan och därför inte går att kubisera. När
mineralen börjar uppträda beror på hur grov bergarten är. I en grövre bergart så dominerar
mineralen vid större kornstorlek.
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Figur 3 visar SEM bilder på korn i storleksordningen 0,125–0,25 mm. I den översta raden ser
vi krossprodukter från tre bergarter som definierats som graniter. I provet på vänster sida
domineras fragmenten av enskild kvarts och fältspatkorn. I bilden på höger sida så förkommer
rikligt med flakiga biotitkorn. Biotiten ökar vattenbehovet och indikerar därför en bergart som
ger sämre betongballast. Glimmerhalten är ett viktigt kriterium på bra bergart för
betongballast. Kalksten och då speciellt marmor ger vid krossning kalcitkristaller.
Kalcitkristallen är romboidisk och ger relativt kubiska korn. Diabas ger ofta bra ballast under
förutsättning att den inte är kloritiserad, d.v.s. det förkommer flakiga kloritkristaller.

Figur 3. Bilder i SEM av krossprodukter från olika bergarter. Polerade prover av ballast, fraktion
0,125–0,25 mm, som bakats in i epoxi. De översta tre är från olika graniter. Provet längst år vänster
är mest kubiskt medan provet längst åt höger är mest flakigt till stor del beroende på att det senare
innehåller rikligt med biotit. Den granit som ger mest kubiskt material är bäst för betongtillverkning.

I undre raden är krossprodukten av en kristallin urkalksten en kalksten och en diabas.
Kalkstenarna ger en mera kubisk produkt medan diabasen ger en relativt bra form.
I de grövre fraktionerna är det relativt enkelt att kunna identifiera kornformen och enskilda
mineral. Det blir svårare med fillern (<0,125 mm) där det krävs mikroskop. Det är även svårt
att identifiera partiklar <0,063 mm i stereomikroskop, det krävs tunnslip eller
svepelektronmikroskop. Den metodik som kan användas är lasersikt i kombination med
specifik yta (BET-yta). Finkornigt material i lasersikt och låg BET-yta tyder på kubiska/runda
korn, vilket indikerar en bra filler.
Enklast är emellertid att göra en brukstest på mikrobruk. Mikrobruket består av alla partiklar
inklusive cement och vatten. Mikrobruket och fillern i mikrobruket är väsentligt för
betongproportionering. För att trycka isär de grövre partiklarna så krävs en viss mängd
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mikrobruk (se Figur 2). Ofta så ökar man mängden cement och vatten för att få betongen
arbetbar. Ett annat sätt är att är öka mängden filler i kombination med superplasticerare för
öka mängden mikrobruk utan att förändra vct. Detta kräver emellertid en filler med bra
kvalité. Speciellt basiska bergarter kan få dålig kvalité genom sekundär hydrotermal
omvandling av pyroxener och amfiboler till kloriter och lermineral. Graniter och då speciellt
kalifältsparterna i graniterna kan ibland bli hydrotermalt sericitomvandlade vilket ger problem
med arbetbarheten (Lagerblad et al 2008). Mikrobruket avslöjar i allmänhet om det finns
problem med fillern.
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Metodik för småskalig provtagning

