
 



Förord 

Utvinningen av naturgrus i Sverige ska minska och alternativa material ska användas där det är möjligt. Orsaken till 

detta är att naturgrus är en ändlig resurs, som ska sparas för framtidens vattenförsörjning. Reducerad 

naturgrusanvändning är ett av delmålen i Svenska regeringens miljömål. Det huvudsakliga ersättningsmaterialet blir 

krossat berg, som då måste ges sådana egenskaper att det liknar naturgrus. Utmaningarna är  tekniska och 

ekonomiska men man måste också att bryta ner de barriärer som finns i branscherna och i användarleden. 

Dessutom finns hinder i bestämmelser och regelverk, som måste övervinnas. 

Projektet ”Uthållig produktion av finkorniga produkter från bergmaterial” syftar till att öka kunskaperna och att 

praktiskt visa att det går att tillverka krossade bergmaterial, som kan användas i stället för naturgrus. Största 

volymerna avser betongtillverkning, men en lång rad andra användningar behandlas också i projektet. 

Vinnovas utlysning ”Utmaningsdriven innovation” passar väl för projektet ca 50% av projektet finansierats av 

Vinnova. Övrig finansiering kommer från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) och från industrins 

insatser i projektet. 

Initiativtagare till projektet var Chalmers Tekniska Högskola (CTH), där en forskargrupp studerat 

bergmaterialprocesser i mer än 10 års tid. Forskargruppen har hela tiden arbetat nära industrin och med dess 

utvecklingsbolag MinBaS AB. Här skapades nu en konstellation av totalt 24 projektdeltagare. 

Förutom industriföretag och branschorganisationer ingår betongspecialister från Cement-och Betonginstitutet 

(CBI). Från myndighetssidan har Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) deltagit. Under projektet har en liten 

krossanläggning byggt och finansierats av Chalmers tekniska högskola och en turné genom hela Sverige har 

genomförts i samarbete mellan Chalmers och ballastföretagen. Bland industriföretagen kan nämnas 

krosstillverkaren Metso, som levererat provutrustningen och utfört omfattande laboratorieprover. Vidare tackas 

Roctim som har byggt styrsystemet till ovannämnda krossanläggning. 

Arbetet har drivits dels som utredningar och studier av teknik och materialanvändning och dels som ett större 

halvskaleprov med krossanläggningen som består av en VSIoch en vindsikt. Denna maskinutrustning har flyttas runt 

på 12 olika fabriksanläggningar inom bergmaterial, gruvor och industrimineral. Varje anläggning har fått provköra 

sina egna material och fått en grundlig utvärdering av möjliga produkter. I samverkan med CBI och Cementa har 

särskilt betongtillverkning studerats. 

Slutresultatet sammanfattas i denna rapport, som visar på möjligheterna att använda en utvecklad och anpassad 

produktionsteknik för att skapa ersättningsmaterial för naturgruset. Det finns också en mycket stor mängd data 

samlade, som kan användas vid fortsatt utvecklingsarbete. Genom de praktiska fältproverna har arbetssättet blivit 

förankrat hos industriföretagen. Nätverket akademi-industri-myndigheter har kompletterats och byggts vidare. 

Stort tack riktas till alla som deltagit i projektet och till Vinnova och SBUF som bidragit till finansieringen. 

Läs rapporten – den innehåller stora steg framåt för viktiga material i samhället! 

Rebecka Stomvall  Magnus Evertsson    Per Murén   Jan Bida 

Projektledare CTH Projektledare  CTH    Ordförande projektstyrelse Projektadm. MinBaS AB 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning 



INTRODUKTION 
Historiskt sett har naturgrus varit ett av Sveriges allra 

viktigaste råmaterial för samhällsbyggnation. Hela 

landets infrastruktur; byggnader, broar och vägar, är 

till stor del byggda med naturgrus eller av material 

baserade på naturgrus. I Sveriges miljömål finns ett 

specifikt formulerat mål som ska säkerställa att det 

finns grundvatten av god kvalitet för framtida 

generationer. Inom detta miljömål finns ett delmål 

som säger att naturgrus endast skall användas när 

inget annat alternativt ersättningsmaterial finns. 

Idag används naturgruset främst till 

användningsområden där naturgruset är svårare att 

ersätta till exempel betong, bruk och puts, 

reningsfilter, golfsand, sand till paddockar och 

lekplatser. Att skapa ersättningsmaterial för dessa 

områden är en stor teknisk utmaning på grund av att 

de små kornens funktion i de olika produkterna är 

mer komplex samt att det finns kunskapsluckor om 

kravställningen på sandmaterialet samt att 

erforderlig produktionsteknik inte är speciellt känd 

eller utredd. 

Det enda ersättningsmaterial som finns i så stor 

mängd att det kan betraktas som ett långsiktigt 

hållbart alternativ är krossat bergmaterial. Om 

uttaget av naturgrus ska kunna minska ännu mer i 

Sverige behöver vidareförädlat bergmaterial 

användas inom ännu fler användningsområden. 

Syftet med detta projekt är att undersöka 

potentialen att ersätta naturgruset med krossballast 

inom ännu fler användningsområden. Detta görs 

genom att utveckla kunskapen om användning av 

bergmaterialprodukter som ersättningsmaterial samt 

om produktionsprocessen för att producera 

krossballast på ett så bra sätt som möjligt.   

Den stora utmaningen med att utveckla ett väl 

fungerande ersättningsmaterial till naturgrus är 

relaterad till den geometriska formen av partiklar 

samt ytans beskaffenhet. Naturgrus har generellt 

väldigt runda korn som har formats under istiden, 

medan krossat bergmaterial har mycket kantigare 

korn med råare ytor. Projektet har hypotesen att VSI- 

(Vertical Shaft Impact) krossning i kombination med 

vindsiktning är vägen framåt för att lyckas skapa bra 

ersättningsmaterial till naturgrus. I projektet har en 

krossanläggning konstruerats med dessa två tekniker 

som huvudkomponenter, se Figur 1.  

 

Figur 1: Projektets krossanläggning. 

Eftersom naturgrus används inom så många olika 

tillämpningsområden och produkter delades 

projektet upp i fyra olika inriktningar även kallade 

spår. De fyra spåren är, se Figur 2: 

 Jordförbättringsprodukter   

 Cementbundna produkter   

 Funktionella ballastprodukter 

 Fillerprodukter 

 

 

 

Figur 2. De fyra spåren. 



ANLÄGGNINGENS TURNÉ 
Under projektet har en mobil krossanläggning 

projekterats, byggts och finansierats av 

Chalmers tekniska högskola. Anläggningens 

huvudkomponenter är en VSI kross och en 

vindsikt. Denna anläggning har turnerat genom 

Sverige med syftet att göra det möjligt att 

analysera många olika bergmaterial som tagits 

fram med samma produktionsprocess och 

samma maskiner.  

Anläggningens 49 veckors långa turné 

påbörjades i november 2013. Totalt har 

anläggningen stått uppställd på 12 olika platser 

och transporterats 440 mil. 21 olika bergtäkter 

har deltagit i turnén och totalt har 27 stycken 

olika bergmaterial krossats i anläggningen. 

Detta är unikt, aldrig förr har så många material 

testats med samma produktionsanläggning. I 

Figur 3 finns en karta över vilka täkter som 

deltagit i turnén och kommentarer från 

Chalmers personal om täkterna där 

anläggningen har stått uppställd.  

  

Figur 3. Karta över täkter som deltagit. 



PRODUKTIONSSYSTEM 
För att bedöma de mest optimala inställningarna till 

anläggningens komponenter utformades ett antal 

standardtester som utfördes på alla medverkande 

täkter under turnén. 

VSI krossen kördes med olika rotorhastigheter för att 

bedöma vilken inverkan rotorhastighet har på 

kornform. I Figur 4 syns resultat från mätningar med 

en flödeskona på sorteringen 63-2000 µm. Ett högre 

värde indikerar en bättre kornform och en mer 

fördelaktig partikelstorleksfördelning. Resultaten 

visar att för majoriteten av materialen ger en högre 

rotorhastighet, 74 eller 79 m/s, en bättre kornform. 

Resultaten visar att en ökad rotorhastighet också ger 

en ökad fillerhalt vilket inte är önskvärd. En bättre 

kornform kommer få ställas mot en högre fillerhalt 

vid val av VSI-krossens rotorhastighet.  

 

Figur 4 Flödeshastighet beroende av VSI hastighet 

Det andra syftet med VSI-studien var att undersöka 

hur nära kornformen hos en natursand det är möjligt 

att komma med hjälp av en VSI. Detta testades både 

under en förstudie och under anläggningens turné. I 

Figur 5 syns hur de bästa VSI-krossade materialen 

närmar sig formen hos naturgruset. Liknande resultat 

finns för alla fraktioner. 

 

Projektets vindsikt har optimeras mot de 

inställningar som ger mest avskiljning av filler. 

Vindsikten har avskilt filler från samtliga bergmaterial 

som testats under turnén, detta visas i Figur 6. 

Skärningspunkten ligger vid 63 µm, vilket är 

tillräckligt bra för de flesta material. Vissa 

bergmaterial kan kräva en vindsikt med högre 

skärningspunkt.  

 

Figur 6 Fillernivå före och efter vindsikt 

Täkter som vill ställa om till att producera 

ersättningsmaterial till naturgrus kommer få ta 

ställning till en eventuell investering i VSI och 

vindsikt. I de allra flesta fall kommer VSIn behövas. 

Krossens maskininställningar kommer att bero hur 

bra kornform som behövs för användningsområdet. 

Behovet av vindsikt varierar, men höjer kvalitén hos 

maskinsanden genom en mer stabil produktion. 

Projektets kartläggning av de många bergmaterialen 

kan användas som vägledning vid utveckling av 

produktionsprocessen i täkter med likvärdiga 

material.  
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Figur 5. Jämförelse mellan naturgrus och maskinsand Figur 7. Materialflöde in i VSI-krossen 



ANLÄGGNINGSJORDAR 
I nuvarande version av anläggnings-AMA står det 

skrivet att krossballast inte får användas i 

anläggningsjordar. Detta beror främst på grund för 

dåliga kunskaper kring hur krossballast fungerar i 

anläggningsjordar. Denna del av projektet syftar till 

att öka denna kunskap.  

Fyra olika odlingsstudier har genomförts under 

projektet. I den första studien genomfördes odlingar 

i tre olika krossballast material. I studien odlades två 

olika blommor, riddarsporre och salvia. Den tåliga 

salvian växte lika bra i bergkrossjordarna som i 

referensen, medan riddarsporren växte något sämre. 

Figur 8. Resultat från odlingar i krukor. 

I studien konstaterades att det inte verkar göra 

någon skillnad om samma material är konkrossat 

eller VSI -krossat.  

En hypotes som testades under projektet var om 

vassheten hos kornen minskar genom vittring i 

jorden. Inga tydliga bevis för att detta är fallet kunde 

visas. Ibland anges kornens vasshet som anledning 

till att krossballast inte tillåts i AMA anläggning, ingen 

av odlingarna har visat att vassheten verkar vara 

betydande för hur växterna överlever. 

Femton olika kornstorlekskurvor testades för två 

olika bergmaterial för att försöka bedöma vilka 

parametrar hos kornkurvan som påverkar växternas 

rotutveckling och överlevnad. Studien visade att en 

hög andel av fraktion 0,5-2 mm är fördelaktigt och 

att andelen material under 63 µm ska vara under  

10 %. 

Totalt har 10 olika bergmaterial odlats i krukförsök. 

Odlingarna har visat att det går att odla växter i 

krossballast, men det finns skillnader mellan olika 

växtarter i hur de klarar att växa i en jord med 

krossballast. Odlingarna har visat att en jord med 

krossballast är torrare än en anläggningsjord med 

naturgrus med samma kornstorleksfördelning. Den 

kan alltså hålla mindre vatten och måste hanteras 

därefter. 

 

Figur 9. Exempel på krukförsök. 

Ett odlingsförsök utomhus utfördes i Malmö där ett 

antal olika arter odlades i en krossballast och en 

referensjord med naturgrus. Vissa arter klarar sig 

bättre i krossjorden än i anläggningsjorden och några 

sämre. 

 

Figur 10. Resultat utomhus odling. 

AMA standarden är inte utformad med växternas 

bästa för ögonen. Detta betyder att man kan både få 

väldigt bra och väldigt dåliga jordar som båda håller 

AMA-standard. Framtida standarder bör tillåta både 

naturgrus och krossballast med krav som formuleras 

utifrån på växternas förhållanden. 



CEMENTBUNDNA PRODUKTER 
Över 50% av det naturgrus som används idag går till 

betongutveckling. Att lyckas ersätta naturgruset i 

betong är kritiskt för att kunna minska 

naturgrusanvändningen i Sverige. Projektet syftar till 

att undersöka om det är möjligt att ersätta 0-4 

sorteringen i betongen med maskinellt framställd 

ballast. 

Under projektet har 19 olika bergmaterial från 

projektets krossanläggning testats som ballast i både 

anläggningsbetong och husbyggnadsbetong. Elva 

stycken av täkterna hade också ett referens material 

från ordinarie produktion testats. Sättmåtten hos 

betongblandningarna varierade, men av de 30 olika 

materialen var det endast ett referensmaterial som 

inte gick att blanda betong med. 

 

 

 

 

 

 

Figur 11 Sättningsmått för testade betonger 

För att värdera de olika betongblandningarna 

utvecklades ett bedömningssystem som användes 

under försöken. Betongblandningarna graderades 

efter en skala från 1 till 5 som stod för:  

1 = Inte användbar 

2 = Dålig, faller isär, fattas något 

3 = Kan fungera, lite separation, behöver kanske  

                 kompletteras eller omproportioneras 

4 = Bra 

5 = Mycket bra 

En gradering av 3 och uppåt anses vara en godkänd 

betong. 

Av 30 olika anläggningsbetongblandningar med 

krossballast var betraktades endast tre som icke 

godkända, vara ett kom från projektets anläggning. 

Detta bergmaterial innehåller mycket glimmer, 

täkten har lagt ned mer tid på materialet och lyckats 

hitta ett sprutbetongrecept som fungerar. Av 

försöken med husbyggnadsbetong var det endast 

fyra som inte godkändes. Det var samma 

bergmaterial som för anläggningsbetong samt 

ytterligare en referens. Betonger som producerats 

med projektets VSI och vindsiktning har gett betong 

med högre kvalité än referenserna, men flera 

referenser har också gett godkänd betong. 

 

Figur 12. Resultat anläggningsbetong. 

 

Figur 13. Resultat husbyggnadsbetong. 

Dessa resultat visar att det går att ersätta naturgrus i 

betong med i stort sett alla bergmaterial. Med rätt 

produktionsprocess går det att framställa 

maskinsand till betong. Resultaten visar också att för 

vissa täkter krävs inte ens någon investering i VSI, 

referensmaterialen ger också godkända betonger. 

Dock förbättras kvalitéten på betongen genom att 

använda VSI och vindsikt. 



FUNKTIONELLA MATERIAL 
Med funktionella produkter av finkorniga 

bergmaterial menas produkter där materialet 

(sanden) i sig har en funktion, till exempel 

gjuterisand, hoppsand, bunkersand, filtersand, osv. I 

projektet har det utförts försök på gungsand, 

filtersand, golfsand och ridbaneunderlag. 

Gungsand 

Material till gungsand testas enligt en EU standard 

där ett Head Injury Criteria (HIC) inte får överskrida 

1000. Det testas genom att en provkropp släpps ned i 

sanden och dess retardation mäts. 

 

Figur 14. Falltest 

21 bergmaterial har testats, 12 av dessa klarade HIC-

provet. Efter testet sattes materialen ut för att 

bedöma hur de påverkas av utomhusförhållanden. 

De material som klarade både HIC-provet och 

väderprovet var sex till antalet. Dessa material har 

goda försutsättningar att bli fullt godkända 

gungsandsprodukter om det kan säkerställas att 

andelen grova korn och fillerandelen hålls nere. 

Filtersand 

Filtersand testades som både snabbfiltersand och 

infiltration för markbäddar. Resultaten visar att det 

är möjligt att uppnå samma porositet som naturgrus 

med krossmaterial. En tidigare studie från JTI 

indikerade att reningen av organiskt material och 

bakterier i princip fungerar lika bra i bergkross som i 

naturgrus. 

Golfsand 

Partikelkurvorna som togs fram med projektets 

anläggning klarade inte kraven. Frågan kvarstår om 

maskinsand skulle kunna uppnå kraven om de går 

igenom samma typ av siktutrustning som används till 

naturgrus innan det säljs som golfsand. Det finns 

egentligen inget som tyder på att det inte skulle gå. 

Det finns flera golfbanor i Sverige som redan idag 

använder sig av krossmaterial. 

Ridbaneunderlag 

Materialen har utvärderats med hjälp av en mekanisk 

hov som bedömmer firmness och cushioning hos 

underlaget. Majoriteten av materialen har bedömts 

som möjliga som ridunderlag. 

 

Figur 15 Testutrustning för ridbaneunderlag. 

Sammanfattning 

De produkter som innefattas i de funktionella 

materialen har mycket vida användningsområden. 

Gemensamt är ändå att de oftast traditionellt har 

bestått av en ganska smal sortering med naturgrus 

(få fraktioner). Detta går naturligtvis att skapa även 

med krossade produkter. I det här projektet har det 

av praktiska skäl inte kunnat göras lika smala 

produkter utan materialen har istället testats som de 

kommit från turnén. Resultatet är hoppfullt, aldrig 

negativt, men heller inte helt klart för produktion än. 



FILLERPRODUKTER 
Filler är en restprodukt som skapas vid 

ballastproduktion. Alla partiklar under 125 µm 

benämns som filler. Många täkter har idag 

sorteringen 0-2 mm som restmaterial eller 

fyllnadsmaterial. Med de tillägg av processen som 

projektet föreslår finns det möjlighet att istället sälja 

0-2 materialet som en högvärdig produkt. Till denna 

process blir endast filler sorteringen restprodukt. 

Detta minskar täktens restprodukter markant, men 

det önskvärda är att också kunna använda 

fillersorteringen. Den mest lämpade applikationen 

för filler är i betong, men beroende på 

fillerpartiklarnas egenskaper kan det vara olika 

lämpligt för en betong.  

Ett bra filler skall helst innehålla runda partiklar eller 

åtminstone så kubiska som möjligt. Med bra filler kan 

man spara cement medan man med dålig måste 

bearbeta fillern eller ta bort den och ersätta med 

bättre filler.  