Om man skall kunna utnyttja entreprenadberg för optimal användning så måste man kunna få
relevant information från små prov, helst borrkärnor. Det vi känner till idag är att utnyttja
petrografin för att diagnosisera rätt användningsområde. Men man måste även använda tester.
När det gäller betong så gäller det att optimera proportioneringen då det är denna som styr den
hårdnade betongen betongens egenskaper. Det gäller att kunna tillverka en betong med så lite
cement och vatten som möjligt. I detta arbete har arbetet inriktats på att kunna få fram
lämpligheten ur ett prov på mindre än 0,5 kg, d.v.s. den provmängd som man kan få fram
genom att krossa en del av en borrkärna.
För denna rapport har CBI fått tre borrkärnor för utvärdering. De är rubricerade som LV,
Möln och Räv. Borrkärna Räv innehöll tre bergarttyper som analyserats och krossats
individuellt och betecknas Räv 1, Räv 2 och Räv 3. LV och Räv 2 har lägre kvartsinnehåll och
är granodioriter. Proverna kommer från Urban Åkesson, Trafikverket.
Analysen av dessa behandlas i kapitel 4
3.1
Petrografisk analys
En första värderingsgrund är om berget består av täta hårda bergarter eller om det är
sedimentära bergarter. Sedimentära inklusive lågmetamorfa bergarter är ofta olämpliga då de
är för svaga, porösa och kan innehålla lermineral.
I den här rapporten begränsas bergartstyperna till hårda täta bergarter som är typiska för den
Svenska urbergsskölden som täcker största delen av Sverige. De flesta bergtäkter och
planerade byggen ligger i denna typ av bergarter. Det vanligaste typen av berg för
ballastproduktion i sverige är graniter eller granitiska gnejser.
3.1.1 Visuell bedömning
På en borrkärna eller stuff kan man observera bergartstyp, struktur och textur.
Man kan särskilja mellan basiska, granodioritiska och granitiska magmatiska bergarter. Alla
dessa går att använda som betongballast. De så kallade gnejserna har, även om genesen
skiljer, liknande egenskaper som de magmatiska när det gäller lämplighet. Kalksten är bra
som betongballast under förutsättning att den är massiv, tät och inte innehåller olämpliga
mineral. Kalksten är den vanligaste betongballasten internationellt och med bra kalksten kan
man tillverka betong med upp till 150 MPa tryckhållfasthet.
Skiffriga bergarter är ofta sämre som betongballast då de ofta ger flakiga partiklar vid
uppkrossning. Ofta kan man observera om glimmerinnehållet är stort, vilket gör bergarten
mindre lämplig som betongballast.
Betongballast skall ha så kubiska partiklar som möjligt. Detta för de finare partiklarna medför
detta att bergartstexturen helst skall vara med enkel rak kornfog som möts i trippelpunkter.
Kornfogarna skall vara svaga. Detta ger mer kubiska partiklar än bergarter med mera komplex
gräns mellan mineralkornen där texturen domineras av sammanväxningar. Detta medför att
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bergarter som ofta ger bra betongballast ger ballast med sämre egenskaper som bärlager där
det finns krav på hårdhet och slitstyrka. För petrografisk kvalitativ analys av bergmaterial se
Hellman et al 2013. Detta är intressant då det gäller bedömningen av entreprenadberg. En
bergart som är olämplig som bärlager kan vara lämplig som betongballast.
För att se på lämpligheten som betongballast måste man se närmare på mineralogi och textur.
Vid uppkrossning så kommer de större fragmenten att bestå av bergartspartiklar medan de
mindre kommer att bestå av enskilda mineral. Var gränsen mellan bergartspartiklar och
enskillda fria mineral går beror på hur grov bergarten är. Vid den sikt där > 50 % av
mineralpartiklarna stannar benämns mineralgräns (Lagerblad et al 2008). För en
medelkorning granit går mineralgränsen vid ca 0,25 mm sikten.
Bästa metoden för analys är att krossa upp bergarten och analysera partiklarna i varje fraktion.
Med ett vant öga kan man göra en klassificering speciellt med avseende på glimmermängd i
olika fraktioner. Filler fraktionen är dock svår att få fram med blotta ögat medan det är relativt
lätt i fraktionerna över 0,5 mm. Fri glimmer är negativt i alla fraktioner då det är kornformen
som ställer till med problem. En mera precis metod är att tillverka tunnslip av partiklar
inbakade i epoxi. Ett tunnslip är ett preparat som slipats så tunt att ljus kan passeran genom
vilket möjliggör analys i ett polarisationsmikroskop. Den bästa metoden är att baka in
partiklarna i epoxi innehållande fluorescens då man med denna teknik och UV-ljus i
mikroskopet kan få en skarp kontrast vilket möjliggör bildbehandling (Lagerblad et al 2008).
Partiklar som passerar 0,063 mm sikten (fillern) är svår att analysera även i tunnslip. För att
kunna analysera dessa små partiklar måste man analysera dem i epoxiinbakade planpolerade
prov i svepelektronmikroskop. Ogynnsamma partiklar är, liksom när det gäller de större
partiklarna, olika typer av flakiga glimmerkorn och leror (vilka också tillhör glimmer
familjen). Man kan också analysera fillerfraktionen med hjälp av röntgendiffraktion som ger
en kvalitativ och semikvantitativ bedömning av glimmerhalten. Speciellt besvärliga är de sk.
svällerorna (smektiter). Om man misstänker svälleror kan innehållet av dessa kvantifieras
med hjälp av en metylenblåtest (SS-EN 933-9).
Glimmerinnehållet kan bedömmas genom att räkna fria glimmerpartiklar i stereomikroskop.
Man kan även göra en punkträkning i tunnslip. Vid CBI brukar vi räkna antalet
glimmerpartiklar i fraktionen 0,125-0,25 mm i tunnslip. Med finkornigare bergarter räknar vi
partiklar i den finare fraktionen 0,063-0,125 mm.
Mängden glimmerpartiklar kan även bestämmas genom att ta ut biotiten med hjälp av
magnetseparator och därifrån beräkna mängden.

3.2

Packning och flödestal

Flödestalet är den tid i sekunder det tar för en given mängd sandmaterial att rinna igenom en
tratt med definierade mått, se Figur 4. Konens nedre öppning täpps till och materialet fylls
därefter i konen. Med hjälp av ett tidtagarur mäts den tid det tar för sanden att rinna genom
trattens öppning från det att den nedre öppningen öppnas till det att ljus syns i öppningen.
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Liksom för många andra metoder påverkas resultatet av materialets gradering varför
jämförelser helst skall utföras med jämförbara siktkurvor eller på enskilda storleksfraktioner
(Sikt). Sfäriska släta partiklar rinner lättare och snabbare igenom tratten än flakiga, stängliga
eller råa partiklar. Likaså rinner stora partiklar långsammare igenom tratten än små partiklar
vid samma diameter på trattens öppning. Ett material med högt flödestal (lång rinnstid)
indikerar för betongballast sämre kornform och yta.
Man behöver inte testa alla fraktioner. Den enskilda fraktionen ger ett bättre värde än hela
materialet. På CBI brukar vi nöja oss med att flödestalet och packningen bestämts på de
enskilda fraktionerna 0,125/0,25 mm samt 0,5/1,0 mm. Den uppvägda mängden material är
500 g och mätningen utfördes 5 gånger per material och fraktion. För de basiska bergarterna
som har en högre densitet än övriga har vikten räknats om så att den motsvarar samma volym
som för bergarterna med en lägre densitet.
Vid bestämningen av flödestalet samlas materialet upp i en liten cylinder under tratten för att
även mäta lös packning samt hålrumsvolymen. Sandens fallhöjd är då 110 mm och cylinderns
mått mäter 85 mm i höjd och 39 mm i diameter. Hålrumsvolymen bestämdes liksom
flödestalet fem gånger per material och fraktion. Förfarandet kan göras med olika trattar och
bägare som kalibrerats för ändamålet.
Löst packad ballast har mera hålrum än hårt packad och ju snävare intervallet mellan
fraktionsgränserna är desto högre blir hålrumsprocenten. Denna avtar dessutom med
kornstorleken. Vid i övrigt lika förhållanden avspeglas en gynnsam kornform i tätare
packning och därmed lägre hålrumsprocent. Figur 4 och 5 visar rinntid och packning från en
serie prov där bergstuffer har laboratoriekrossats.

Figur 4. Lös packning och flödestal (rinntid). Finballasten hälls i en tratt och får från en
bestämd höjd rinna ner i en behållare med en bestämd volym.
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Figur 5. Referensmaterial för hålrumshalt för fraktionerna 0,125-0,25 och 0,5-1 mm. Höga
värden indikerar dålig kornform och är därför inte bra. Laboratoriekrossade bergstuffer från
annat projekt. Från Lagerblad et al. 2016.