Denna del av projektet syftar till att utvärdera VSI 

krossens och vindsiktens effekter på fillersorteringen. 

I figuren nedan syns resultat på flytgränsspänning 

och plastisk viskositet på filler från täkternas normala 

produktion och på filler från projektets anläggnings 

0-2 produkt. Ett V står för att materialet gått genom 

projektets anläggning och ett K att det kommer från 

täktens ordinarie produktion. Låga värden indikerar 

bättre reologi hos fillret. Man kan se att VSIn och 

vindsikten markant förbättrar fillrets egenskaper. De 

fillermaterial som är sämst när man jämför ordinarie 

produktion är samma fillermaterial som är sämst 

bland de VSI krossade och vindsikten. Tekniken 

förbättrar alltså materialens egenskaper, men inte så 

att alla bergmaterial får lika bra egenskaper.  

Prov genomförda med minikon och samma bruk visar 

också hur VSIn och vindsikten förbättrar fillrets 

egenskaper. 

Figur 17. Förbättring av filler. 

Analyser har också gjort för att se hur vindsikten tar 

bort lermineral genom att analysera BET-yta. Leror 

har en negativ inverkan på betongen. BET-ytan 

minskar men inte radikalt. Det kan bero på fukt i 

provet som vindsiktas. Vindsikten verkar kunna ta 

bort en del av lermineralen, men inte alla. 

En parameter som tydligt försämrar reologin hos 

fillret är högt glimmerinnehåll vilket ger dålig 

pastareologi, men detta kan förbättras av 

vindsiktning. Projektets vindsikt skär vid 63 µm. Det 

finns andra produkter som skär vid en högre 

skärningspunkt. Täkter med bergmaterial med hög 

glimmerhalt bör troligen satsa på den typen av 

vindsikt för att få bort en större andel filler.  

För bergmaterial med mer normala glimmerhalet 

visar att projektets typ av vindsikt i kombination med 

en VSI kross förbättrar fillrets egenskaper för 

användning i betong. 

Figur 16. Flytspänning för de testade materialen. 



DISKUSSION 
Projektets övergripande mål har varit att kartlägga 

möjligheterna att ersätta naturgrus inom olika 

användningsområden och undersöka vilken 

produktionsprocess som krävs för att kunna 

möjliggöra denna ersättning. Projektet har varit helt 

unikt om man ser till hur många bergmaterial som 

har behandlats för ett stort antal olika 

användningsområden. Aldrig förr har så många 

bergmaterial testats med samma 

produktionsanläggning. 

Projektet har visat att det med hjälp av VSI tekniken 

är möjligt att närma sig kornformen hos naturgrus. 

För de allra flesta bergmaterial är VSIn en nödvändig 

komponent för att kunna producera 

ersättningsmaterial till naturgrus. Behovet av vindsikt 

varierar. 

Ökningen i klimatpåverkan som sker om en 

ballasttäkt lägger till en VSI i processen kan 

jämställas med den minskning som sker när 

naturgrustäkten kan ersättas. Den totala 

klimatpåverkan från en ballasttäkt anses liten om 

man till exempel jämför med livscykeln hos en 

betong. Ökningen i klimatpåverkan som ett tillägg av 

en VSI och en vindsikt orsakar kan därför anses vara 

acceptabel då man istället skyddar framtida 

dricksvattentillgångar och sparar en ändlig resurs 

genom att ersätta naturgruset.  

Projektet har lyckats visa att det går att ersätta 

naturgruset i betong. Undantag kan vara några få 

bergtäkter med mycket hög andel glimmer. Av 

naturgruset som används idag går över hälften till 

detta användningsområde. I många täkter kräver det 

en investering i VSI och vindsikt och i 

betongfabrikerna innebär det en ombyggnation, men 

det går inte längre att säga att det finns någon 

teknisk anledning till att inte använda krossballast i 

betong.  

För övriga användningsområden har projektet visat 

att det finns stor potential att kunna utveckla 

säljbara maskinsandsprodukter också av dessa 

material. Det krävs bättre siktningsmöjligheterna i 

täkterna, men allt tyder på att det är möjligt med rätt 

teknik. 

Projektet har tagit stora steg för att göra det möjligt 

att nå Sveriges miljömål att skydda grundvatten av 

god kvalitét. Naturgrusets största 

användningsområde betong går att ersätta genom 

rätt teknikinvesteringar. Sådana investeringar kan ta 

tid, men så fort de sätter fart bör takten i 

naturgrusminskningen i Sverige kunna öka markant. I 

områden där grundvattentillgångar är i konflikt med 

naturgrusresurser varandra bör endast några få 

naturgrustäkter med väldigt speciella 

användningsområden vara kvar.  En stor del av de  

25 % av naturgrusanvändningen som används inom 

anläggningsjordar och funktionella material bör 

också gå att ersätta. Steget är dock något längre till 

att göra detta till säljbara produkter. De sista 25% av 

naturgrusanvändningen går till väg- och 

fyllnadsmaterial, det var konstaterat redan innan 

projektets start att det är områden där det går lika 

bra att använda krossballast. Projektet har visat att 

majoriteteten av det naturgrus som används idag kan 

ersättas inom en överskådlig framtid. 

Projektets partners 
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1 BAKGRUND 
Historiskt sett har naturgrus varit ett av Sveriges allra viktigaste råmaterial för samhällsbyggnation. Hela 

landets infrastruktur; byggnader, broar och vägar, är till stor del byggda med naturgrus eller av material 

baserade på naturgrus. Materialet används inom många olika tillämpningar som är av stor vikt för 

samhället, allt från betong, vattenreningsverk, anläggningsjordar till fallsand under gungor.  

Sveriges viktigaste grundvattenmagasin sammanfaller ofta med stora sand- och grusavlagringar. 

Exploatering  av naturgrus står därför ofta i konflikt med att bevara framtida dricksvattentillgångar i de 

delar av landet där förekomsten av naturgrus är begränsad.  På andra platser är det viktigt att bevara 

sandavlagringarna för att möjliggöra filtrering av ytvatten i framtiden. Dessutom är naturgrus en ändlig 

resurs som endast skulle återskapas vid en ny istid. Flera olika faktorer är tillsammans bidragande till att 

man idag vill minska naturgrusanvändningen i Sverige. 

I Sveriges miljömål finns ett specifikt formulerat mål som ska säkerställa att det finns grundvatten av god 

kvalitet för framtida generationer. Inom detta miljömål finns ett delmål som säger att naturgrus endast 

skall användas när inget annat alternativt ersättningsmaterial finns. Uttaget av naturgrus i Sverige har 

totalt sett minskat kraftigt sedan början av 1990-talet, vilket visas i Figur 1.1.  I nuläget är det årliga 

uttaget i Sverige 11,5 miljoner ton vilket motsvarar 1,2 ton/person varje år. De senaste åren har 

naturgrusuttaget minskat mycket långsammare. 

 

Figur 1.1.   Uttag av naturgrus, morän och krossberg under perioden 1984-2013. 

Den stora minskningen under början av 90-talet berodde på att man ersatte naturgruset inom 

användningsområden med låga tekniska krav så som vägbyggnation och fyllnadsmaterial. Idag används 

naturgruset främst till användningsområden där naturgruset är svårare att ersätta till exempel betong, 

bruk och puts, reningsfilter, golfsand, sand till paddockar och lekplatser. Att skapa ersättningsmaterial 

för dessa områden är en mycket större teknisk utmaning på grund av att de små kornens funktion i de 
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olika produkterna är mer komplex samt att det finns kunskapsluckor om kravställningen på 

sandmaterialet samt att erforderlig produktionsteknik inte är speciellt känd eller utredd. 

Figur 1.2 visar fördelningen över vilka produkter som naturgruset har använts till över tid. Det framgår 

hur användningsområdena fyllnadsmaterial och vägbyggnation har minskat så majoriteten av 

naturgruset idag används till betong och ”övriga” användningsområden. 

 

Figur 1.2. Fördelning av naturgrusets användning under perioden 2001-2013. 

Det enda ersättningsmaterial som finns i så stor mängd att det kan betraktas som ett långsiktigt hållbart 

alternativ är krossat bergmaterial. Om naturgrusuttaget ska kunna minska ännu mer i Sverige behöver 

vidareförädlat bergmaterial användas inom ännu fler användningsområden. Produktionsprocessen för 

förädlade bergmaterialprodukter består i huvudsak av: borrning, sprängning, krossning, siktning och 

klassering.  Det är därför viktigt att bedriva forskning och utveckling för att ersätta naturgrus med 

krossballast inom områden där det hittills inte har ansetts möjligt. Syftet med detta projekt är att 

undersöka potentialen att ersätta naturgruset med krossballast inom ännu fler användningsområden. 

Detta görs genom att utveckla kunskapen om användning av bergmaterialprodukter som 

ersättningsmaterial samt om produktionsprocessen för att producera krossballast på ett så optimalt sätt 

som möjligt.  

1.1 Ersätta naturgruset 
Den stora utmaningen med att utveckla ett väl fungerande ersättningsmaterial till naturgrus är relaterat 

till den geometriska formen av partiklar samt ytans beskaffenhet. Naturgrus har generellt väldigt runda 

korn som har formats under istiden, medan krossat bergmaterial har mycket kantigare korn med råare 

ytor. Gemensamt för de användningsområden där naturgrus anses svårt att ersätta är att den runda 

kornformen är ett viktigt krav på produkten. Kornformen har visats ha sort inflytande till exempelvis den 

färska betongens reologi vilken direkt påverkar hur betongen flyter ut i en form och omsluter armering. 
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Av historiska skäl är den mest använda krosstekniken i Sverige är konkrossar. Denna typ av kross 

sönderdelar materialet genom att klämma sönder (kompression) partiklarna vilket skapar kantiga korn. 

Sand producerad genom konkrossning ger därför ett olämpligt ersättningsmaterial. En annan krossteknik 

som inte är lika utbredd i Sverige är Vertical Shaft Impact (VSI) krossning. I denna typ av kross slungas 

partiklarna ut ur en rotor och formas genom att partiklarna krockar med varandra i en partikelbädd. 

Denna krossteknik ger en mycket rundare kornform. Ned till 2 millimeter är det allmänt vedertaget att 

kornformen som skapas med en VSI-kross är tillräcklig för att krossballasten ska kunna användas som 

ersättning för naturgrus, men under 2 mm blir kraven på kornform högre och det blir svårare att påverka 

kornformen med hjälp av krossning. I detta projekt undersöks VSI-krossens inverkan på denna 

storleksfraktion under 2 mm och hur krossen ska användas optimalt för att få en kornform så lik 

natursand som möjligt.   

Utöver kornformen är också fördelningen av kornens storlek i sanden en betydande skillnad mellan 

natursand och sand framställd genom krossning. VSI-krossning ger en stor andel partiklar under 125 μm, 

som i branschsammanhang kallas filler. Natursand har väldigt låg andel av filler på grund av att sanden 

under inverkan av vatten klasserats (siktas) och att fillerdelen därmed avsatts på annan plats. De flesta 

av naturgrusets användningsområden har väldigt väldefinierade krav på sandens 

partikelstorleksfördelning och för vissa applikationer och vissa bergmaterial är fillerpartiklarna rent 

olämpliga. Det är därför väldigt viktigt att kunna styra storleksfördelningen vid produktion av 

maskinsand. I detta projekt föreslås därför vindsiktning som ett avslutande steg vid tillverkning av 

maskinellt framställd sand, det är en teknik där luftströmmar utnyttjas för att avskilja de finaste 

partiklarna. I projekten har en VSI-kross av standard typ använts men kompletterats med ett styrsystem 

för att enkelt kunna variera VSI-krossens rotorhastighet. Rotorhastigheten står i direkt relation till 

partiklarnas hastighet då de lämnar rotorn och därmed också i direkt relation till partiklarnas kinetiska 

energi (rörelseenergi). 

Utöver processtekniken är typen av bergmaterial och mineralogi en mycket viktig faktor, beroende på 

bergartens hårdhet och sammansättning påverkas kornformen och partikelstorleksfördelningen på olika 

sätt av den beskrivna tekniken. Det är därför viktigt att undersöka många olika bergarter för att bygga 

upp kunskapen om vad som är möjligt och vilka begränsningar som kan finnas med den föreslagna 

tekniken. 

En annan viktig del av projektet är att undersöka vilken kornform och vilken kornfördelning som är 

tillräckligt bra för olika användningsområden. I Sverige har man under lång tid varit van vid att använda 

naturgrus som produkt och många krav är utformade med naturgrusets egenskaper som utgångspunkt. 

Det är därför viktigt skapa en kravbild som är relaterad till de faktiska tekniska kraven inom varje område 

och inte krav som är utvecklats utifrån tradition. 

För att kunna minska naturgrusanvändningen i Sverige och därmed närma sig de formulerademiljömålen 

måste potentialen att ersätta natursand inom olika användningsområden utvärderas. Genom att 

använda rätt produktionsteknik på ett optimalt sätt kan det bli möjligt att ersätta naturgruset inom 

användningsområden som historiskt sett inte har ansetts möjliga med befintlig teknik och kunskap.  
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2 Projektets organisation 
Projektet har genomförts av ett konsortium bestående av 24 projektpartners; en blandning av högskolor, 

industri och branschorganisationer, som tillsammans bildar en obruten kedja från bergtäkt till färdig 

produkt. Projektet har finansierats av VINNOVA inom programmet Utmaningsdriven Innovation samt av 

SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond) och parterna själva genom egeninsatser. Projektet 

föregicks av ett planeringsprojekt (VINNOVA UDI projektform A) under vilket projektpartnerna 

tillsammans formulerade projektets vision och inriktning samt satte samman de olika parterna i 

projektets konsortium. 

2.1 Vision 
Projektets vision formulerades redan under planeringsprojektet och lyder: 

På ett uthålligt sätt försörja samhället med ”ballast” för samhällsbyggnad  

genom att ersätta den ändliga resursen naturgrus.  

Vision beskriver därmed att fokus är att hitta ett ersättningsmaterial för naturgrus. Det skall självfallet 

vara ett fullgott ersättningsmaterial som är minst lika bra som ursprungsmaterialet naturgrus. Genom att 

använda begreppet ”uthålligt” avses innebörden att lösningen skall vara långsiktig både vad gäller 

ekonomi såväl som miljömässigt. Tidshorisonten är satt så att lösningen skall ligga till grund för ett 

användande under flera sekler. Tillämpningsområdet är stort och omfattar många olika applikationer och 

behov inom samhället som måste försörjas med stora materialvolymer. 

2.3 Konsortiets parter 
Ett stort antal parter bestående av företag, institut, högskolor och myndigheter har varit representerade 

och inblandade i projektet. Projektet har ända sedan initieringen varit inriktat på att verkligen hitta 

fungerande lösningar för att ersätta naturgruset och vara industrinära. Därför har det varit naturligt och 

självklart att arbeta nära industriella parter och deras applikationsområden.  

Konsortiet är brett sammansatt av olika intressenter som representerar hela kedjan av aktörer från 

bergtäkt till färdig produkt. Idag består konstellationen av kravställande myndigheter, slutkunder, 

producenter av produkter där finkornigt bergmaterial ingår, maskintillverkare samt producenter av 

bergmaterial. De olika företagen är verksamma inom olika delar av kedjan från framställande av 

råmaterial till färdig produkt. Myndigheterna svarar för extern kravställning och tillståndsgivning. 

Höskolorna och instituten har framför allt svarat för den teoretiska kunskapsuppbyggnaden och en stor 

del av analysen av prover som tagits.  

Under A-projektet utvecklades konstellationen för att på ett så bra sätt som möjligt möta den 

identifierade utmaningen. Konstellationen måste byggas brett för att kunna skapa en förändring inom 

området. Kunskapen är splittrad på många olika intressenter. Flera olika aktörer är inblandade i olika led 

i framställningen av slutprodukterna.  

Projektkonsortiets samtliga ingående parter beskrivs kortfattat nedan och ses i Figur 2.3.1 
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Myndigheter och branschorganisationer 

1. MinBaS AB, huvudsökande till VINNOVA  
Föreningen Mineralteknisk Forskning, MinFo , Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI, och 

Stenindustrins Forskningsinstitut AB, SFI, driver detta gemensamma utvecklingsbolag. 

2. Chalmers Tekniska Högskola, Institutionen Produkt- och produktionsutveckling 
I detta projekt medverkar forskargruppen CRPS, Chalmers Rock Processing Systems, som 

fokuserar på krossning av bergmaterial. Chalmers är navet i detta projekt och det är också här 

som projektledning och administration sker.  

3. CBI Betonginstitutet AB 
CBI:s verksamhetsidé är att skapa, tillämpa och sprida kunskap inom betong- och 

bergmaterialområdet.  

4. Trafikverket 
Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, 

sjöfart och luftfart. 

5. SGU, Sveriges geologiska undersökning  
SGU är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. 

6. Sveriges Lantbruksuniversitet 
Sveriges Lantbruksuniversitet huvuduppgift är att genom högkvalitativ forskning, utbildning och 

fortlöpande miljöanalys bidra till god livskvalitet och en ökad tillväxt. 

7. Sveriges Bergmaterialindustri  SBMI 
SBMI är bergmaterialindustrins branschorganisation.  

8. MinFo 
Branschorganisation för mineralföretagen.  

 

Bergmaterilaproducenter och tillverkare av cement baserade produkter 

9. NCC Roads 
NCC Roads är aktör inom asfalt- och krossbranschen. 

10. Skanska AB 
Skanska är ett företag inom projektutveckling och byggrelaterade tjänster. 

11. Sand & Grus AB Jehander 
Jehander producerar, säljer och levererar sand-, grus-, berg- och jordprodukter. 

12. Färdig betong AB  
Färdig Betong tillverkar och levererar av byggnadsmaterial och tjänster till det platsgjutna 

byggandet. 

13. Cementa AB 
Cementa tillverkar och marknadsför cement. 

14. Weber AB 
Weber erbjuder byggmaterial för golv, fasad, våtrumstätskikt. 
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15. Betongindustri AB 
Betongindustri levererar fabrikstillverkad betong för platsgjutet industriellt byggande. 

16. Swerock AB 
Swerock är leverantör av kross betong produkter. 

17. LKAB Berg & Betong AB 
Leverantör av betong för bergförstärkning. 

24.  Zinkgruvan Mining 

 Användare av sprutbetong i gruvorter. Zinkgruvan Mining anslöts till projektet i september 2014.  