Figur 6 Referensmaterial för flödestal för fraktionerna 0,125-0,25 och 0,5-1 mm.
Laboratoriekrossade bergstuffer från annat projekt. Snabb flödestid indikerar bra kornform
och är därför bra som betongballast. Från Lagerblad et al. 2016.
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3.3

Betong och bruksblandningar

Den produkt man vill tillverka är betong. En försöksblandning med betong kräver emellertid
mycket ballast. För att kunna testa ballasten måste man därför bryta ner betongblandningen i
dess delar. Betong består i grunden av ballast, cement, vatten och tillsattsmedel. Det
vanligaste tillsatsmedlet är vattenreducerare, ofta kallade superplasticerare.
Ofta använder man begreppet vattenbehov för att uttrycka hur mycket vatten en betong
behöver för att flyta ut och fylla en form. Betongens styrka är till stor del avhängig
förhållandet mellan cement och vatten uttryckt som vatten/cement-tal, vct. Vid
betongtillverkning har man ofta stipulerat ett visst vct för att få en speciell styrka. Detta
medför att en ökad vattenmängd automatiskt medför mera cement. Krossballast medför i
allmänhet ett större vattenbehov vilket i sin tur kräver mera cement. Vattenreducerarna är
kemiska produkter som verkar ytaktivt så att de finaste partiklarna separeras vilket minskar
vattenbehovet.
För att kunna analysera betong enklare så bryter man ner den i delmängder (se Figur 2). Ett
vanligt begrepp är att använda begreppet mikrobruk för det finaste bruket. Mikrobruket
innehåller alla partiklar under 0,125 mm, vatten, luft och tillsatsmedel. I det färska bruket är
även cement en partikel. Alla partiklar över 0,125 mm är ballast. Mikrobruket är mycket
viktigt då det innehåller både vattnet och cementet, men det innehåller även ballastens
finpartiklar ofta benämnt filler. Krossballast innehåller ofta relativt mycket filler vilket gör att
dess kvalité blir viktig. Liksom för ballasten generellt så skall fillerpartiklarna vara så kubiska
som möjligt och följa en jämn storleksfördelningskurva. Fillern får inte innehålla för mycket
lera. Även här är glimmern med sin flakiga form negativ.

3.3

Bruksblandningar

Bra betongballast skall ge en betong med minimal cement och vattenmängd. Man kan alltid
rädda en sämre ballast genom att tillföra mera cement och vatten men detta ger negativa
konsekvenser för beständighet krympning. Ur miljösynpunkt bör också cementmängden
minskas då cementtillverkning kräver stora mängder energi och släpper ut mycket CO2.
Bäst resultat ger det att testa betongblandningar men det kräver stora mängder ballast, mer än
en borrkärna eller ett bergartprov ger. Undersökningar har emellertid visat att bruk med
ballast under 2 mm ger tillfredställande resultat vad det gäller ballastens kvalité (Lagerblad et
al 2008). För att ge tillfredställande resultat så visas ballasten dvs, ballasten siktas och sätts
samman med en viss sorteringskurva. På så sätt framträder effekten av kornformen klarare.
Resultat från 0-2 mm bruk finns redovisat i Horta (2015) och Lagerblad et al. 2011,
Energimyndigheterna-MinBas rapport). Figur 7 visar hur värdena från olika krossgrus (0-2
mm) skiljer sig åt och avslöjar kvalité som ballast till betong. Problemen med betongballast
härrör i allmänhet denna fraktion. Receptet är standardiserat men resultaten beror på typ och
ålder av cementet. Därför måste resultaten jämföras mot ett standardgrus eller så jämför man
värden i en serie.
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I dessa undersökningar användes en reometer/viskosimeter ConTec 4 som kräver flera kg
provmaterial. Det kan vara svårt att få fram tillräcklig provmängd krosskrus för denna metod.
Därför inköptes och utvecklades en annan reometer Mars III som kräver mycket mindre
material och som därför är mera lämplig för borrkärnor. Figur 9 visar korrelationen som är
mycket bra för flytgränsspänning (sättmått) och bra för den plastiska viskositeten (seghet)

Figur 7. Reologitester med standardiserat recept viktat 0-2 mm ballast. De gröna punkterna
är naturgrus och övrigt krossberg. Höga värden indikerar dåligt betonggrus.
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Figur 8. Bruksreometrar. Till vänster den som använts till de tidigare försöken (ConTec 4).
Denna kräver dock flera kilogram av ballast. Den nya reometern (Mars III) klarar sig med ca
1 kg ballast och är därför mera lämplig för småskalig provtagning.

Figur 9. Korrelation mellan viskosimeter ConTec 4 och Mars III.

Figur 10. Serie med prov av laboratoriekrossade borrkärnor i mätta i MARS III. Från
Lagerblad et al. 2016.
Problemet med betongballast ligger framför allt i finfraktionerna.
Ett enklare sätt att uppskatta brukets reologi är med ett litet sättmått, en Hägermankon. På
Cementa har det tillverkats en apparat som lyfter konen och tar bilder från vilka man kan
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beräkna utbredningen över tid (se Figur 11). Tiden ger en uppskattning av viskositeten och
utbredningen uppskattar flytgränsspänningen.

Figur 11. Hägermankon. Konen fylls med 0-2 mm bruk. Konen lyfts och man räknar
utbredningen. På bild lyfts konen automatiskt och utbredningen över tid mäts. Apparaten från
Cementa.
3.2.1 Mikrobruk
Mikrobruket består av alla partiklar mindre än 0,125 mm (inklusive cement) och vatten. Även
här används ett standardiserat bruk och de reologiska egenskaperna flytgränspänning och
viskositet mäts med en pastaviskosimeter (Physika MCR 300). Liksom i bruksviskosimetern
så använd ett standardiserat mikrobruk.
Den använda grundblandningen är 450 gram vatten och 1000 gram cement (byggcement från
Cementa). Det blandas i en Hobart blandare. För att få fram metodiken gjordes en serie
mätningar där filler adderades till grundblandningen. Med större mängd filler blev
reologin/rörligheten allt sämre. Tillsatt mängd filler relaterar till volymen cement i basbruket.
Med 40 volym % filler fick man bra indikation på hur bra fillern var (Figur 13). Som figuren
visar så får man en stor variation där låga värden indikerar bra filler. Inblandning av 40 %
filler har därför använts som indikator på fillerns kvalité. Det beror dock mycket på vilken typ
av cement etc. som använts. Därför kan endast relativa värden användas.
Liksom för bruket kan man uppskatta reologin med hjälp av ett litet sättmått, en minikon.
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Figur 12. Mätning av utflyt av mikrobruk. Utflytet görs på en glasplatta och diametern mäts.
Utflytet ger en indikation på flytgränsspänningen. Genom att mäta tiden för att nå fullt utflyt
får man en uppskattning av den plastiska viskositeten. Testen är cementberoende.

Figur 13. Serie experiment med pastaviskosimeter där mängden filler ökats successivt. Slite
std cement. Teset är cementberoende (Från Horta 2011)
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4

Resultat från borrkärneproverna

4.1

Petrografisk bedömning och ställföreträdande tester.