Jordförbättringsprodukter 

18. Hasselfors Garden AB 
Hasselfors är leverantör av jordförbättrings och trädgårds produkter. 

Filler produkter 

19. Nordkalk AB 
Nordkalk bryter kalksten och förädlar den till produkter för miljövård, industri och lantbruk. 

20. Omya AB 
Omya är tillverkare av industriella mineraler, främst fyllmedel och pigment som härrör från 

kalciumkarbonat och dolomit. 

21. SMA Mineral 
SMA Mineral bryter bl.a. kalksten.  

Maskintillverkare 

22. Roctim AB 
Roctim levererar tjänster och mjukvara för optimering av krossning 

 

23. Metso AB 

Metso  är en ledande tillverkare av utrustning som krossar och siktar.  
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Figur 2.3.1. Logotyper för konsortiets samtliga parter. 

2.4 Struktur och genomförande 
Projektet initierades ursprungligen av Chalmers och SBMI och är sprunget ur diskussioner om möjliga 

lösningar för produktion av ersättningsmaterial för naturgrus.  MinBaS har varit huvudsökande till 

projektet och koordinator. Chalmers tekniska högskola har ansvarat för och genomfört projektledningen. 

En projektstyrelse bestående av representanter från några av projektpartnerna har haft det 

övergripande ansvaret för projektets styrning samt att säkra projektets ekonomi och måluppfyllelse 

Eftersom naturgrus används inom så många olika tillämpningsområden och produkter delades projektet 

upp i fyra olika inriktningar även kallade spår. De fyra spåren är: 

 Jordförbättringsprodukter   

 Cementbundna produkter   

 Funktionella ballastprodukter 

 Fillerprodukter 

I Figur 2.4.1 finns en sammanfattande bild av projektets struktur. 

Inom Jordförbättringsspåret behandlas användning av krossballast i anläggningsjordar. Med 

anläggningsjord avses sådan gjord som tillreds för att användas som gjord när olika typer av planteringar 

anläggs. Enligt Trafikverkets kravdokumentet AMA  Anläggning 13 (AMA - allmän material- och 

arbetsbeskrivning) är det idag inte tillåtet att använda krossballast i sådana jordar, främst på grund av för 

dåliga kunskaper kring hur krossballast fungerar i anläggningsjordar. Jordförbättringsspåret syftar till att 

öka denna kunskap.  
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Figur 2.4.1. Projekts olika inriktningar (spår) och faser. 

Inom ramen för spåret Cementbundna produkter behandlas krossballast i betong. Detta är det område 

där mest forskning har bedrivit hittills, men det är också det användningsområde där det används allra 

mest natursand idag. För att ersätta naturgruset är detta kritiskt att lära sig mer om krossballast i betong 

och få fler producenter att ställa om till det. I Fillerspåret tittar man på egenskaperna hos de allra finaste 

partiklarna under 125 μm och hur de skulle fungera i betong. 

Spåret för Funktionella ballastprodukter omfattar produkter där sanden i sig själv tillhandahåller den 

eftersökta funktionen, till exempel golfsand eller fallsand under gungor. Detta spår omfattar de områden 

där natursanden är tekniskt svårast att ersätta och där minst forskning och utveckling har genomförts. 

Varje enskilt spår har genomförts i fyra olika faser. Först identifierades de krav som finns för att ersätta 

natursanden i det studerade användningsområdet. Produktionsmetoderna studerades för att skapa ett 

potentiellt fullgott ersättningsmaterial som förmår att möta de definierade kraven. Därefter undersöktes 

vilka testmetoder som kunde användas för att utvärdera material och till sist genomfördes tester på 

material inom de olika områdena.  

Utveckling av produktionsprocessen var ett arbetsområde där huvudsyftet var att ta fram en 

krossanläggning för att testa den teknik man tror är vägen framåt för att ersätta naturgruset. Under 

projektets första år projekterades och byggdes en pilotanläggningen under Chalmers regi. Denna 

pilotanläggning användes  sedan ute på turné under ett års tid och producerade material för utvärdering 

i de fyra spåren, samt för undersökningar av vad VSI- och vindsiktstekniken har för inverkan på olika 

material. Ett väl så viktigt syfte med turnén var att lokalt på ett så stort antal platser som möjligt  

demonstrera möjligheterna med den föreslagna tekniken och därmed vinna förtroende från branschen. 
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I Figur 2.4.2 visas en sammanställning över nyckelpersonerna i projektorganisationen. Namn i fet stil är 

de personer som är författare till kapitlen i denna rapport och som också handlar om respektive 

arbetsområde. 

 

 

Figur 2.4.2. Projektets organisation. 
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3 Bergmaterial i projektet 
I projektet har totalt 25 olika bergmaterial analyserats alla från olika geografiskt belägna 

bergmaterialtäkter i Sverige. I denna rapport är de olika täkterna kodade när resultaten presenteras. I 

Tabell 3.1 finns en sammanställning över alla kodnamn och var materialen har krossats; i projektets egen 

anläggning, Metsos testanläggning eller om det är taget från täktens ordinarie produktion. Det illustreras 

också inom vilka delar av projektets olika spår som materialen har analyserats.  

Tabell 3.1: Utvärderade bergmateriel inom projektet. 

Beteckning Bergmaterial 
Projektets 
anläggning 

Metsos 
testanläggning 

Ordinarie 
produktion 

Kap 6 
Produktionssystemet 

Kap 7 
Jordförbättringsprodukter 

Kap 8 
Cementbundna 
produkter 

Kap 9 
Funktionella 
Produkter 

Kap 10 
Fillerprodukter 

M3 Granodiorit X     X   X X X 

M4 Porfyr X   X X   X X X 

M5 Gnejs X     X X     X 

M6 Granit X   X X   X X X 

M7 Granit X     X   X X X 

M8 Granit X   X X   X X X 

M9 Granit X   X X     X X 

M11 Dolomit X X   X   X X X 

M10 Granitoid X     X   X X X 

M12 Gnejsig Granit X     X   X X X 

M13 Kvartsit X     X   X X X 

M14 Diorit, Granit X   X X   X X X 

M15 Kalksten X     X   X X X 

M16 Gnejs X     X X X X X 

M17 Granitisk Gnejs X     X X X X X 

M18 Diabas/Gabbro X     X X X X X 

M19 Gnejs X   X X X X X X 

M20 Gnejsig Granit X     X X X X X 

M21 Gnejsig Granit X     X X X X X 

M22 Gnejsig Granit X     X X X X X 

M23 Granodiorit     X   X   X   

M24 Granit X   X X   X X   

M25 Granit   X X X X X     

M26 Dolomit   X X X   X     

M27 Gnejs     X           

M28 Granit   X   X X X     

 

I respektive kapitel beskrivs vilka försök och analysmetoder som har använts för respektive 

användningsområde 
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4 Miljöbedömning av en övergång från naturgrus till krossballast  
I detta kapitel så bedöms den miljöpåverkan en övergång från naturgrus till krossballast. Först görs en 

bedömning av knappheten av de båda naturresurserna. Därefter beräknas klimatpåverkan i CO2 

ekvivalenter från respektive process. 

4.1 Bakgrund 
 

Övergången från naturgrus till krossgrus motiveras av tre huvudskäl som är beskrivna i miljöbalken 9 

kapitelet § 6f  

Om en täkt av naturgrus kräver tillstånd eller anmälan enligt detta kapitel eller föreskrifter som har 

meddelats med stöd av kapitlet, får täkten inte komma till stånd om 

 1. det med hänsyn till det avsedda användningsområdet är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt att 

använda ett annat material, 

 2. naturgrusförekomsten är betydelsefull för nuvarande eller framtida dricksvattenförsörjning och täkten 

kan medföra en försämrad vattenförsörjning, eller 

 3. naturgrusförekomsten utgör en värdefull natur- eller kulturmiljö. Lag (2012:907). 

Miljörisk med en övergång till krossballast 

När en övergång sker till krossgrus medför det risk för att ny miljöbelastning uppstår. Krossningen 

medför en ökad miljöbelastning från bergtäkter där sprängning, och en rad olika processer genomförs för 

att krossa gruset vilka är energikrävande och ger upphov till damm och buller. 

Ytterligare en aspekt är att transportvägarna förändras vilket leder till en förändrad miljöbelastning. 

Ett sätt att hålla transporter av krossat material nere är att vid exploatering utnyttja befintligt berg på 

plats. Denna metod används redan av trafikverket för att tillgodose motorvägsbyggen med krossat berg 

genom att anpassa bergskärningarnas djup till behovet av sten. 

Dricksvattenresurs. 

Åsar och andra isälvsavlagringar har stor betydelse som dricksvattenresurs och för rening av råvatten. 

Ofta har naturgrusformationer stora natur- och kulturvärden. De berikar också landskapet och är 

värdefulla för friluftslivet. Uttag av naturgrus bör därför minimeras och ersättas med återanvänt 

material, krossberg och morän. När SGU:s data över naturgrusfyndigheter används betraktas fyndigheter 

som har ett vattenflöde över 3 liter/s som fyndigheter som inte kan räknas in som en grusresurs. 

Bruten mängd av berg och naturgrus 

SGU dokumenterar hur stor brytningen är av berg och grus inom olika län i Sverige, se Tabell 4.1.1. 2013 

var brytningen av berg 6 gånger större än brytningen av naturgrus. 
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Tabell 4.1.1. Brutna mängder berg och naturgrus i Sverige 2013. (SGU,2014)  

 

Naturgrus och Sveriges miljökvalitetsmål 

Miljökvalitetsmålet, grundvatten av god kvalitet, tar upp begränsningen naturgrus. Strax under 12 

miljoner ton naturgrus levererades år 2012, se Figur 4.1.1. Riksdagens delmål om ett maximalt uttag på 

12 miljoner ton år 2010 kunde alltså nås först två år senare. Det innebär att uttaget av naturgrus 

fortsätter att minska, men för långsamt. Naturgrusets relativa andel av det totala ballastuttaget (krossat 

berg, morän och grus) är nu nere på 15 procent och har minskat kontinuerligt sedan 1985 då andelen var 

strax över 80 procent. Offentliga styrmedel för att minska naturgrusuttaget är kravet på tillstånd för täkt, 

regionala materialförsörjningsprogram och naturgrusskatten. 

 

Figur 4.1.1 Användning av bergkross och naturgrus i Sverige (Miljömålsportalen, 2014) 
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4.2 Knapphet av berg och naturgrus 
Knapphet av ballast är en miljöindikator som bedöms av flera skäl. Dels så finns anledning att göra en 

bedömning av resursen av naturgrus i syfte att säkerställa dricksvatten av god kvalitet. Ett annat område 

där knapphet redovisas är i miljövarudeklarationer.  

Bedömning av lokal knapphet av naturgrus 

I Sverige är knappheten av naturgrus störst i storstadsregionerna främst därför att där även sker en stor 

användning. SGU har bedömt vilka områden i Sverige som har små tillgångar av naturgrus i förhållande 

tillbefolkningsmängd, områdena är markerat i rött i Figur 4.2.1. 

 

Figur 4.2.1. Områden med knappa resurser av naturgrus (SGU, 2011) 

Knapphet i miljövarudeklarationer 

Byggbranschen/CEN tog redan 2012 fram en gemensamstandard för hur byggprodukter skall bedömmas 

inom EU (EN 15804, 2012) . En av sju obligatoriska miljöindikatorer är uttag av knappa resurser, ADP 

(abiotic depletion potential) som mäts i entimonekvivalenter. För att bedöma hur stort ett uttag av en 

knapp resurs påverkat miljön finns tabellerade karaktäriseringsvärden för knapphet hos olika material. 

Karaktäriseringsvärden på knapphet speglar så gott som alltid knappheten i världen. Det finns endast ett 

enda värde tabellerat för stenmaterial som naturgrus och krossat berg. Detta värde återspeglar 

tillgången på berg i värden och kan i praktiska sammanhang tyckas trubbigt. Speciellt ballast som är för 

tungt att transportera längre sträckor och därmed dyrt att transportera på land, är en karaktärisering av 

den lokala resursen viktigare än för många andra ämnen. 

Antimon, Sb 

Antimon är ett sällsynt grundämne som används som knapphetsreferens. Värdens reserver av antimon 

är 4,63E+12 ton och den årliga brytningen är 6,06E+04 ton/år(DGR,2002) Karakteriseringsvärdet för 

naturgrus beräknas som  

ADPnaturgrus =(årsanvändning/(resurs)2)naturgrus/ (årsanvändning/(resurs)2)Antimon      Ekv. 1 
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Berg 

Berg är så pass rikligt förekommande att den saknar knapphetsvärden. (DGR,2002) 

Naturgrus 

Med hjälp av SGU:s databas över naturgrustäkter, se Tabell 4.2.1, har regionala karaktäriseringsfaktorer 

för ADP beräknats för varje län i Sverige. De täkter som klassas som geoklass 1 och naturklass 1 är 

skyddade för brytning och är ej medräknade som resurs. Det bör nämnas att det i materialet finns täkter 

som idag är oklassade men i framtiden kan bli klassade i skyddsklass 1.  

 

Tabell 4.2.1. Beräknade karakteriseringsvärden för ADP för naturgrus i Sverige. 

 

4.3 Livscykelanalys av betong med naturballast jämfört med krossballast. 

- Utvärdering av klimatpåverkan och primärenergibehov 
För att jämföra klimatpåverkan mellan en naturgrustäkt och en krossballasttäkt har energibehovet för 

respektive täkt tagits fram och räknas om till CO2 ekvivalenter. För krossballasttäkter har klimatpåverkan 

för en täkt med en standardproduktion tagits fram och därefter har klimateffekten om en VSI eller en 

vindsikt lagts till i processen studerats. 

När en täkt ställer om till att producera ersättningsmaterial till naturgrus kan en VSI och eventuellt en 

vindsikt läggas till täktens vanliga process. Därför  bör den extra klimatpåverkan från dessa tillägg 

studeras och vad detta innebär för processen vilket kan  jämföras  med den klimatpåverkan som en 

naturgrustäkt innebär. 

NATURGRUS minus skyddade täkter

UTTTAG TILLGÅNG

LÄN LNKD Brutna mängder år 2013(ton) Volym Volymut ton tonut Sb eq

Stockholm 01 1930548 293050 129720 761930000 337272000 1,18E+09

Uppsala 03 1281545 196210 122370 510146000 318162000 1,74E+09

Södermanland 04 550887 356565 278165 927069000 723229000 2,27E+08

Östergötland 05 194738 664805 263375 1728493000 684775000 2,31E+07

Jönköping 06 1014529 1700936 1179128 4422433600 3065732800 1,83E+07

Kronoberg 07 181565 156404 107451 406650400 279372600 3,88E+08

Kalmar 08 264925 1504553 907562 3911837800 2359661200 6,12E+06

Gotland 09 92380 70780 42075 184028000 109395000 9,65E+08

Blekinge 10 54676 92860 38095 241436000 99047000 3,32E+08

Skåne 12 1034100 893745 486980 2323737000 1266148000 6,77E+07

Halland 13 575500 385825 296595 1003145000 771147000 2,02E+08

Västra götaland 14 1357451 951411 208840 2473668600 542984000 7,85E+07

Värmland 17 288254 340320 315680 884832000 820768000 1,30E+08

Örebro 18 175486 118833 67083 308965800 174415800 6,50E+08

Västmanland 19 40596 247032 196095 642283200 509847000 3,48E+07

Dalarna 20 581435 700470 554210 1821222000 1440946000 6,20E+07

Gävleborg 21 365787 1075750 186600 2796950000 485160000 1,65E+07

Västernorrland 22 276448 270902 241522 704345200 627957200 1,97E+08

Jämtland 23 303440 769255 710635 2000063000 1847651000 2,68E+07

Västerbotten 24 417602 613800 508335 1595880000 1321671000 5,80E+07

Norrbotten 25 417663 594659 473616 1546113400 1231401600 6,18E+07

Hela landet 11399555 11998165 7314132 31195229000 19016743200 4,14E+06

Hela landet inkl okända 11399555 14040220 8457045 36504572000 21988317000 3,03E+06
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El 

Miljöpåverkan från el beräknas som medelvärdet av den el som används på den svenska marknaden. 

Data är tagna från Ecoinvent 3 för svensk marknads el 2013, 1-60 kV, ingen infrastruktur inräknad. För att 

producera 1 kWh El åtgår 2,66MJ förnybar primärenergi och 4,34 MJ Icke förnybar primärenergienergi. 

Klimatpåverkan är 55,7 g CO2/kWh (Ecoinvent, 2014). 

Diesel 

Diesel har miljöpåverkan 0,08025 kg CO2/kWh. 

Naturballast 

Energianvändning är relativt låg vid framtagandet av naturballast. Siktar och transportband samt 

arbetsmaskiner för grävning är de miljöbelastande delarna. Det finns äldre studier där miljöbelastningen 

undersökts och eftersom det inte skett någon större teknikutveckling sen dess på området bedöms  att 

de äldre uppgifterna gäller även för idag. För en sammanfattning av resultaten från dessa studier se 

Tabell 4.3.1. 

Tabell 4.3.1. Påverkan vid uttag av 1 ton naturballast(DGR,2002) 

 MJ 

Diesel 0,888 

El 2,4 

Krossballast 

Krossanläggningarna innehåller en mängd krossar siktar och transportband. Ett exempel på en 

traditionell krossanläggning finns i Figur 4.3.1 I detta exempel används två typer av  krossar, käftkross 

och konkross. Käftkrossar används vanligtvis endast i första krossteget, där  sprängblock krossas ner till 

150 -200 mm. En ungefärlig energiförbrukning för en käftkross är på 0,4 kWh el/ ton sten 

(Betonghandboken, 2009). Konkrossar används i senare krossteg ger en bättre produkt än en käftkross, 

elförbrukningen för en konkross är ca 0,8 kWh el/ ton sten (Betonghandboken, 2009). En annan krosstyp 

som kan ibland används istället för käftkrossar är spindelkrossar, detta är dock mer vanligt i 

gruvindustrin än ballastindustrin. En spindelkross förbrukar ca 0,5 kWh el/ ton sten (Betonghandboken, 

2009). Den totala energiförbrukningens fördelning på en krossanläggning kan ses i Tabell 4.3.2, siffrorna 

kommer från MinFo 2004 rapport (Hulthen, 2004).  

Tabell 4.3.2. Fördelning av energiförbrukning på en krossanläggning (SS 137003, 2008). 