Alla borrkärneproverna är granitiska bergarter. Texturen är något ojämnkornig. De ligger all
på ungefär skala 3 på mallen för bedömning av kornfogar (Figur 14). Detta medför att de har
relativt bra hållfasthet men ger inte optimalt kubiska korn. Borrkärnorna från LV och Möln är
relativt homogena varför hela borrkärnan krossades och siktades. Borrkärna Räv innehöll tre
typer av bergarter varför borrkärnan delades och var typ analyserades för sig. Det var dock en
mycket liten del som innehöll Räv 3 varför alla analyser inte kunde genomföras med denna
bergartstyp..
LV och Räv 2 innehåller relativt mycket glimmer Tabell 1). De är båda åt det granodioritiska
hållet, en bergartstyp som ofta är rik på glimmer. Man kan från den petrografiska analysen
misstänka att dessa två bergarter ger relativt dålig betongballast. Mineralogiskt så är Räv 3
bäst. Räv 1 är dominerad av fältspat och kvarts som ger relativt kubiska partiklar och den har
ett lågt glimmerinnehåll. Räv 1 och Möln bör ge relativt bra betongballast.
Tabell 2. visar resultat från bruksblandningar med de olika borrkärneproverna. Detta kan
jämföras med tidigare resultat redovisat i Figur 7 och 10. Då cementet inte ät samma går
resultaten inte direkt att jämföra. Bascementet som användes i denna provning ger något
bättre resultat än byggcementet som användes tidigare. Räv 1 ger bäst resultat medan LV ger
sämst. Räv 2 och Möln ger mellanvärde. Räv 3 kunde inte analyseras p.g.a. för lite material.
Figur 15 visar resultat från prövning av mikrobruk. Här kan vi observera att LV ger relativt
bra värde medan Möln ger relativt dåligt värde på reologin. Detta visar att brus och
mikrobruksprover kan ge olika resultat. Man måste här beakta att mineralogin i
fillerfraktionen och hos de övriga partiklarna inte behöver vara samma. Orsakssammanhanget
har inte utretts närmare.
Försöken med lös packning visar som att Räv 3, som innehåller minst glimmer, ger bäst
packning. Landvetter ger en relativt bra packning på 0,5-1 mm men sämre på 0,125-0,25 mm.
De övriga är likvärdiga. Biotiten påverkar packning mindre i den större fraktionen då biotiten
här är sammanvuxen med andra mineral.
Om man jämför med andra prover (Figur 5 & 6) så är borrkärnorna jämförbara med
laboratoriekrossade prov. Man kan få relativt bra resultat från laboratoriekrossade borrkärnor.
Skall man jämföra prover så måste dock laboratoriekrossade jämföras med andra
laboratoriekrossade. Enligt erfarenhet från CBI så ger laboratoriekrossen mera flisiga partiklar
än kommersiellt konkrossat material.
På de grova kornen kan man visuellt få fram kornform och identifiera mineralen i
stereomikroskop. De finare kornen får man fram genom mikroskopi. För de allra finaste
kornen krävs dock lasersikt/BET-yta.
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4.2

Slutsatser

De olika bergarterna har olika textur och mineralogi. Två som utmärker sig är LV och Räv 2.
Dessa har lägre kvartshalt och innehåller ganska rikligt med biotit. Detta slår igenom på på
den reologiska testen av 0-2 mm bruk. Där de har större flytgränsspänning och hög plastisk
viskositet. Speciellt LV kommer att ge relativt dålig betongballast om hela fraktionen
används. Vindsiktning av finmaterialet skulle antagligen vara behjälpligt (bilaga 1).
Möln skulle ge en medelbra betongballast. Biotithalten är relativt låg. Bäst betongballast
skulle man få från Räv 1 och 3. Om Räv skall användas som betongballast skulle man vinna
på att ta ut selektivt och försöka undvika bergartstyp Räv 2.
Analyserna av fillern och mikrobruket ger delvis motsägelsefulla resultat. En närmare
undersökning av vad fillern innehåller skulle behövas.

LV

LV

Räv 1

Räv 2

Möln

Figur14. Tunnslip från de olika borrkärnorna. För lite material för tunnslip på Räv 3.

19
Tabell 1 Översiktlig petrografisk analys av de olika borrkärnorna. Bergartstunnslip

Prov

Mineralogi

Petrografi och Mineralogi

Packning/hålrum

Tunnslip
LV

Kvarts 14 %

Granodiorit Fältspat 51%

1-2 mm. Bergartfragment

Biotit 19 %

0,5-1mm. bergart/ fria mineral ca
50/50 5 % fri biotit ca 5 %

Hornblände

0,25-0,5 mm Fria mineral

9%

Biotit ca 10 %

Titanit 8 %

0,125-0,25 mm. Fria mineral

Biotitflak 1-2
storamm

0,5-1 mm
53,6 %

5-10 % fri biotit

0,125-0,25 mm

0,063-0,125 mm. Fria mineral. 5-10
% fri biotit

59,1 %

< 0,063 mm. Fria mineral.
Ca 5 % fri biotit.
Möln

Kvarts 52 %

1-2 mm Bergartsfragment

Granit

Fältspat 42 %

0,5-1 mm. >50 bergartsfrag. 1 % fri
biotit

Biotit 2 %
Kalcit 2 %
Zoisit 2 % %

0,25-0,5 mm.> 50 % fria mineral. 3-5
% fri biotit
0,125-0,25 mm. Fria mineral. 3-5 %
fri biotit.