 % av energiförbrukning % av elförbrukning 

Krossar 16 41 

Siktar 6 16 
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Bandtransportörer 9 22 

Fordonstransportörer 60 0 

Övrigt 8 20 

 

Krossningens miljöbelastande processer som beaktats är sprängning, interna tunga transporter,  

arbetsfordon, krossar, siktar och transportband. Individuella krossanläggningar är uppbyggda på olika 

sätt, vilket ger att det kan skilja en hel del i energianvändning mellan de individuella anläggningarna. 

Valet har inom projektet därmed varit att arbeta med etablerad data från tidigare studier, se Tabell 

4.3.3. 

Tabell 4.3.3. Påverkan för ett ton krossballast (Stripple, 2001) 

 MJ 

Diesel 17,0 

El 21,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.3.1. Exempel på en konventionell krossanläggning utan VSI-kross och vindsikt. 
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VSI-kross 

VSI-krossning används oftast i Sverige när den erhållna partikelformen från förgående krossningssteg är 

av för låg kvalitet. Ett krossningssteg med en VSI-kross innebär ett mer kubiserat krossmaterial över hela 

partikelstorleksfördelningen. I många fall är VSI krossning en nödvändighet för att krossmaterialet ska 

kunna ersätta natursand. Energiåtgången för en VSI-kross är ca 1,9 kWh el/ton sten(Onnela, 2014). 

Vindsikt 

En vindsikt klasserar partiklar med luft utefter storlek och form.. Inom ballastindustrin är behovet av 

vindsiktning framförallt att avdamma maskinsanden samt avskilja glimmer. Partikelstorleken som 

vindsikten klasserar vid beror på den individuella maskinens styrparametrar. Finfraktionen blir ett rejekt 

som kan utnyttjas i andra tillämpningar än betongtillverkning eller blir ett inert avfall som får deponeras. 

Bedömningen av vindsiktens energianvändning utgår från den vindsikt som använts i projektet. 

Elanvändningen är  

3 kWh/ton producerat vindsiktat material vid ett rejekt på 300 kg. 

4.3.1 Resultat 

I tabell 4.3.4 finns en tabell som visar den klimatpåverkan som en omställning till att skapa 

ersättningsmaterial för naturgrus skulle innebära för en bergtäkt. Omställningen kan jämföras med den 

klimatpåverkan som en naturgrustäkt orsakar. 

Tabell 4.3.4. Klimatpåverkan av olika processer. En standard naturgrus- och krossballasttäkt presenteras 

och därefter klimatpåverkan vid tillägg av VSI och vindsikt. 

    Klimatpåverkan CO2/ton ballast 

Process Tillägg Standardprocess +VSI +Vindsikt Total 

Naturgrus Standardprocess   0,1     0,1 

Krossballast 
Standardprocess   1,833     1,833 

Krossballast 
Standardprocess VSI 1,833 0,1   1,933 

Krossballast 
Standardprocess 

VSI och 
Vindsikt 1,833 0,1 0,17 2,103 

 

Om en krossballasttäkt lägger till en VSI i processen för att kunna ersätta naturgrus ökar täktens 

klimatpåverkan per ton ballast lika mycket som klimatpåverkan i naturgrustäkten minskar per ton när 

naturgruset ersätts med maskinsand från ballasttäkten. Därmed kan man jämställa förändringen att 

lägga till en VSI i ballasttäktens process med den klimatpåverkan som naturgrustäkten orsakar.  

Idag är 0-2 materialet ofta ett restmaterial i många täkter. Genom att installera en VSI och eventuellt en 

vindsikt kan man göra denna sortering säljbar. Därmed skulle hela täktens klimatpåverkan per ton 

minska eftersom en högre andel av det som produceras utnyttjas. När 0-2 är en restprodukt allokeras 

övriga sorteringar dess miljöpåverkan. 
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Om en vindsikt installeras kan det filler som avskiljs bli en ny restprodukt om det inte kan användas som 

filler i betong exempelvis. Oavsett blir restprodukten mycket mindre än tidigare. 

För att sätta siffrorna i relation kan man säga att en kubikmeter betong har den totala klimatpåverkan av 

203,28 kg CO2. Krossprocessen är en väldigt liten del. Den klimatpåverkan som sker för de produkter 

som endast använder natursand kan anses relativt liten. 

Av de produkter som studeras inom projektet så är det endast betongens livscykel som vidare påverkas 

av att krossballast används. I en betong kan cementbehovet öka då en krossballast används, 

klimatpåverkan av detta studeras i kapitel XX LCA för betong. För övriga produkter kommer 

klimatpåverkan endast påverkas de skillnader som sker på grund av byte av process som beskrivs i detta 

kapitel. Dessutom kommer transportvägarna förändras, detta kommer leda till en förändring i 

klimatpåverkan som får studeras från fall till fall.  

4.4  Slutsatser Miljöbedömning 
 Beräkningen av naturballastens knapphet visar att knappheten är stor i alla storstadsregioner i 

Sverige. 

 Den miljöpåverkan som åstadkoms genom att lägga till en VSI till standardprocessen i en 

bergtäkt är jämförbar med den klimatpåverkan som orsakas då man tar sand från en 

natursandstäkt (0,1 CO2 per ton ballast). Ersätts naturgruset med ballast från en täkt som lagt till 

en VSI kan den totala klimatpåverkan därför sägas vara samma per ton. En vindsikt ger en 

miljöpåverkan på ytterligare 0,17 CO2 per ton ballast.  

 Den klimatpåverkan som sker för de produkter som endast använder sand kan anses relativt 

liten. Klimatpåverkan på betong där cementmängden påverkas av kornformen kan bli mer 

betydande. 
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5 Analysmetod för kornform och partikelstorleksfördelning 
I detta kapitel beskrivs de olika laborationsmetoder som används i projektet för att bestämma kornform 

och partikelstorleksfördelning hos sandmaterial. Dessa analysmetoder är gemensamma för alla delar av 

projektet. I kapitlen om de enskilda spåren beskrivs de metoder som är unika för de studerade 

användningsområdena.  

5. 1 Partikelstorleksfördelning 

För bestämning av partikelstorleksfördelning har den europeiska standarden EN 933-1. Enligt standarden 

siktas en sortering 0-2000 μm upp i fraktionerna 0-63, 63-125, 125-250, 250-500, 500-1000 och 1000-

2000 μm med hjälp av en skakapparat. Respektive massandel för varje fraktion vägs och en kumulativ 

kornstorleksfördelningskurva kan presenteras. 

5.2 Flödeskona 

Flödeskonan är en testmetod framtagen för att mäta flödesförmågan hos sandmaterial i betong (Cleland, 

1968). Ett exempel på flödeskona kan ses i Figur 5.2.1 nedan. Idén bakom flödeskonan är att ett 

materialsflödesbeteende (torr reologi) kan relateras till partikelstorlek, partikelform och ytegenskaper. 

Under testet placeras materialet i flödeskonan och flödeshastigheten beräknas genom att mäta massan 

hos provet och tiden det tar för materialet att flöda ut ur konan.  

 

Figur 5.2.1 Flödeskona med digitalvåg. 



32 
 

Flödeskonan beskrivs i den europeiska standarden EN 933-6, enligt denna standard ska man mäta 

flödeshastigheten för fraktion 63-2000 μm. Vid tester av denna fraktion används cirka 1 kg material och 

testet har upprepats 3 gånger. Detta ger en indikation på hur ballastmaterialet skulle fungera i en 

betong. Ju högre flödeshastighet, ju mer lämpligt kan materialet antas vara för betongapplikationer. I 

cementbundna spåret och jordförbättringsspåret används flödeskonan enligt standarden. 

I tidigare studier av VSI-krossens inverkan på kornform används en  vidareutvecklad metod för 

flödeskonan (Quist och Evertsson, 2010). Istället för att manuellt mäta flödestiden placeras istället en 

våg under flödeskonan. Denna våg kopplas till en dator och massflödet kan räknas ut genom att ta 

derivatan på den kumulativa massan på vågen över tiden. Denna metod tar bort manuella fel som 

uppstår då tiden mäts med tidtagarur. Vidare så är det möjligt att ta bort de randeffekter som 

uppkommer när materialet börjar och slutar flöda. I Figur 5.2.2 kan man se skillnaden i flödeshastighet 

om randeffekterna tas med eller ej. Eftersom flödet är linjärt utan randeffekterna blir detta ett mycket 

stabilare värde att använda som jämförelse.  

 

 

Figur 5.2.2. Resultat från försök med flödeskona. Den sammanlagda utströmmade massan har uppmätts 

kontinuerligt genom att logga signalen från en digital våg. 

Skillnaden i lutning av en rät linje som anpassas genom regression är 6,6% (lutning utan randeffekter 

jämfört med fallet med randeffekter). Om man jämför den helt manuella metoden med fallet utan rand 

effekter så erhålls ett 34% högre värde på utströmningshastigheten.  

Utöver fraktionen 63-2000 μm utförs också flödestester för varje individuell storleksfraktion mellan 125 

och 2000 μm. Genom att studera korta fraktioner kan man se flödesbeteendet för varje individuell 

fraktion. Dessa flöden kan relateras till kornformen hos materialet i de olika kornstorleksintervallen 

(Bengtsson, 2009). I sin tur kan dessa värden också jämföras med de värden för kornform som går att 

mäta med med optiska metoder, exempelvis Camsizer (Stomvall, 2014), se nästa sektion.  För fraktionen 

63-125 anses flödeskonan olämplig för analys.  

För varje enskild fraktion har ungefär 200 gram siktats fram i varje fraktion för att sedan analyseras i 

Camsizer-instrumentet. Den exakta mängden har berott på materialets partikelstorleksfördelning. För 
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prover som vägt över 200 gram har testet upprepats 5 gånger och under 200 gram har testet upprepats 

åtta gånger. 

5.3 Optisk analys 

I detta projekt har kornformen analyserats med en optisk analysator av fabrikatet Retsch, modell 

Camsizer, se Figur 5.3.1 Den kan analysera storleksfördelningar inom storleksintervallet 30 μm – 30 mm. 

Vid analys av kornform har den enligt tillverkarna tillräckligt bra upplösning kring 100 μm vilket också är 

en praktisk gräns enligt andra användare av detta instrument (JKMRC, Univeristy of Queensland). 

 

Figur 5.3.1 Camsizer (tillverkare Retsch) 

Camsizer-instrumentet är uppbyggd kring ett system som har två kameror, en så kallad baskamera och 

en så kallad zoomkamera. Baskameran tar kort på en större area och kan på så sätt registrera ett stort 

antal partiklar. Zoomkameran tar bilder med högre upplösning, men på en mindre area och kan på så 

sätt beräkna kornformen för de minsta partiklarna. I Figur 5.3.2 illustreras denna princip. Camsizern 

används för att analysera kornformen i alla storleksfraktioner mellan 63-2000 μm. För fraktionerna 63-

125 och 125-250 μm används endast zoomkameran och för övriga fraktioner används båda 

kornformerna. För 1000-2000, 500 -1000 och 250-500 μm används samma prov som testas i 

flödeskonan. För de två minsta fraktionerna tas 30 ml av provet ut, ett sådant prov innehåller i 

storleksordning tio miljoner (107) partiklar, vilket enligt tillverkarna är tillräckligt för att göra en bra 

analys. En analys av ett sådant prov tar cirka sex timmar. För fraktionen 63-125 μm tillsätts 0,5 ml av ett 

pulver som kallas aerosil för att undvika agglomerering. Kornformen som Camsizern anger för fraktionen 

63-125 μm kommer att analyseras, men eftersom kameran har något för låg upplösning för partiklar 

under 100 μm blir detta endast en indikation. 
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Figur 5.3.2. Principen med två kamerasystem i Camsizer. 

Camsizern har ett antal olika parametrar för kornform. En tidigare studie parallelt i projektet (Stomvall, 

2014) har visat att ”sphericity”, SPHT, är den mest lämpliga parametern för karaktärisering av 

sandmaterial. Denna artikel finns i appendix 5.1. Parametern definieras enligt följande: 

2

4 A
SPHT

O


  

Där A är partikelns ytarea och O är dess omkrets. För varje partikel som kamerorna registrerar kommer 

ett värde för sphericity att beräknas, Camsizer kan sedan ge ett medelvärde på provets kornform. Detta 

värde kommer att användas som jämförelse vid analyserna inom detta projekt. 

5.4 Flighetsindex 

Flisighetsindex är en mätmetod som mäter tjockleken eller flisigheten hos partiklar, metoden beskrivs i 

Europastandarden EN-933-3. Måttet tas fram genom två siktningsomgångar. Första siktningar är på 

siktdäck med kvadratiska öppningar och den andra siktningen görs på spaltsiktsdäck. Fraktionen som 

flisigheten ska bestämmas för betecknas d-D och provets flisighetsindex har ekvationen: 

2

1

100
M

FI
M

  

M1 är summan av vikterna hos kornen i var och en av fraktionerna av storlek d-D. 

M2 är summan av vikterna hos kornen i var och en av fraktionerna d-D som passerat motsvarande 

spaltsikt med spaltbredden D/2. 

Om man till exempel ska bestämma flisighetsindex för fraktionen 4-5 mm gör man först en siktning och 

plockar ut materialet som stannat på 4 mm siktdäcket och väger detta. Därefter siktar man detta 

material på en spaltsikt med bredden 2,5 mm (5 mm delat med 2) och väger det material har passerat 
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spaltsikten. Ju lägre flisighetsindex ju mer ”kubiskt” anses materialet vara. En mer korrekt förklaring är 

att om en population partiklar studeras där varje enskilt korn har dimensionerna L/W/T 

(längd/vidd/tjocklek) så kalibrerar siktingen på kvadratisk maska främst mot dimensionen W (med visst 

inflytande av T). Vid siktning på spaltsikt kalibreras dimensionen T (tjocklek). Därmed kan mätetalet 

flisighetsindex (FI) tolkas som en slags kvot mellan partikeldimensionerna W och T. FI-värdet motsvarar 

den totala massandelen partiklar som har ett T/W-förhållande som är mindre än 0,625.  
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6 Produktionssystem för maskinsand 
Den grundläggande hypotesen för forskningsprojektet är att natursand kan ersättas av krossad ballast, så 

kallad maskinsand, om rätt produktionssystem används. Den allmänna uppfattningen var vid projektets 

initiering att natursand hade en generellt rundare och mer ”kubisk” form än maskinsand. Det har tidigare 

också framhållits att det inte har varit ett fungerande alternativ att ersätta natursand med krossat 

ballastmaterial/sand. Det man många gånger tidigare förbisett är att man i Sverige traditionellt använt 

till största delen kompressivt arbetande konkrossar för att producera material i samma storleksområde 

som natursanden. Kompressiva krossar överlagrar ett spänningstillstånd i det krossade materialet som 

resulterar i flakiga/flisiga partiklar per definition.  

Genom att utnyttja en annan krossteknik erhålls förutsättningar att skapa avsevärt bättre kornform och 

ytstruktur. I vårt fall förordades den så kallade VSI-krossen som ett lovande alternativ. Kunskapen om 

denna krosstyps interna funktion och arbetssätt på en detaljerad nivå var dock begränsad. VSI-krossar 

har varit kända för att producera problematiska mängder med finmaterial vilket man i branschen haft 

problem med att avsatta varför man ofta valt annan krossteknik eller krossat så försiktigt som möjligt 

med VSI-krossarna. Detta har lett till att man inte utforskat i tillräcklig detalj ett större spektrum vad 

gäller exempelvis varvtal på krossens rotor. En av projektets hypoteser var att partikelformen 

förbättrades med ökad kinetisk energi för partiklarna vilket i sin tur kan erhållas för ökat rotorvarvtal. 

Eftersom natursand (och grus) är en av naturen skapad företeelse så varierar även denna ”produkt” i 

flera avseenden. Kornstorleksfördelning, kornform, mineralologisk sammansättning är exempel på 

parametrar som varierar.  Under lång tid har man lärt sig vilken typ av sand som fungerar väl i olika 

applikationer och därmed har man valt att exploatera lämpliga sandavsättningar. I många fall har man 

kombinerat valet av sand med justeringar av recepten för exempelvis betong eller bruk för att få så goda 

produkteregenskaper som möjligt. Ett tydligt gemensamt drag mellan de olika varianterna av natursand 

är den goda kornformen samt den låga finandelen (under 37-100 μm). Det förekommer att även 

natursand sorteras noggrant, så kallad vattenklassering, för att man för vissa applikationer skall erhålla 

korta och rena fraktioner vad avser partikelstorleksfördelning.  

Två huvudsakliga testserier har genomförts under projektet: 

● En förstudie hos Metso Minerals forsknings- och utvecklingenhet i Tammerfors 

● En mobil krossanläggning som flyttades runt Sverige mellan olika produktionsplatser. 

 

Den första var en förstudie som syftade till att bekräfta hypotesen att ett avsevärt högre rotorvartal 

skapade en bättre partikelform. Denna förstudie genomfördes hos Metso Minerals i Tammerfors. Efter 

denna studie utformades en pilotanläggning som också byggdes. Krossanläggningen flyttades sedan runt 

i Sverige och etablerades på totalt 12 platser och totalt 21 olika bergmaterial utvärderades i 

anläggningen.  



37 
 

Hypotesen för båda studierna var att genom att kontrollera rotorhastigheten i VSI-krossen kan 

kornformen kontrolleras. Som tidigare beskrivits ger högre rotorhastighet en mer kubisk/rund form 

generellt sett på partiklarna. Att krossa för en mer kubisk form leder normalt sett till att mer fint damm, 

filler, produceras eftersom mer nötningen av kanter och hörn uppstår. För att kunna kontrollera 

mängden filler i den färdiga produkten var det direkt nödvändigt att komplettera den mobila 

pilotanläggningen med utrustning för vindsiktning. Våtklassering med vatten som medium är ett möjligt 

alternativ till vindsiktning men detta uteslöts tidigt i urvalsprocessen då man av framförallt risk för 

frysning inte vill ha våta processer i stora delar av landet. 

6.1 Bakgrund produktionsteknik 
För att klara de utmaningar som svensk bergmaterialindustri står inför vid en övergång från naturgrus till 

tillverkad sand behövs en förståelse för de krav som användarna har på en sandprodukt. De parametrar 

som avgör kvalitén på sand är dess mineralogi, partikelform, ytbeskaffenhet samt 

partikelstorleksfördelning. Vissa kemiska och andra aspekter finns naturligtvis också. Av dessa är 

partikelstorleksfördelningen samt partikelformen beroende på krossanläggningens utformning samt hur 

de olika maskinerna i krossanläggningen styrs under produktionen. Alla industrier har inte samma krav 

på dessa parametrar men i de flesta är överens om att en sfärisk/kubisk partikelform är önskvärd. Denna 

uppfattning är ett arv från erfarenheten med naturgruset. För tillverkad sand påverkas partikelformen 

framförallt av vilken krossteknik som har använts.  

De två huvudprinciper för krossning som existerar är kompressiv krossning (tryckande) och impakterande 

krossning (slående). För att styra partikelfördelningen används någon typ av siktning, en uppdelning efter 

enskilda partiklars storlek. Kompressiv krossning är antingen form- eller kraftbetingad, men det 

vanligaste är formbetingad krossning där kompressionen är bestämd av ett fast geometriskt slag i 

maskinen (käft-, spindel- och konkrossar). Formbetingad krossning innebär att storleksminskningen och 

den applicerade kraften är en funktion av slagvolymen. Storleksminskningen (reduktionen) kontrolleras 

genom att ändra kompressionen. För kraftbetingad krossning kontrolleras slagvolymen och därmed 

storleksminskningen av den kraft som appliceras. Konkrossar arbetar typiskt med kompressiv krossning. 

Krossningen i en konkross är antingen singelpartikulär eller interpartikulär (se Figur 5.1). Tidigare utförd 

forskning (Bengtsson 2009, Lee 2012) visar att interpartikulär krossning ger en bättre konform än singel 

partikulär krossning. Detta förklaras av det i detta avseende förmånligare spänningstillståndet. 
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Figur 6.1.1. Singelpartikulär (till vänster) respektive interpartikulär krossning (till höger). 

Formbetingad krossning förekommer i ett flertal olika krossar såsom käft-, spindel- och konkrossar. 

Käftkrossar används i svensk ballastindustri i första krossteget medan konkrossar är den typiska 

arbetshästen i de finare stegen. Spindelkrossar används främst inom gruvindustrin som första krossteg. 

Det är rent funktionellt ingen skillnad mellan hur en spindelkross och en konkross fungerar. I båda 

krosstyperna sker krossningen genom excentrisk roterande rörelse av huvudaxelen. Partiklar krossas och 

komprimeras mellan mantel och kona i sin färd genom krossen. För att uppnå interpartikulär krossning 

så rekommenderas det att krossarna är choke-matade vilket innebär att deras inlopp är helt dränkta med 

stenmaterial. Genom detta förfarande säkerställs att tillräckligt många partiklar hela tiden finns 

tillförfogande för att bygga upp partikelbäddar. 
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Figur 6.1.2. [Bild single/interpartikulär krossning] 

 

Impakterande krossning är en form av energibaserad krossning där storleksminskningen uppnås genom 

att stenpartiklarna acceleras upp till en hastighet och sen träffar en stål- eller stenbädd. Beroende på 

nivån på den kinetiska energin i partikeln kommer krossningen antingen ske genom impaktering eller 

abrasion, se Figur 5.3. Energibaserad krossning är vanligt i VSI-krossar (även kallade Barmac och 

kubisator i Sverige). Tidigare forskning av Bengtsson 2009 visade på att VSI-krossar skapar en bättre 

partikelform genom hela storleksfördelningen. Dea nya rön som Bengtsson visade var att även i de små 

fraktionerna för storlekar i området 37-1000 μm erhålls bättre kornform. 

 

Figur 6.1.3 Krossprinciper för energibetingad krossning, till vänster impaktering och till höger abrasion. 

En DEM simulering av en VSI kross kan ses i Figur 5.4. I en VSI-kross matas materialet in i en centralt 

placerad rotor. Via rotorns rotationshastighet accelereras partiklarna och slungas ut från rotorn in i en 

stenbädd. Rotorhastigheten avgör alltså hur stor kinetisk energi som byggs upp i partiklarna och som 

sedan står till förfogande för processen som omformar kornen. 
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Figur 6.1.4. S DEM simulering  av en VSI-kross. 

Bengtsson (2009) visade på att partikelformen förbättrades med högre rotorhastighet, inte till samma 

nivå som natursand men partikelformen närmade sig natursanden vid högre hastighet. Den förbättrade 

partikelformen skedde på bekostnad av ökad produktion av filler (partiklar under 63 µm). Detta är något 

som inte är önskvärt för flertalet konsumenter och användare av sand. Forskning har till exempel visat 

att mängden filler kan påverka betong negativt och erfarenhet från andra områden ger att låga 

fillerhalter är önskvärda. Vilka nivåer som är önskvärda beror delvis på kvalitén på fillern. Tidigare 

forskning har inte lyckats bevisa att kvalitén på filler påverkas av VSI-krossning, teorin tyder dock på att 

detta borde ske. 

För att kompensera för fillerhalten behövs någon form av siktning eller klassering införas. Klassisk 

mekanisk siktning med siktdäck har problem med att sikta under en partikelstorleksfördelning på 1 mm. 

Johansson 2014 visade att det var möjligt att använda vinsiktning för att kontrollera fillermängden i 

tillverkad sand. 

Vindsiktning är ett samlingsnamn för maskiner som använder luft som medium för att sortera partiklar 

efter storlek, densitet och form. Vindsiktning inkluderar därmed ett brett spektrum av maskiner. Dessa 

kan delas upp i hur luftflödet skapas och hur separationszonen är konstruerad. När det gäller luftflödet 

kan det antingen vara externt eller internt. Ett internt luftflöde innebär att luften återcirkuleras i 

vindsikten medan i ett externt luftflöda sugs luft först in och sedan ut från vindsikten. För en vindsikt 

med externt luftflöde behövs därmed ett filtersystem för att förhindra damm i täkten. 

I huvudsak finns det två typer av sätt att separera partiklar, antingen genom gravitation eller 

”centrifugalkraft” (partiklarna sätts i rörelse i en roterande luftström). Ett enkelt exempel på en vindsikt 
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som arbetar genom gravitationsprincipen kan ses i Figur 5.5. Partiklar faller neråt och möts av ett 

stigande luftflöde, de lätta partiklarna följer med luftflödet uppåt medan de tyngre faller neråt. 

 

Figur 6.1.5. Schematisk bild av vindsikt. 
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6.2 Förstudie produktionssystem 
För att studera VSI teknikens effekt på kornform utfördes en förstudie tillsammans med Metso Minerals. 

Studien hade syftet att studera hur lik formen hos en VSI krossad maskinsand kan komma formen hos 

natursand samt hur VSI krossens hastighet påverkar kornformen. Ett foto från försöken syns i Figur 6.2.1. 

 

Figur 6.2.1. Inledande försök med VSI-kross hos Metso Minerals R&D-anläggning i Tammerfors. 

Studien utfördes på sex olika material beskrivna i Tabell 6.2.1. Materialen transporterade i storsäckar till 

Metsos forskningsanläggning i Tammerfors där de har en VSI-kross av typen Barmac B5100. Varje 

material krossades på tre till fyra olika rotorhastigheter för att undersöka hastighetens inverkan på 

materialet. Hastigheten beskrivs av rotorhastigheten som är rotorns periferihastighet. Under försöken 

testades hastigheter från 45 till 85 m/s vilket var den högsta hastighet som Metso hittills prövat med 

krossen. Dolomiterna krossades vid lägre hastighet eftersom detta material är mjukare än de övriga 

studerade materialen. Under testerna eftersträvades att hålla krossens effekt konstant vid 55 kW medan 

matningshastigheten varierades med hastigheten. Referenser från materialens vanliga produktion 

samlades också in. 
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Tabell 6.2.1. De fyra studerade bergmaterialen och de hastigheter materialen testades med i VSIn. 

Kodnamn 

Tält 

Bergart Matningsstorlek 45 m/s 55 m/s 70 m/s 85 m/s Referens 

Konkross 

Referens 

Kvarn 

M26 Dolomit  5-8 X X X X  X 

M11 Dolomit  5-8 X X X X  X 

M15 Kalksten 6-11  X X X X  

M25 

M28 

M4 

Granit  

Granit  

Porfyr 

4-8 

4-8 

4-8 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

 

Produkternas partikelstorlek följer samma mönster för alla materialen; ökad hastighet ger en större 

mängd fint material. I Figur 6.2.2 visas som exempel storleksfördelningen på inmatade (feed) material 

och produkterna för VSI-försöken med M25. Det syns att partikelstorleksfördelningen går från en smal 

fördelning (mono) på ingående material till en bredare bimodal fördelning hos produkterna. Samma 

förändring kunde iakttas för samtliga material.  

 

 

Figur 6.2.2. Storleksfördelningen på inmatade (feed) material och produkterna för VSI-försöken med 

M25. 
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Vidare kan noteras att en ökad hastighet ger en större andel finmaterial. För att kunna studera effekten 

av VSI-hastigheten på kornform utfördes flisighetsindex på de grövre fraktionerna och flödeskona på 

fraktionen 63-2000 μm.  

Flisighetsindex presenteras för de olika materialen i Figur 6.2.3. Bättre kornform med ökad hastighet 

noteras för samtliga material med undantag för porfyren. I Figur 6.2.4 finns resultaten för ett test med 

flödeskonan av fraktion 63-2000 μm. Detta test brukar sägas var en bra indikation av hur materialet 

kommer fungera i betong, ju högre flödeshastighet ju mer lämplig partikelstorleksfördelning och ju 

bättre form har sanden. Också för denna fraktion noteras en förbättring i kornform med ökad hastighet, i 

detta fall också för porfyren. För de två graniterna och kalkstenen är skillnaden mellan 70 m/s och 85 

m/s liten. I jämförelse med referenserna är kornformsförbättring med VSIn mycket tydlig särskilt för 

kalkstenen, graniten M25 och porfyren vars referenser är konkrossade. Referensmaterialen för 

dolomiterna har tagits fram med kvarnar, för dessa är skillnaden mindre, men den högsta hastigheten på 

VSIn ger den bästa kornformen också för dessa material.  

 

Figur 6.2.3. Flisighetsindex för de olika testade materialen i förstudien. 
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Testerna visar att en ökad rotorhastighet förbättrar kornformen hos VSI-krossen. Flödeskonan visar att 

för M15 och M28 materialen verkar 70 m/s vara väldigt likt 85 m/s vilket skulle kunna indikera att man 

når ett maximum, men detta skulle kunna vara lokalt. M15 är en kalksten och för detta material har det 

noterats att flödeskonan inte fungerar lika bra som för övriga material. För övriga material visar 

flödeskonatestet bättre värden med ökad rotorhastigheten hos VSI-krossen vilket indikerar att en ännu 

högre hastighet skulle kunna förbättra kornformen ytterligare. Dock så är en ökande fillerhalt nackdelen 

som måste ställas emot en bättre kornform.  

 

Figur 6.2.4. Flödeskoneresultat för fraktionen 63-2000 µm för de testade materialen i studien. 

Den andra frågeställningen i förstudien var hur nära kornformen hos en natursand det är möjligt att 

komma med VSI-tekniken. För att kunna göra denna jämförelse togs 10 olika natursandsmaterial in från 

projektets medlemspartners. Kornformen studerades med hjälp av flödeskona och Camsizer som 

beskrivs i Kapitel 5.  

I Tabell 6.2.2 kan fördelningen av sandmaterial med olika produktionsmetod ses. Varje sand har blivit 

uppsiktad i fraktioner från en 0-2 mm sortering. I tabellen visas hur många prover i varje fraktion som har 

studerats. För vissa fraktioner har alla eller vissa av natursandsmaterialen utgått på grund av att de 

innehåller så låg andel av de finaste partiklarna så antalet siktningar som skulle behövas anses orimliga.  

Med flödeskonan har testet upprepats fem gånger för prover som vägt över 200 gram och åtta gånger 

för prover som vägt under 200 gram. Den optiska analysen med Camsizer har endast utförts en gång på 

grund av långa analystider. 
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Tabell 6.2.2. Antal studerade prover i varje fraktion. 

Typ av 

sand/Fraktion 

1000-2000 

μm 

500-1000 

μm 

250-500 

μm 

125-250 

μm 

63-125 

μm 

Natursand 3 8 10 5 0 

VSI-krossad sand 20 20 20 20 20 

Konkrossad sand 3 3 3 3 2 

Mald sand 2 2 2 2 2 

Totalt antal 28 33 35 30 24 

 

I Figur 6.2.5 jämförs resultaten från flödeskonan och den optiska analysatorn för varje fraktion. För 

fraktionen 1000-2000 μm är kornformen hos de VSI-krossade materialen och natursandsmaterialen 

väldigt lika i jämförelse med de konkrossade materialen. Detta stämmer väl överens med tidigare studier 

där det har påvisats att VSI-krossning väsentligt att förbättra kornformen hos material i denna fraktion 

(Bengtsson, 2009) .  

Fraktionerna 500-1000 och 250-500 μm kan det noteras att kornformen hos de VSI-krossade materialen 

blir bättre än hos konkrossreferenserna. Det blir också en viss överlapp i kornform mellan de VSI-

krossade materialen och de av natursandsmaterialen som har sämst kornform. Detta visar att det, för 

vissa bergmaterial, är möjligt att närma sig samma kornform som hos natursand med hjälp av VSI-

tekniken. Detta kan också noteras för fraktionen 125-250 μm, för denna fraktion är det dock också vissa 

VSI-krossade material som har liknande kornform som de konkrossade materialen.  

För fraktionen 63-125 μm finns ingen natursand att använda som referens eftersom naturgrus innehåller 

väldigt lite av denna fraktion. Man kan se att VSI-krossen lyckas ge bättre kornform än konkrossen för 

flera material, men det finns också en del material som har lika eller sämre kornform än 

konkrossreferenserna. Det kan också noteras att korrelationen mellan de två olika analysmetoderna är 

sämre för denna fraktion. Detta tros bero på att flödeskonan ger mer osäkra resultat med större 

standardavvikelse för denna fraktion, parametern Sphericity anses vara mer tillförlitligt. Detta finns mer 

utförligt beskrivet i artikeln i Appendix 5.1. Utifrån dessa resultat har fraktionen 63-125 μm endast 

analyserats med Camsizer i det övriga projektet. Camsizern har bra upplösning ned till 100 μm så dessa 

mätningar ger endast en indikation vid denna fraktion. 

Sandmaterialen som blivit producerade med kvarnar kallas kvarnsand i graferna. De kan noteras att 

dessa får en likartad kornform som de bästa VSI-krossade materialen. Kvarnar är dock en förhållandevis 

långsam och energikrävande teknik som inte lämpar sig i ballastproduktion utan används i gruvor och vid 

mineralproduktion. 

Dessa grafer har gett en generell bild av vilken kornform som kan nås genom VSI tekniken och att det är 

möjligt att närma sig kornformen hos natursand. Dock så är den kornform som uppnås inte endast 

beroende av krosstekniken utan vilken typ av bergmaterial som krossas är också en viktig faktor. 
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Denna förstudie har visat att det är möjligt att närma sig samma kornform som för natursand med hjälp 

av VSI-teknik för kornform ned till 125 μm. Hur bra kornformen blir beror också på det bergmaterial man 

utgår från och där dolomiter ger den bästa kornformen. För de mer vanliga materialen i Sverige, graniter 

och gnejser, kommer kornformen inte lika nära natursandens, men blir ändå markant mycket bättre än 

vid traditionell konkrossning. Att kornformen hos de VSI-krossade sandmaterialen blir jämförbar med 

några av natursandsmaterialen anses mycket positivt för möjligheten att ersätta naturgruset i olika 

applikationer. En ökad hastighet hos VSI-krossen ger generellt en bättre kornform, men det ger också en 

ökad andel filler. I verklig produktion kommer en avvägning få göras för olika material för att väga god 

kornform mot mängden producerad filler. I det fortsatta projektet kommer en vindsikt användas för att 

göra det möjlig att ta bort filler och därmed få en mer lämplig kornkurva samtidigt som VSI-krossen kan 

tillåtas arbeta på högre hastigheter för att uppnå god kornform.  

  



48 
 

Figur 6.2.5. Jämförelse mellan tester i flödeskona samt optisk partikelanalys. 
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6.3 Mobil Testanläggning 
Under projektet har en specialanpassad tillverkningsprocess utformats och sedan har en mobil 

krossanläggning projekterats, byggts och finansierats av Chalmers tekniska högskola. Anläggningens 

huvudkomponenter är en VSI-kross och en vindsikt. Denna anläggning har turnerat genom Sverige med 

syftet att demonstrera den processtekniska lösningen samt att göra det möjligt att analysera många olika 

bergmaterial som tagits fram med samma produktionsprocess och samma maskiner.  

I Figur 6.3.1 visas anläggningen uppställd. Materialet tippas i en matarficka och transporteras via en 

transportör till VSI-krossen. Därefter går materialet genom en skaksikt. Sikten delar upp materialet i två 

olika produkter, 0-2 mm samt +2 mm. Den grövre hamnar på hög och den fina produkten hamnar i en 

torrbruksficka med en skruvtransportör. Skruvtransportören är kopplad i serie med ännu en 

skruvtransportör som transporterar upp materialet till vindsikten. Vindsikten delar upp materialet i två 

produkter, en fillerprodukt och en grövre produkt.  

I Tabell 6.3.1 kan en specifikation av anläggningens enskilda maskiner ses. Vid turnéns start bestod 

maskinerna av en blandning av nytillverkade och begagnade maskiner. Anläggningens styrsystem 

byggdes av Roctim AB.  

 

Figur 6.3.1. Pilotanläggning i Zinkgruvan oktober 2014. 
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VSI krossen är av samma typ och storlek som krossen i Metsos testanläggning i Tammerfors. Det är den 

minsta idag tillgängliga i Metsos produktserie. Krossen har en kapacitet på cirka 30 ton/h (beroende av 

varvtal). Vindsikten är begagnad och tillverkad av British Rema och har en kapacitet på 3 ton/h. Denna 

kapacitetsskillnad är anledningen till att det behövs en mellanlagringsficka mellan maskinerna. Att en 

vindsikt med en så relativt låg kapacitet valdes är beroende av storleks och kostnadsskäl. 

Vindsikten är relativt känslig för fukt och för att hålla materialet så torrt som möjligt valdes täckta 

transportörer och bågar byggdes till sikten för att kunna spänna över en presenning. Det inskaffades 

också presenningar som spändes över fickorna vid regn. Vid kraftig nederbörd har testerna ändå fått 

avbrytas, men åtgärderna har möjliggjort produktion vid lättare regnfall. 