0,5-1 mm
59,5%
0,125-0,25 mm
56,7%

0,063-0,125 mm. Fria mineral. Ca 3
% fri biotit.
<0,063 mm. Ca 2 % fri biotit
Räv 1

Kvarts 35 %

1-2 mm. Bergartsfragment

Granit

Fältspat 62,8 %

0,5-1 mm. > 50 % bergartsfragment.

0,5-1 mm

Biotit 2 %

Fri biotit 3-4 %

59,9%

0,25-0,5 mm. > 50 % fria mineral
Ca 5 % fri biotit

0.125-0,25 mm

0,063-0,125 mm. Fria mineral. 5-8 % 55,2%
fri biotit
<0,063 mm. 3-4 % fri biotit.
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Prov

Mineralogi

Petrografi och Mineralogi

Packning/hålrum

Tunnslip
Räv 2

Kvarts 43 %

Granodiorit Fältspat 37 %
/granit
Plagioklas
Biotit 20 %
I krossprodukt.
ngt Hbl.

1-2 mm Bergartsfragment
0,5-1 mm. >50 bergartsfrag.

0,5-1mm

Ca 1 % fri biotit

59,6 %

0,25-0,5 mm.> 50 % bergartsfrag. Ca
2 % fri biotit
0,125-0,25 mm. > 50 % fria mineral.
10-15 % fri biotit.

0,125.0,25 mm
0,063-0,125 mm. Fria mineral. 10.15
56,6%
% % fri biotit.
<0,063 mm. Ca 2 % fri biotit
Räv 3

Granit

1-2 mm Bergartsfragment

Salisk
granit

Salisk. Den
består av kvarts
och fältspat

0,5-1 mm. >50 bergartsfrag. <1 % fri 0.5-1mm
biotit
56,2%
0,25-0,5 mm. > 50 fria mineral. <1 %
fri biotit
0,125-0,25 mm.> fria mineral. Ca 1
% fri biotit.

0,125-0,25 mm

0,063-0,125 mm. Fria mineral. Ca 1
% fri biotit.

ej mätt. För lite
material

<0,063. Fria mineral. Ca 2 % fri
biotit.

Tabell 2 Reologiska tester på 0-2 mm bruk. Mars III. Cementberoende test
Borrkärna
LV
Räv 1
Räv 2
Räv 3
Möln

Flytgränsspänning
6,7
5,4
6,4
För lite
material
6,0

Plastisk viskositet
158
104
115
För lite material
130

Packning
0,125-0,25mm
59,1
59,6
59,9
För lite
material
59,5

Packning
0,5-1 mm
53,6
56,6
55,2
56,2
56,7

21

plastisk viskositet i Pa*s

0,65
0,6
Räv 1

0,55

Landv
0,5

Räv 2
Räv 3

0,45

Möln

0,4
4

6

8

10

12

14

öppethållande i min

Figur 14. Mikrobrukstest. Plastisk viskositet på borrkärneproverna
13,8

flytgränsspänning i Pa

13,6
13,4
13,2

Räv 1

13

Landv

12,8

Räv 2

12,6

Räv 3

12,4

Möln

12,2
4

6

8

10

12

14

öppethållande i min

Figur 15 . Mikrobrukstest. Flytgränsspänning på borrkärneproverna.
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Rekommenderad testning med utgångspunkt från borrkärna
eller mindre stycken.
1.

Gör en visuell bedömning. Prov med stark foliation/förskiffing eller som har rikligt
med synliga glimmerkorn är mindre lämpligt berg för betongballast.
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2.

Krossa upp bergarten.

3.

Sikta upp materialet

4.

Gör en visuell bedömning av materialet i stereomikroskop. Bra ballast skall ge kubiska
korn och ha en låg halt av fri glimmer.

5.

Gör bruksprover. För bra värden använd reometer. För en uppskattning gör prov med
hägermankon. Observera att proverna är beroende av typ av cement etc. varför relativa
provningar måste göras.

6.