Den vanligaste inmatade storleken (feed) till krossen har varit 4-8 mm. Enligt tillverkarna är den 

maximala storleken 35 mm. Under turnén är 0-32 mm den största storleken som testas. Vindsikten har 

matats med 0-1, 0-2 och 0-4 mm. Detta justeras genom byte av siktdäck i skaksikten. 

En viktig del i de tester som utförs med anläggningen är att kunna testa olika inställningar på 

maskinerna. Elsystemet har därför fem stycken frekvensomvandlare. En till krossen för att kunna testa 

olika hastigheter på rotorn, vars rotorhastighet kan varieras mellan 58 m/s till 79 m/s. Det finns också en 

frekvensomvandlare till varje fläkt på vindsikten, en till skruvtransportören på mellanlagringsfickan till 

vindsikten och en till den första matarfickan.  

VSI Kross  Sikt med transportör
Tillverkare: M etso M inerals Tillverkare: Svedala

Produktnamn: Barmac 5100SE Produktnamn: Svedala 36/12

Kapacitet: 30 ton/h Effekt: 11 kW

Effekt: 55 kW Dimensioner [l*b*h]: 3,9*3,1*3,6 m

Dimensioner [l*b*h]: 3,23*1,75*2,79 m Turnéns start: Begagnad.

Turnéns start: Nytillverkad Transportören: lånad 

Vindsikt    Ficka med matarband
Tillverkare: British Rema Tillverkare: M öckeln

Produktnamn: TD 100 Produktnamn: Okänt

Kapacitet: 3 ton/h Effekt: 4 kW

Effekt: 4 kW/motor (2 st) Dimensioner [l*b*h]: 3,88*2,68*3,5 m

Dimensioner, monterad med skruv- Turnéns start: Begagnad

transportörer [l*b*h]: 4,3*1,36*3,6 m

Turnéns start: Begagnad

Transportörer (4 st) Ficka med skruvtransportör
Tillverkare: M öckeln Tillverkare: Ahlm M askin

Produktnamn: T-12-500-4-VdG- Produktnamn: TB10-S

B-500/700-89 Kapacitet: 30 ton/h 

Kapacitet: 150 ton/h Effekt: Skruv 2 kW/Vibrator 0,5 kW

Effekt: 4 kW/transportör Dimensioner: 3,8x1,9x2,9m

Dimensioner [l*b]: 12 m * 0,5 m Turnéns start: Lånad

Turnéns start: Nytillverkade

Skruvtransportörer (2 st) Skruvtransportör
Tillverkare: Plåt och Spiralteknik Tillverkare: Ahlm M askin

Produktnamn: V-250 PST Axellös Produktnamn: 101096B

spiraltransportör Kapacitet: 30 ton/h 

Kapacitet: 2,5 m3/h Effekt: 2 kW

Effekt: 0,75 kW/skruvtransportör Turnéns start: Nytillverkad

Turnéns start: Nytillverkade

Tabell 6.3.1. Sammanställning över maskinerna i krossanläggningen 
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Samtliga maskiner har traditionella nödstoppsfunktioner, dessutom har operatörerna på sig ett mobilt 

maskinstopp där man genom att trycka på en knapp stoppar hela anläggningen. Varje arbetsdag har 

startat med en genomgång av samtliga nödstopp. 

Anläggningen är konstruerad för att kunna flyttas genom Sverige på två stycken jumbotrailers. Det har 

inneburit att hänsyn har tagits till varje enskild maskins bredd, höjd och längd för att göra anläggningen 

möjlig att transportera. För att kunna göra sikten tillräckligt låg har den byggts samman med en 

transportör utlånad av NCC. Krossen har löstagbara ben för att kunna sänkas vid transport. I Figur 6.3.2 

kan CAD-modeller över maskinernas placering på trailrarna ses. I figur 6.3.3 syns ett foto som tagits när 

anläggningen lämnade Göteborg för att påbörja turnén. 

I kommande kapitel beskrivs den turné anläggningen varit ute på under ett års tid.  

 

Figur 6.3.2. CAD-modell  över uppställning av anläggningen på trailers. 

 

Figur 6.3.3. Foto taget i Kållered November 2014 då anläggningen påbörjade turnén  
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6.4 Den mobila testanläggningens turné 
I november 2013 påbörjades anläggningens 49 veckor långa turné genom Sverige. Totalt har 

anläggningen etablerats och stått uppställd på 12 olika platser och transporterats 440 mil. I Figur 6.4.2 

syns anläggningen uppställd i Jönköping. Totalt har 21 olika bergtäkter har deltagit i turnén och totalt har 

27 stycken olika bergmaterial krossats i anläggningen. Detta är något helt unikt, aldrig förr har så många 

material testats med samma produktionsanläggning. I Figur 6.4.1 finns en karta över vilka täkter som 

deltagit i turnén och kommentarer från Chalmers personal om täkterna där anläggningen har stått 

uppställd.  

 

 

Figur 6.4.1 Karta över de bergtäkter som varit in blandade i projektet. 
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En stor fördel med att testa materialen med samma anläggning är att det ingående materialet är den 

enda varierande parametern. I många tidigare studier har både ingående material och 

produktionsprocessen varit olika. När ingående material blir den enda varierande parametern blir det 

lättare att göra analyser av hur olika material faktiskt påverkas av processen. Ett antal standardtester har 

utförts med varje täkts material, syftet med testerna har varit att kunna analysera VSI-krossens och 

vindsiktens effekt på olika bergmaterial. Det har också producerats material efter beställning till 

projektets olika spår och två dagar har varit helt individuella för varje täkts egna frågeställningar. 

Valet att utföra turnén var inte bara ur forskningssynpunkt. Det har också ansetts som ett stort värde att 

många olika produktionschefer har fått se den produktionsutrustning som projektet tror är vägen framåt 

för att kunna ersätta naturgrus med maskinellt framställd sand. Förhoppningsvis kommer det att 

underlätta när företagen utvärderar möjligheten att investera i liknande utrustning. 

 

Figur 6.4.2. Anläggningen uppställd i Jönköping i maj 2014. 

Turnén har varit ett samarbete med många involverade parter. Varje täkts platschef har haft individuella 

planeringsmöten med projektledaren för att lösa praktiska frågor och göra en testplan för den 

individuella täkten. Chalmers har haft anläggningen bemannad med minst två personer per vecka under 

hela turnén och minst en person per vecka från det aktuella företaget. I Figur 6.4.3 syns arbetsstyrkan i 

Luleå. Totalt har 17 stycken olika personer från Chalmers varit ute och arbetat med anläggningen och 25 

stycken personer från deltagande företag. Anläggningen har varit ständigt bemannad under hela turnén, 

med kortare jul- och sommaruppehåll. En vecka har ägnats åt försök med varje enskild täkts material. På 

vissa ställen har anläggningen stått kvar längre och material har transporterats till anläggningen. 

Företaget som transporterat dit materialet har då haft personal i täkten där anläggningen stått uppställd. 
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Detta har inneburit ett nära samarbete mellan företagen och ett väldigt speciellt samarbete mellan 

företag och högskola eftersom man arbetat praktiskt tillsammans för att genomföra testerna.  

 

Figur 6.4.3. Arbete på anläggning i Luleå, november 2013. 

I Tabell 6.4.1. finns en sammanställning över de täkter som deltagit i turnén. I 

resultatsammanställningarna kommer en kodning över täkterna att användas. En sammanfattning över 

kodningen av olika material finns i Tabell 3.1 i Kapitel 3. 
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Tabell 6.4.1 Sammanställning över täkter som deltagit i turnén 

Företag Täkt Material har krossats 
inom projektets spår 

Anläggningen har 
stått uppställd 

Transporterat material 
till anläggningen 

Jehander Kållered  X  

Jehander Sälgsjön X X  

Jehander Bro X  X 

Jehander Tierp X  X 

Jehander Enhörna X  X 

LKAB Kiruna X X  

NCC Ubbarp X X  

NCC Glimmingen X X  

NCC Sälgsjön X  X 

NCC Skyttorp X  X 

Nordkalk Forsby X  X 

Omya Sala  X  

Omya  Glanshammar X  X 

Skanska Luleå X X  

Skanska Borlänge X X  

Skanska Össjö X  X 

Skanska Sälgsjön X  X 

SMA Mineral Gåsgruvan X X  

Swerock Umeå X X  

Swerock Önnestad X  X 

Swerock Atle X  X 

Swerock Gillstad X  X 

Zinkgruvan Zinkgruvan X X  
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6.5 Provtagning 
Under turnén har en arbetsvecka ägnats åt varje deltagande täkt. De första två dagarna har ägnats åt 

standardtester som varit samma för alla deltagande täkter, två dagar har planerats individuellt för varje 

täkt och den femte dagen har varit en reservdag. 

Tabell 6.5.1 Upplägg av testvecka under turnén. 

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 

Standardtester 

VSI kross 

Vindsikt, 

faktorförsök 

Produktion efter 

täktens önskemål 

Produktion efter 

täktens önskemål 

Reserv 

Standardtesterna har utformats med syftet att undersöka VSI-krossens och vindsiktens inverkan på olika 

material. Under standardtesterna har VSI-krossen matats med material som har en storlek på 4-8 mm. 

Sikten har haft ett däck med 2 mm siktmaska så vindsikten har därmed matats med en 0-2 mm sortering. 

Dock så har den begagnade sikten gett en hel del överkorn. I de fall täkterna inte haft 4-8 mm sortering 

har den närmsta sorteringen valts.  

I Figur 6.5.2 visas de olika provtagningspunkterna i anläggningen under standardtesterna. Prover har 

tagits ut för analyser på Chalmers och efter beställning från de fyra olika spåren för tester av olika 

användningsområden. 

Under standardtesterna har krossen körts på fyra olika hastigheter för att kunna analysera vilken effekt 

rotorhastigheten har på kornform och partikelstorleksfördelning. På vindsikten utfördes faktorförsök för 

att undersöka vilka som är de optimala inställningarna hos vindsiktens båda fläktar. Faktorförsöket 

ändrades under projektets gång då erfarenheten från projektet ledde till insikten att mängden filler från 

ingående material som avskiljdes vid höga hastigheter på separatorfläkten var väldigt lågt, därför 

fattades beslutet att sänka maxpunkten på separatorfläkten för att få ett mer innehållsrikt faktorförsök. 

Innan testerna har massflödet justerats så krossen har körts på sin maximala effekt 55 kW vid 

hastigheten 79 m/s. Massflödet har sedan hållits konstant under alla standardtesterna. 

Tabell 6.5.2 beskriver de 10 olika standardtesterna och vilka prover som tagits ut vid varje testinställning. 

Sorteringen på provet anger vilken ungefärlig sortering provet har när det tas ut i anläggningen för analys 

i laboratorium. Beteckning f-2 syftar på en 0-2 sortering som gått igenom vindsikten. Sorteringen 0-f 

syftar på filler som har avskilts från vindsikten. I Figur 6.5.1 syns bilder på flödet ner i krossen.  
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Tabell 6.5.2. Sammanställning över standardtesterna och provtagningspunkter. 

 

*50 Hz från bergmaterial M3 till M9 och 40 Hz från bergmaterial M10 till M24 

 

   

 

Figur 6.5.1 Flöde in i VSI-krossen. Sala i mars 2014. 

  Maskininställningar Provtagningspunkt 

  
VSI  
[m/s] 

Huvudfläkt  
[Hz] 

Separatorfläkt 
[Hz] A B C D E F 

Sortering på prov       4-8 0-8 0-2 0-2 f-2 0-f 

Provtagningsmetod       Beltcut Beltcut 
Rinnande 
flöde 

Rinnande 
flöde 

Rinnande 
flöde 

Rinnande 
flöde 

Test 1 69 - - X X X       

Test 2 79 55 30 X X X X X X 

Test 3 74 - - X X X       

Test 4 58 55 30     X X X X 

Test 5 58 55 50  / 40 *       X X X 

Test 6 58 40 50  / 40 *       X X X 

Test 7 58 40 30       X X X 

Test 8 79 55 50  / 40 *       X X X 

Test 9 79 40 50  / 40 *       X X X 

Test 10 79 40 30       X X X 
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Figur 6.5.2 De olika provtagningspunkterna på krossanläggningen

Provpunkt A 

Beltcut 

4-8 mm 

Provpunkt B 

Beltcut 

0-8 mm 

Provpunkt C 

Rinnande  

0-2 mm 

Provpunkt D 

Rinnande  

0-2 mm 

Provpunkt F 

Rinnande  

0-f mm 

Provpunkt E 

Rinnande  

f-2 mm 
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6.6 VSI-krossens inverkan 
VSI-studiens syfte har varit att kartlägga VSI-krossens effekt på partikelstorleksfördelning och kornform. 

Under turnén har VSI-krossen körts på fyra olika rotorhastigheter per täkt för att undersöka vilken effekt 

hastigheten har på kornformen i olika fraktioner. Vidare kartlades kornformen i jämförelse med 

konkrossade referenser och natursand för att, på samma sätt som i förstudien, kartlägga olika 

krosstekniker inverkan på kornformen med ännu fler material. 

6.6.1 Metod 

De metoder som använts för att analysera partikelstorleksfördelning och kornform under VSI-studien 

finns i detalj beskrivna i Kapitel 4. 

Vid analys av partikelstorleksfördelningen har materialprover tagits direkt efter krossen, den provpunkt 

som kallas B i Figur 6.5.2. För att studera VSI-krossens effekt på kornform togs material av sorteringen 0-

2 mm ut efter skaksikten, provpunkt C. 

Vid bestämning av partikelstorleksfördelning har produkten efter krossen för tre olika hastigheter 

studerats; 69, 74 och 79 m/s. Frågeställningen är hur mycket filler som skapas vid olika hastigheter. För 

att visualisera detta har en graf som visar den kumulativa andelen vid 125 μm för alla tre hastigheterna 

för varje material tagits fram. 

Flödestester har utförts på fraktionerna 125-250 μm, 250-500 μm, 1000-2000 μm och 63-2000 μm. 

Analysen har utförts enligt den vidareutvecklade versionen hos Chalmers, som beskrivs i Kapitel 5. Med 

denna version mäts hastigheten genom flödeskonan. En högre hastighet indikerar en bättre kornform 

och en mer lämplig kornstorleksfördelning. 

När flödeskonan utförs på fraktionen 63-2000 μm ger den indikation på hur lämplig sanden är i betong. 

Denna analys presenteras i ett stapeldiagram där den högsta och lägsta hastigheten som mätts genom 

flödeskonan visa, samt en konkrossreferens om en sådan finns tillgänglig. Stapeldiagrammen är 

färgkodade efter den VSI-rotorhastighet som har åstadkommit den bästa respektive sämsta resultatet 

med flödeskonan för varje material. Stapeln för referensen är alltid grå i diagrammen. 

Det optiska partikelformsanalysinstrumentet Camsizer har använts för att bestämma kornform med 

parametern Sphericity för fraktionerna 63-125 μm, 125-250 μm, 250-500 μm och 1000-2000 μm. För 

Sphericity gäller att ju närmare parametern kommer värdet 1 ju mer runda är kornen. Resultaten från 

Camsizern visas i stapeldiagram på samma sätt som flödeskonan för 63-2000 μm. Vidare har en graf för 

Camsizerns olika värden för olika fraktioner tagits fram för hastigheten 79 m/s. Syftet med denna graf är 

att visa hur VSI-krossen påverkar kornformen i olika fraktioner. 

På samma sätt som i förstudien har resultaten med flödeskonan och Camsizern plottats mot varandra 

och jämförts med konkrossade och natursandstester. 

6.6.2 Resultat 

I Figur 6.6.1 finns en sammanställning av hur många procent av krossens produkt som ligger under 125 

μm för rotorhastigheterna 69, 74 och 79 m/s för varje studerat bergmaterial. 

Partikelstorleksfördelningen har tagits fram från prover som tagit ut vid provpunkt B, direkt efter 
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krossen. Den markerade punkten för varje material är den hastighet som gett mest filler. Det kan ses att 

för majoriteten av materialen fås mest filler vid den högsta hastigheten, 79 m/s. Avvikelserna beror 

troligen på variationer i feed materialet eller på felkällor i laboratoriet, t.ex. vid neddelning. Mer filler vid 

ökad hastighet följer förväntade resultat och överensstämmer också med förstudien. Det ska noteras att 

olika bergmaterial får väldigt olika mängd filler på grund av deras olika materialstruktur. Detta gör att 

behovet av vindsikt kan variera beroende på bergmaterial.  

 

Figur 6.6.1. Andel VSI-krossad produkt [%] under 125 μm för olika rotorhastigheter. De röda punkterna är 

den hastighet som resulterat i högst andel filler för respektive material. 

I figur 6.6.2 finns en sammanställning över flödeskonan för fraktionen 63-2000 μm. För varje material 

visas det minsta och maximala värdet på hastigheten som har uppnåtts genom flödeskonan för varje 

material. En högre flödeshastighet indikerar bättre kornform och partikelstorleksfördelning för 

användning i betong. För de material där konkrossade referenser har funnits att tillgå visas också dessa. 

Det kan noteras att de lägsta rotorhastigheterna har varit de sämsta materialen enligt flödeskonan och 

de högsta rotorhastigheterna visar bäst resultat med flödeskonan. I de flesta fall är det 79 m/s som har 

gett den bästa kornformen, men i några fall också 74 m/s. Det diskuterades i kapitlet om förstudien så är 

att skillnaden mellan de högsta rotorhastigheterna i många fall mycket små och flödeskonan kan ha för 

låg känslighet för att bestämma vilken som har den bästa kornformen. Skillnaden mellan det minsta 

värdet med flödeskonan, oftast material producerats med rotorhastigheten 58 m/s, och det maximala 

värdet är däremot större. Det är tydligt att en ökad rotorhastighet ger en bättre sand för 

betongändamål. I de fall där det finns referenser är det tydligt att VSI-krossen ger en markant bättre 

maskinsand. Detta visar på att införandet av en VSI-kross i processen är väsentlig om ett bra 

ersättningsmaterial ska uppnås. Kornformen kan sedan förbättras ytterligare genom att köra VSI-krossen 
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på högre rotorhastigheter, men behovet av detta måste ställas mot den ökade fillerhalten som en ökning 

av rotorhastigheten innebär. Denna analys med flödeskonan visar flödesbeteendet för hela 63-2000 μm 

fraktionen. Beteendet beror både av kornens form, men också av sandens partikelstorleksfördelning. 

Figur 6.6.2. Flödeskona för fraktion 63-2000 µm 

I Figurerna 6.6.2 – 6.6.7 har enskilda fraktioner studerats i Camsizern för att studera endast kornform. 

För fraktionerna 250-500, 500-1000 och 1000-2000 μm syns att för majoriteteten av material ger de 

högsta rotorhastigheterna 74 och 79 m/s den bästa kornformen.  

För 500-1000 och 1000-2000 μm kan det noteras att skillnaden mellan den bästa och sämsta kornformen 

är väldigt liten. Troligen har inte olika rotorhastigheter förändrat dessa materials så mycket vid dessa 

fraktioner. Också de lägsta rotorhastigheterna ger tillräckligt hög energi vid krossningen för att ge en god 

kornform i dessa fraktioner. För majoriteten av materialen ger de högsta rotorhastigheterna, 74 och 70 

m/s, ändå något bättre kornform. 

För 125-250 och 63-124 μm visar diagrammen att högre hastighet ger bättre kornform för majoriteten av 

materialen. Några undantag finns, särskilt i fraktionen 125-250 μm finns flera material där Camsizern 

visar att en lägre rotorhastighet ger den bästa kornformen. Ytterligare studier kommer att krävas för att 

analysera varför dessa undantag uppstår. Troligtvis beror det på att Camsizern inte fungerar lika väl vid 

dessa fraktioner. 

Fraktionen 63-125 μm analyserades endast för att få en indikation av kornformen. Under 100 μm har 

Camsizern endast fyra pixlar att använda vid bestämning av kornformen vilket gör resultaten osäkra. 
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Natursand innehåller en väldigt låg andel korn av denna storlek därför finns det för denna fraktion inga 

referenser att jämföra med.  

De bästa inställningarna med VSI-krossen ger en tydligt bättre kornform än konkrossreferenserna i 

samtliga fraktioner. 

 

Figur 6.6.3 Sphericity för fraktionen 1000-2000 µm 

 

Figur 6.6.4 Sphericity för fraktionen 500-1000 µm 
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Figur 6.6.5 Sphericity för fraktionen 250-500 µm 

 

Figur 6.6.6 Sphericity för fraktionen 125-250 µm 
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Figur 6.6.7 Sphericity för fraktionen 63-125 µm 

Sammanfattningsvis konstateras att VSIn verkar ge ett bättre resultat ju högre rotorhastighet som 

används. Detta syns för majoriteten av alla material både vid flödeskonatestet för 63-2000 μm och vid 

studie av kornform med Camsizern för olika fraktioner. Dock finns det undantag för vissa material, därför 

rekommenderas en scanning av olika hastigheter då ett nytt material ska användas med VSIn.  

I Figur 6.6.8 syns kornformen som uppnåtts med 79 m/s för varje fraktion per material. Analysen har 

gjorts med Camsizern. I denna graf syns tydligt att ju större korn fraktionen har, ju bättre kornform har 

uppnåtts med VSIn. Detta är ett förväntat resultat eftersom bindningarna i kornen är svagare ju större 

kornet är, det krävs därför mindre energi för att forma ett större korn. De allra minsta partiklarna kräver 

störst energi för att kunna sönderdelas. Den energi som orsakar sönderdelning i VSI krossen är 

rörelseenergin hos partiklarna då de krockar med partiklar i krossens material bädd och andra partiklar i 

rörelse. Denna rörelseenergi skapas då partiklarna slungas ut ur rotorn, ju snabbare rotorn roterar ju mer 

rörelseenergi får partiklarna. Eftersom mindre energi krävs för att forma de större kornen får dessa en 

bättre kornform. Om krossen kunde köras på ännu högre hastigheter skulle partiklarna ha ännu högre 

energi då de krockade med varandra. Då skulle troligen också de minsta kornen få en ännu bättre form 

än vid rotorhastigheterna använts under detta projekt. Så höga hastigheter är krossen inte utformad för i 

nuläget. Framtida projekt skulle kunna fokusera på att förändra krossens utformning för att klara av 

ännu högre rotorhastigheter. Dock måste en bättre kornform alltid ställas gentemot de ökade mängder 

filler som en ökad rotorhastighet skulle innebära.  
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Figur 6.6.8 Sphericity för olika fraktionen vid rotorhastigheten 79 m/s hos VSIn 

Graferna i Figur 6.6.9 ger resultat för flödeskona och Camsizer för fraktionerna 1000-2000, 500-1000, 

250-500 och 125-250 μm. De VSI-krossade sanderna inkluderar alla material som deltagit i turnén och de 

olika hastigheterna som har testats. Konkrossreferenserna är likaså från täkterna som deltagit i turnén. 

Natursandmaterialen är samma som användes i förstudien.  

För 500-1000 och 1000-2000 µm kan det noteras att kornformen hos maskinsandsmaterialen ligger 

väldigt nära natursandsmaterialen för många material. Detta tyder på att man närmar sig den bästa 

kornformen som kan skapas i fraktionerna. För fraktionerna 125-250 och 250-500 μm ser man att de 

bästa VSI krossade materialen närmar sig värdena hos de natursandsmaterial som har sämst kornform. 

Denna kartläggning kommer att kunna användas för att utvärdera nya material. Genom att göra samma 

laboratorieanalyser på ett nytt material kan man se var materialet hamnar i grafen. Det går då att 

bedöma materialets potential i förhållande till andra testade material. Detta ger en mycket bättre 

förståelse för resultaten än om man bara studerar ett material separat. 
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Figur 6.6.9 Sphericity och flödeshastighet för olika fraktioner. Resultat för 

natursand, VSI krossat material från turnén och konkrossreferenser visas. 
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6.7 Vindsiktningens inverkan 
I projektet har en vindsikt tillverkad av British Rema använts för att undersöka möjligheterna med 

vindsiktning. I Figur 6.7.1 visas vindsikten samt ett schematiskt tvärsnitt a vindsikten. Vindsikten arbetar 

med en intern aerodynamisk cykel där luften cirkuleras inuti maskinen. Den består av en extern och en 

intern mantel där den interna konan innehåller separationszonen där filler avskiljs från det inmatade 

arbetet. Separationszonen är av så kallad centrifugaltyp, där partklar i ett roterande luftflöde upplever 

en centrifugalkraft. Separationen sker genom att centrifugalkraften balanseras emot den dragkraft som 

partikeln upplever från luftströmmen. När centrifugalkraften som en partikel upplever i luftflödet 

överstiger partikelns dragkraft är partikeln en grov partikel, medan när partikelns dragkraft överstiger 

centrifugalkraften är partikeln en fin partikel. Vindsikten fungerar på ett sådant sätt att huvudfläkten 

skapar ett primärt luftflöde medan separator fläkten skapar ett lokalt luftflöde i separationszonen. 

 

Figur 6.7.1 Schematisk tvärsnitt över vindsikt (vänster) och vindsikten under produktion (höger). 

Separationen sker genom att material matas in från toppen av vindsikten genom ett fallande flöde till 

matarplattan. Matarplattan fördelar ut det inmatade materialet in i separationszonen. I 

separationszonen separeras filler från den grova produkten. Fillerprodukten följer luftflödet uppåt förbi 

separatorfläkten och igenom huvudfläkten medan de grova partiklarna fortsätter neråt. Separatorfläkten 

skapar ett lokalt luftflöde som hindrar partiklarna från att passera separatorfläkten. De fina partiklar som 

passerar huvudfläkten och separatorfläkten avskiljs från luftflödet vid returskenorna där luften går in i 

centrum av vindsikten medan de fina partiklarna eller fillerprodukten faller neråt. 
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Empiriska mätningar 

För att undersöka hur de två fläktarna påverkar den slutgiltiga produkten en testserie har utförts. Mer 

detaljer om testserien kan ses i Kapitel XX som behandlar de testserier som utförts på 

produktionssystemet. För varje inställning på vindsikten har partikelstorleksfördelningen producerats 

enligt Svensk Standard, SS-EN 933-1. 

Målet med vindsiktningen var att kunna producera en maskinsand av god kvalitet för ett flertal 

användningsområden. Kraven för de olika produkterna beskrivs mer i detalj i användningsområdens 

individuella kapitel. Överlag kan dock konstateras att ett genomgående önskemål var en låg fillerhalt. För 

att veta vilka möjligheter det finns för att tillverka en god produkt krävs det en kunskap över vad som är 

möjligt att producera med vindsiktning samt vilka möjligheter det finns att styra utfallet. Detta mäts 

genom att undersöka effektiviteten av separationen, hur mycket av det inmatade materialet som lämnar 

vindsikten som en grov produkt. I den aktuella tillämpningen är det den grova produkten som är främst 

efterfrågad och som här blir den så kallade maskinsanden. Ekvation 6.7.1 visar hur effektiviteten av 

separationen räknas ut: 

 
 

0

0 0 0

ci i fic ci
ci

i i ci fi

q q qm q

m q q q q



 


 (6.7.1) 

Där ṁc är massflödet för den grova produkten (den färdiga maskinsanden) och ṁ0 representerar 

massflödet in i vindsikten. Medan qci , q0i, och qfi representerar frekvensen av partiklar för maskinsanden, 

det inmatade materialet samt för det avskilda fillret för de uppmätta partikelstorlekarna i.  

Testserien som presenterades i kapitel YY arbetade med två olika hastigheter på VSI-krossens rotor. 

Resultatet för de empirska mätningarna presenteras individuellt för dessa hastigheter. Detta var för att 

se om krossningen har påverkat vilket resultat som vindsikten producerade. Filler produkten innehöll 

inte för någon test inställning överkorn i storleksordningen 0,125-0,250 mm. Resultat presenteras 

därmed endast för effektiviteten för de partiklar som passerar 0,125 mm siktdäck och 0,063 mm. 

Effektiviteten, med tillhörande standard avvikelse, för vindsiktning av material med en VSI-rotorhastighet 

på 58 m/s kan ses i Figur 6.7.2. Det första som kan noteras är att det har varit en del spridning i 

resultaten. I några fall har även det inmatade materialet innehållet väldigt lite filler, vilket gjort att 

vindsiktsresultaten från de olika inställningarna har varit svåra att bedöma. När fillerhalten in i vindsikten 

är mindre än 1-2% så blir mätvärdet instabilt då en felmätning på ett par gram filler helt kan ändra 

separationsresultatet. De täkter som har haft så låga fillerhalter har därmed bortsetts från vid den större 

analysen. Det kan också påpekas att vid så låga halter av filler så är det sannolikt så att vindsiktning är en 

onödig kostnad vid tillverkning av maskinsand till betong. 

Resultaten från de olika inställningarna på vindsikten visar att vindsikten framförallt avskiljer partiklar 

som är mindre än 0,063 mm oavsett inställning. De gånger som vindsikten även avskiljer större partiklar i 

storleksordningen 0,063 – 0,125 mm så tyder det mesta på att detta beror på höga halter av glimmer i 

berget. Vilket tyder på att det är partikelformen mer än luftflödet som påverkar separationen. 
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Det går att se en klar skillnad på avskiljningen av partiklar under 0,063 mm för inställningen på 

huvudfläkten. Det visade sig att en högre hastighet på huvudfläkten har inneburit en högre avskiljning av 

filler från det inmatade materialet. Det bör även påpekas att det mesta tyder på att en högre hastighet 

på separatorfläkten även påverkade avskiljningen av filler från det inmatade materialet. Där det finns 

indikationer som visar på att en högre separatorfläkt hastighet minskar avskiljningen av filler från det 

inmatade materialet, detta är dock inte statistiskt säkerställt. 

 

Figur 6.7.2. Mängd av inmatat material som hamnar i den grova produkten (VSI 58 m/s) 

Likvärdiga resultat kan ses för maskinsand skapad genom krossning med rotorhastighet på 79 m/s i Figur 

6.7.3. En högre hastighet på huvudfläkten har visat sig öka borttagandet av filler från det inmatade 

materialet. Separatorfläkten påverkar även separationen mer än för fallet med inmatat material för en 

rotorhastighet på 58 m/s. Anledningen till detta är oklart. Det kan bero på att partikelformen blir mer 

enhetlig och bättre vid de högre energimängderna som fås vid 79 m/s. Detta skulle leda till att 

dragkraften som partiklarna upplever är mer enhetlig och därmed avskiljs inte avlånga partiklar på 

samma sätt. 
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Figur 6.7.3. Mängd av inmatat material som hamnar i den grova produkten (VSI 79 m/s) 

Partikelstorleksfördelning 

För varje täkt som undersökts i projektet har totalt 24 prover tagits ut, vilket totalt innebär ca 400 prov 

och närmare 400 olika partikelstorleksfördelningar. På grund av svårigheterna att presentera så mycket 

data har valet fallit på att visa filler mängden för den vindsiktinställning som gett bäst resultat, 

huvudfläkt 55 Hz och separator fläkt 30 Hz. Några täkter har inte varit möjliga att undersöka, detta gäller 

täkt M7 och M8. För M7 var det tillgängliga materialet för fuktigt för att kunna vindsiktas. Täkt M8 

genomfördes provtagningen i täkten men dessvärre försvann materialet på vägen mellan täkten och 

Chalmers tekniska högskola. 

Figur 6.7.4 visar mängden material under 63 µm i det inmatade materialet och i den färdiga 

maskinsanden för de olika täkterna för en VSI rotorhastighet på 58 m/s. Några täkter saknar mätdata 

pga. tidsbrist, detta gäller M15 samt M19-M21. Vilket gjorde att projektet valde att prioritera 

mätningarna med en rotorhastighet på 79 m/s då indikationer från VSI-studien hade visat att den 

hastigheten gav en bättre partikelform. Att det inte finns någon mätdata för M5 beror på problem med 

materialet i den täkten. Matningen in i VSI-krossen var isigt vilket ledde till problem för Vindsikten. För 

att klara av det problemet genomfördes en mindre studie med ett grövre material. Studien fokuserade 

därför på en rotorhastighet på 79 m/s för att få en större reducering. 

Det kan ses att genomgående i projektet så reducerades mängden partiklar under 63 µm med några 

procentenheter i varje täkt. För M9 och M18 var dock partikelmängden under 63 µm i det inmatade 
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materialet vid mätning extremt låga. Täkt M22 redovisade ett dåligt resultat, detta beror antagligen på 

fuktigheten i materialet som vid bearbetningen av proverna uppmättes till nära 5%. Dock kan det ses i 

Figur 6.7.5 att reduceringen av material under 125 µm var rätt låg. Vilket visar det som effektivitet 

studien tyder på att reducering av partiklar större än 63 µm är svårt att uppnå med den undersökta 

vindsikten. 

 

Figur 6.7.4. Mängd material under 63 µm för de olika täkterna för vindsiktinställning 55/30 och VSI-

rotorhastighet på 58 m/s 
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Figur 6.7.5. Mängd material mellan 63 till 125 µm för de olika täkterna för vindsikt inställning 55/30 och 

VSI rotorhastighet på 58 m/s 

Figur 6.7.6 visar mängden partiklar under 63 µm för det inmatade materialet och maskinsanden för en 

rotorhastighet på 79 m/s. Återigen syns en god reducering av finmaterialet. Även om täkt M12 och M22 

sticker ut med lite lägre reducering. För M12 är detta antagligen väder beroende då det snöade kraftigt 

under provtagningen, medan för M22 är det materialets fuktighet in i vindsikten som påverkar. 
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Figur 6.7.6. Mängd material under 63 µm för de olika täkterna för vindsikt inställning 55/30 och VSI 

rotorhastighet på 79 m/s 

Den totala reduceringen av partiklar under 125 µm, se Figur 6.7.7, visar på samma effekt som tidigare 

visats. Att avskiljning av partiklar i storleksordning 0,063 – 0,125 mm är svår att uppnå. Det mesta tyder 

alltså på att om avskiljning av större partiklar krävs bör en annan vindsikt undersökas med en högre 

skärningspunkt. 
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Figur 6.7.7 Mängd material mellan 63 till  125 µm för de olika täkterna för vindsikt inställning 55/30 och 

VSI rotorhastighet på 79 m/s 

Strömningsmekanik - CFD 

Då resultaten tyder på att resultaten av vindsiktningen är beroende av huvudfläkten och 

separatorfläkten genomfördes vid sidan av de empiriska mätningarna ett antal 3D-simuleringar av 

luftflödet i maskinen. Detta gjordes för att utreda hur huvudfläkten och separatorfläkten påverkar 

luftflödet. Följande är en kort sammafattning där hela resultatet återfinns i Johansson doktorsavhandling 

som behandlar vindsikting (Johansson 2014). Figur X8 visar luftflödet i vindsikten för det fall där 

avskiljningen av filler från det inmatade materialet var som bäst. Detta fall kan jämföras med Figur 6.7.9 

där ett fall där huvudfläktens hastighet har sänkts till 40 Hz. Båda fallen uppvisar liknande tendenser i 

hur luftflödet uppför sig, men det kan tydligt ses att hastigheten på luftflödet är avsevärt lägre för fallet 

där huvudfläkten går på 40 Hz. 

Figur 6.7.10 visar ett fall där separatorfläktens hastighet har ökats till 50 Hz. Ett fall som kan jämföras 

med Figur 6.7.8. Det kan ses att hastigheten på luftflödet mellan de två fallen är rätt lika förutom runt 

separatorfläkten. Vilket indikerar att separatorfläkten framförallt hindrar partiklar att passera 

separatorfläkten men inte ger än större påverkar på luftflödet i hela vindsikten. 
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Figur 6.7.8. Luftflödeshastighet (m/s) i x-z planet med huvudfläkt 55 Hz och separatorfläkten 30 Hz. 

 

Figur 6.7.9. Luftflödeshastighet (m/s) i x-z planet med huvudfläkt 40 Hz och separatorfläkten 30 Hz. 
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Figur 6.7.10. Luftflödeshastighet (m/s) i x-z planet med huvudfläkt 55 Hz och separatorfläkten 50 Hz. 
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6.8 Diskussion produktionssystem 
Studien av VSI-krossen har visat att för majoriteteten av materialen ger en högre rotorhastighet en 

bättre kornform. Det finns vissa undantag från denna slutsats, därför bör en VSI-kross i en 

processanläggning alltid scannas med olika hastigheter då man börjar använda ett nytt material. Ju 

större partiklar ju bättre kornform skapas med VSI-krossen. Ju större partiklar desto bättre kornform 

skapas med VSI-krossen.  