Gör mikrobruksprover. För bra värden använd reometer. För en uppskattning gör prov
med hägermankon. Observera att proverna är beroende av typ av cement etc. varför
relativa provningar måste göras.
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Bilaga 1
Effekt av krossningsteknik och vindsiktning
En krossballast lämplighet beror på en kombination av bergartstyp , bergartstextur och
krossningsteknik. Man kan även förändra dess lämplighet genom siktning. Vindsiktning är en
sådan teknik. Effekten av krossningsteknik studerades i ett Vinnova projekt redovisat i
Vinnova 2015.
Vid vanlig produktion av krossballast sprängs först berget sedan vidtar en rad steg i olika
krossar och siktar innan produkten levereras som ballast. Vanligast är att efter en första
siktning använda en käftkross för att krossa den större stenen. Därefter används oftast en
konkross. Käftkrossen trycker sönder stenen vilket ger ett flisigt material. Konkrossen består
av en kon som roterar mot en mantelyta. Detta ger en kombination av tryck och nötning som
ger mera kubiska korn än käftkrossen.
En ny metod som kommer allt mera är VSI-krossning. VSI står för ”Vertical Shaft Impact
crusher”. Principen bakom VSI krossning är att stenmaterialet sluggas ut mot en mantelyta av
stenmaterial vilket ger en avrundning av kanter och därmed minskar flisigheten. Ofta används
VSI i ett sista steg för att få mera kubiska fragment. Effekten är bäst på grövre fragment som
består av bergartsfragment då sönderdelningen främst sker i fasgränser mellan mineral medan
effekten är sämre hos finmaterialet som huvudsakligen består av enskillda mineral (Lagerblad
et al 2008). Effekten på brukets rörlighet kan man observera i Figur 1. Framför allt så förbättras
flytgränsspänning, men även den plastiska viskositeten. Man måste dock skilja på VSI och vindsikt
och vad som förbättrar reologin.
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VSI kross + vindsikt

ConTec 4

konkross produktion

450

Flytgränspänning (Pa)

400
350
300
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100
50
0
0
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6

8

Plastisk viskositet (PaS)
Figur 1. Prov från VSI krossat och vindsiktad krossballast jämfört med konkrossat från
produktion. Material från Vinnova projektet (Vinnova 2015)
En annan metod är vindsiktning. I processen lyfts partiklarna av en luftström och genom att ta
ut dem på olika nivåer kan lättare material skiljas från tyngre, vilket medför att
glimmerpartiklarna följer med då de är flakiga och därför relativt lätta.

Figur 2. Effekten på konkurvan av vindsiktning. Lasersikt (Cementa research). Material och
lasersikt från Vinnova projektet. (Vinnova 2015)
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Därmed får man en liknande sortering som vid vanlig siktning men den tar inte hänsyn till
form. I en siktfraktion så kan antalet glimmerpartiklar per viktenhet att vara mångfalt flera för
kubiska partiklar.
Vindsikt kan också användas för att justera kornkurvan och speciellt för att minska mängden
filler Vindsikten tar framför allt bort partiklar mindre än 60 µm (se Figur 2).
Figur 3 visar reologin på mikrobruk. Här jämförs vindsiktat material med material från
produktionen. Mikrobruksreologin blir klart bättre när det förlorat sitt finaste material. I
verkligheten kan man dock acceptera mera filler genom att tillföra superplasticerare. Det
fordrar att fillern har bra kvalité. Problemet med vindsiktningar är att mängden filler minskar
även om det blir bättre.
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Figur 3.Mikrobruksreologi (0-0,125 mm) med blandningar som dels har vanlig konkrossad
ballast betecknade K dels VSI krossat och vindsiktat material betecknat V. (material från
Vinnova 2015)
Mikrobruket har även testats i en minikon (Figur 4). Metodiken bygger på att man fyller en
liten kon med mikrobruk. Konen lyfts och man mäter hur långt bruket rinner ut på en
glasskiva. Detta är en enkel metod för produktionskontroll. Det finns en korelation mellan
rheometern och utflyt vilken medför att detta är en relativt enkel metod för att testa fillerna
kvalité i produktion.
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Figur 4.Minikontester av fillerprov som kommer från material som dels varit VSI krossat och
vindsiktat (V här är samma som M serien i tidigare diagram) och dels varit konkrossat från
normalproduktion. Från Vinnova projektet (Vinnova 2015) Ett stort utflyt tyder på bra
mikrobruk.