Förstudien och turnén har visat att det är möjligt att uppnå kornform som är lik natursand med många 

material för fraktionerna 500-1000 och 1000-2000 μm. För fraktionerna 125-250 och 250-500 μm ses att 

de bästa VSI krossade materialen närmar sig värdena hos de natursandsmaterial som har sämst 

kornform. Liknande tendens syns för fraktionen 63-125 µm, men analysmetoderna är inte lika stabila för 

denna fraktion. Kvalitéten på fillerfraktionen under 125 µm behandlas särskilt i kapitel XX. 

En ökad rotorhastighet hos VSI-krossen leder till bättre kornform, men också till mer filler. Därför måste 

alltid den förbättrade kornformen ställas mot den ökande fillermängden som skapas vid högre 

rotorhastigheter. För vissa användningsområden kan kornformen som uppnås på en lägre hastighet vara 

tillräcklig, medan för mer användningsområden som kräver rundare kornform kan krossen behöva köras 

på högsta hastigheten även om det innebär att mer filler behöver avskiljas. 

Vindsikten som används i projektet delar det inmatade materialet nominellt vid 63 µm. För de flesta VSI-

krossade bergmaterial är en delning vid 63 µm tillräckligt bra vid användning i t.ex. betong. Det kan dock 

vara nödvändigt för vissa bergmaterial med en högre skärningspunkt, antingen för att filler nivån är för 

hög eller önskan att avskilja glimmer. För att dela vid 125 µm behövs en annan typ av vindsikt med högre 

skärningspunkt. Exempel på vindsikt med högre skärningspunkt är Metso/Buells Gravitational inertial air 

classifier. Precis som vid alla typer av sikting eller klassering erhålls både över och underkorn i de olika 

produkterna efter siktningen. 

Valet att använda 4-8 mm som inmatning till krossen berodde på ett antal olika faktorer. Turnén var 

planerad att pågå under ett års tid, därför valde projektet att undvika nollmaterial eftersom finmaterial 

lätt håller fukt vilket är negativt för vindsikten, finmaterial ökar också fryskänsligheten. Sorteringen 4-8 

mm är en standardsortering som de flesta täkter har i sitt produktsortimentet, vilket innebar att 

sannolikheten att sorteringen finns tillgänglig i de täkter projektet besökte var hög. Slutligen var det 

viktigt för analysen att de små partiklarna som skapats var från VSI-steget och inte härrörde från andra 

processteg. Valet av 4-8 mm har inneburit att mängden filler i krossens produkt blir lägre än vid matning 

med ett nollmaterial, exempelvis om en 0-8 mm sortering skulle ha krossats.  

Resultaten från krosstudien visar att vid tillverkning av ersättningsmaterial till naturgrus så är VSI-

krossning en viktig komponent och i många fall en förutsättning för ett godtagbart resultat. Projektets 

resultat visar tydligt att det är möjligt att närma sig naturgrusets kornform med hjälp av VSI krossning.  

Behovet av vindsiktning är inte lika tydligt i projektets resultat. Projektet indikerar att det är ett antal 

bergmaterial som inte behöver vindsiktas då fillerhalten har varit tillräckligt låg efter VSI-krossen. 
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Anledningen till detta kan delvis bero på att 4-8 mm har använts som material. Skulle krossen istället 

matats med ett nollmaterial så är det troligt att vindsiktning behövs. I många fall är en 4-8 mm sortering 

dyrare än en nollfraktion, vilket innebär att en täkt bör fundera på hur dess nuvarande produktion ser ut 

innan valet av vindsikt eller ej görs.  Om täkten sitter på överskott av en nollfraktion kan en investering 

av en vindsikt vara viktigt medan sitter täkten på överskott av grovt material är en vindsikt mindre viktig. 

Detta är en avvägning platschefer behöver analysera vid en eventuell investering av en vindsikt. För 

många material skapas dock så mycket filler att behovet av vindsikt är tydligt, också när krossen har 4-8 

mm som inmatningsmaterial.  

En stor fördel med vindsikt är att styrningen av partikelstorleksfördelningen hos maskinsanden blir 

stabilare.  En stabil partikelstorleksfördelning hos maskinsanden är oerhört viktigt när den exempelvis 

ska användas i betong. Förändringarna i maskinsanden innebär att receptet behöver förändras, vilket 

betongtillverkarna vill undvika. Därför kan den extra kostnaden som en vindsikt innebär kompenseras av 

att maskinsandsprodukten blir av högre kvalitét. 

Sammanfattningsvis kommer varje täkt som vill ställa om till att producera ersättningsmaterial till 

naturgrus få ta ställning till behovet av att investera i VSI-kross och vindsikt. I de allra flesta fall kommer 

en VSI-kross att behövas. Inställningen hos krossen kommer att bero på hur bra kornform som behövs. 

Behovet av vindsikt varierar, men höjer kvalitén hos maskinsanden genom en mer stabil produktion. 

Projektets kartläggning över det stora antalet olika bergmaterial kommer vara en vägledning vid  valet 

hur  täkter kan utveckla sina produktionsprocesser. 

 

 

 

7 Anläggningsjordar 
Spåret för anläggningsjordar arbetar med att utröna om det är möjligt att ersätta natursand med 

maskinsand. Detta är ett område där det historiskt sett i Sverige väldigt lite forskning har utförts. Vilket 

innebär att spåret behöver utreda vilka möjligheter som finns med maskinsand istället för natursand. 

Vilka möjliga begränsningar och vilka vinster finns det? 

7.1 Bakgrund 
Den standard som idag avgör hur en anläggningsjord skall se ut är AMA standarden. AMA är en standard 

som initialt utvecklades för byggnation av hus och senare lades till en liknande standard för 

utomhusmiljön. Standarden är inte utformad med växternas bästa för ögonen utan för att det skulle vara 

lätt att skriva en projekteringshandling där resultatet skulle vara förutbestämt. På senare år har AMA 

anpassats mer efter vad som är bra för växterna vilket har förbättrat situationen något. Trots detta är 

det möjligt att få både väldigt bra och väldigt dåliga jordar samtidigt som AMA-standarden uppfylls. 

Anläggningsjordar kan vara av tre olika typer, den befintliga jorden, en förbättrad version av den 

befintliga jorden eller ny ersättningsjord. Att använda den befintliga jorden är ofta svårt då vid en 



79 
 

byggnation av t.e.x ett hus kompakteras ofta jorden på platsen så att den blir väldigt tät, särskilt om 

jorden innehåller lera. Det finns därför en uppfattning att jord som tillförs är av bättre kvalitét än den 

befintliga jorden, men det finns inget som med säkerhetet visar att så är fallet. Det som kan påverka den 

befintliga jorden är kompaktering. 

Då jord kompakteras trycks porerna ihop och jorden blir mindre vatteninnehållande och andelen 

luftfyllda porer minskar. Detta är mycket kritiskt för växtrötter. Kompaktering i urban miljö sker både 

medvetet och omedvetet. Jord packas medvetet för att den inte ska sätta sig och för att den ska bli 

bärande. Den omedvetna packningen är allt från när maskiner kör på marken i byggfasen till när 

människor går på gräsmattor, även regn orsakar en viss kompaktering av jord. Vilket innebär att båda 

lätta och tynga fordon kompakterar jord, även om detta sket i olika grad. 

Tillförda jordar kan vara av två grundtyper; överblivet matjordslager från annan byggnation eller 

konstruerad jord. Dessa jordar har väldigt olika egenskaper och generellt är en äldre matjord bättre än 

en konstruerad jord. 

Konstruerade jordar består av en blandning av natursand och ett organiskt material oftast torv, samt lite 

lermineral. Sanden som används ska ha en kornstorleksfördelning som finns angiven i AMA, det finns två 

kurvor som används främst AMA A och AMA B jord, se Figur 7.1.1 och Figur 7.1.2. En AMA A jord 

innehåller mer fintmaterial är en AMA B jord. Valet av vilken AMA standard jord som skall väljas beror på 

hur jorden som finns under ser ut. Målet är den tillförda jorden skall ha en liknande 

kornstorleksfördelning som den jord som redan finns i området. 

Växter förbrukar syre som alla andra levande organismer, men de producerat ett nettoöverskott av syre i 

bladen. Detta betyder att de andra delarna av växter är känsliga för syrebris t eller koldioxid överskott, 

vilket hämmar syreupptaget. Växter kan alltså kvävas och rötterna hos träd är ofta mycket känsliga 

eftersom syretransporten genom stammen inte sker i något stor omfattning om trädet inte har specifika 

mekanismer för detta som tex, Al och många salixarter. Det behövs därför en kombination av vatten och 

luft i porerna i jorden runt rötterna och en bra jord fås vid en jämn fördelning av luft och vatten i 

porerna. De kornkurvor som angivits i AMA standarden skapar en fördelning av micro-, meso- och 

macroporer sådan att denna fördelning av vatten och luft nås. 

Näringsaspekten är knappt beaktad i AMA., det finns riktlinjer om gödsling och vilka näringshalter som 

bör finnas i jorden. Däremot bedömer AMA inte den långsiktiga näringstillförseln och i övrigt inget om i 

vilka former näringen föreligger. Den näringsanalys som AMA kräver är endast en ögonblicksbild. 

Den nuvarande AMA standarden är alltså inte optimal och det finns anledningar till att undersöka om 

ändringar i standarden kan och bör genomföras. 
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Figur 7.1.1. AMA Jord A. 

Figur 7.1.2. AMA Jord B. 

7.2 Spårets frågor 
AMA standarden uppvisar alltså ett flertal områden som behövs undersökas för att se om standarden ska 

kunna ändras. Detta inkluderar:  
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 Påverkar flisigheten hos krossmaterialet möjligheterna att odla växter i en anläggningsjord 

skapad med en krossprodukt. 

 Hur ser kornkurvornas betydelse ut för tillväxten, rotutvecklingen och överlevnaden hos växter? 

Går det att ha mer finmaterial för att höja den vattenhållande förmågan i substratet? 

 Påverkar mineralogin i berget som krossas och framför allt mineralogins form (vasshet) hos 

krossmaterialet möjligheterna att odla växter i anläggningsjordsblandningar? Tillväxt av 

riddarsporre och steppsalvia i mineralkross med olika flisighet, VSI krossat och konkrossat mot 

naturgrus 

 Hur påverkas krossmaterialet i anläggningsjordar av vittring? 

För att svara på dessa frågor har ett flertal odlingsförsök genomförts bland annat olika krukförsök. De 

olika odlingsförsöken och hypotesen beskrivs i detalj under näst kommande kapitel. 
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7.3 Krukförsök med perenner 
Målet med detta odlingsexperiment var att utröna om flisigheten hos krossmaterialet påverkar 

möjligheterna att odla perenner och vedartade växter i anläggningsjordsblandningar. Där hypotes var att 

en stor flisighet bland sten partiklarna skall ge en lägre tillväxt och överlevnadsgrad hos perenner och 

vedartade växter. 

 

Figur 7.3.1. Kort från krukförsöken 

Tre olika anläggningsjordar baserade på mineralkross med olika grad av flisighet och från två olika täkter, 

M23 och M25, samt en naturgrusbaserad jord användes för att odla två olika perenner i ett krukförsök. 

De krossade stenprodukterna från täkterna M23 och M25 har skapats genom olika krossprocesser vilket 

ger skillnader i partikelform. För täkt M25 krossades stenmaterialet fram både genom konkross dels 

genom VSI krossning. Partikelformen för en fraktion av dessa material kan ses i Figur 7.3.2. Ett högt 

värde på SPHT innebär ett mer sfärsikt material. Detta blir sammanlagt tre krossfraktioner och dessa 

jämfördes med en anläggningsjord baserad på naturgrus från Mälardalen. Natursanden anses ha en rund 

struktur.  
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Figur 7.3.2. Sfärisitet (SPHT) för M23 och M25 för fraktionen 1000-2000 µm 

För att odlingsförsöken framförallt skall påverkas av formen bör siktkurvorna för de olika materialen vara 

så lika varandra som möjligt. En perfekt matchning mellan de olika materialen har varit svårt att uppnå 

på grund av dess olika produktionsmetoder, se Figur 7.3.3. Vilket ger en möjlig felkälla. 

 

Figur 7.3.3 Partikelstorleksfördelning för de olika krossmaterialen från vänster till höger, M23, M25 VSI 

krossat och M25 konkrossat 

De växter som valdes ut för odlingsförsöket var åtta plantor av Salvia (Salvia nemorosa) och riddarsporre 

(Delphinium) dessa levererades från Wändels. Växterna odlades i växthus för att minimera påverkan av 

externa faktorer. Odlingen skedde i krukor (1,5 l) utan näringstillförsel och med fläktar som simulerar 

vindpåverkan. 

Utvärderingen skedde på följande viss. Innan odlingen startade undersöktes jordens egenskaper. Vid 

odlingsfasen kontrollerades växternas överlevnad veckovis och antalet rötter som nått krukkanten 

registreras efter vecka ett och vecka två. Vid odlingens slutpunkt mättes den totala biomassan genom 

vägning. Detta sker genom att växternas ovanjordiska och underjordiska delar skördas, rötterna tvättas, 

rensas, torkas vid 70˚C och sedan vägs. 
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7.3.1 Resultat från krukförsök med perenner 

Vid mätningarna av jordens egenskaper vid blandningen noterades att pH var högt i maskinsanden, runt 

pH 9 för alla de testade materialen, se Tabell 7.3.1. Det beror på att det finns relativt mycket utbytbart 

Ca-karbonat i finfraktionerna vilket har en pH-höjande effekt. Ledningstalen var inte så höga att det 

borde orsaka några problem för växterna. Det fanns lite fosfor, vilket är att förvänta sig och något mer 

kalium vilket kan härröra från biotit i stenen. Visuellt sågs glittrande korn i kross från täkt M23, detta 

beror antagligen på att täkten har en hel del glimmer i berget. Täkt M25 hade ett mer mattgrå och något 

ljusare till färgen. 

Tabell 7.3.1: Jordens uppmätta egenskaper 

Jord pH Lt Ber 
utbyteskap 

Ca-AL P-AL K-AL Mg-AL densitet 

Naturgrus         

M 23 8,8 0,3 2,4 51 <2,0 2,4 <1,0 1,5 

M 25 8,9 0,7 3,2 190 <2,0 6,1 3,4 1,6 

M 25 VSI 9,1 0,5 2,5 170 <2,0 4,2 4,8 1,7 

 

Den vattenhållandeförmågan för de olika anläggningsjordarna kan ses i Figur 7.3.4. Överlag var den 

vattenhållandeförmågan högre i jorden baserad på naturgrus än i krossjordarna. För de krossade 

materialen verkar inte formen av kornen ut att ha påverkat jordens förmåga att hålla vatten. Antingen 

bildas inte samma fördelning av porer i jord med mineralkross eller är ytorna olika på något sätt vilket 

gör att vattnet inte binds in i mineralkrossmaterialet lika lätt som i naturgrusen. Jord med mineralkross 

ser ut att vara något torrare än vad man kan förvänta sig. 

 

Figur 7.3.4. Torrvikten (vikt %) i jorden i förhållande till fast material vid mättade förhållanden och vid 

100 % vattenhållande förmåga (WHC, water holding capacity). 

Jordarnas förmåga att suga upp vatten var likvärdig för de alla de testade jordarna, se Figur 7.3.5. Det 

enda undantaget var den konkrossade M25 som hade något en lägre stighöjd. 
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Figur 7.3.5. Vattenpelare efter kapillär stigning i de testade jordsorterna, mätt i mätrör. 

Jordens likvärdiga förmåga i att hålla vatten avspelas i hur jorden rör sig efter kapillärstigning samt vid 

vattning, se Figur 7.3.6. Där ingen större skillnad mellan de jordar av maskinsand och naturgrus kunde 

utskiljas. 

 

Figur 7.3.6. Jordpelarens höjd efter kapillär stigning samt efter vattning på ytan i förhållande till den 

ursprungliga höjden. 

Rätt låg nivå av kompaktering uppmättes för alla jordar. Jorden baserad på naturgrus kompakterades 

något mer än de jordar baserade på maskinsand. Av de jordar som var baserade på maskinsand 

kompakterades M25 VSI minst. 

Odlingsförsöken visade att rötterna växte fram till krukkanten i lika stor omfattning i maskinsand som i 

jord baserad på naturgrus, se Figur 7.3.7. Variationen i materialet är så stor att det inte går att säkerställa 
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några skillnader även om rottillväxten ser ut att vara lägre i M23. Riddarsporre och salvias rötter nådde 

krukkanten i olika stor omfattning, den skillnad som kan uppfattas i figuren är inte statistiskt säkerställd.  

 
Figur 7.3.7. Antalet rotspetsar vid krukkanten efter 14  dagars tillväxt av ridarsporre och salvia i de 

undersökta jordarna 
 

 
Figur 7.3.8. Kort på genomskinlig kruka som användes för att kunna räkna antal rötter 

 
 
Vid uppmätningen av biomassan efter odling noterades att riddarsporre inte växte lika bra i maskinsand 

jordarna som i naturgrus jorden, se Figur 7.3.9. Det kan dock påpekas att för alla jordar växte inte 

riddarsporre dåligt Det fanns ingen skillnad i biomassan hos de växter som vuxit i konkrossat material 

och VSI krossat material. 

Tillväxten av plantorna av både riddarsporre och salvia var högre i jorden med naturgrus än i den med 

mineralkross. Riddarsporrarna reagerade mer än salvian som är den av arterna som har styvare 

växtdelar. Salvia är dessutom mer torktolerant och växer långsammare generellt så det går inte att dra 

några slutsatser om varför Salvia reagerar mindre kraftigt. Det finns även skillnader i riddarsporrens 

totala biomassa och i rotbiomassan mellan M23 och M25 VSI, växterna i M23 är mindre än i M25 VSI.  
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Figur 7.3.9. Biomassan hos skott och rötter av Riddarsporre och Stäppsalvia som vuxit i de olika 

undersökta anläggningsjordarna. 

 
Figur 7.3.10. Bild från odlingarna 

 

Riddarsporre  Salvia 



88 
 

7.4 Odlingsförsök i bägare för att utröna partikelstorleksfördelningens 

påverkan på tillväxten 
För att undersöka om partikelstorleksfördelingen har någon betydelse för tillväxten, rotutvecklingen och 

överlevnaden hos växterna genomfördes odlingsförsök med framsiktade partikelstorleksfördelningar. Ett 

delmål var att undersöka om det gick ha mer finmaterial för att höja den vattenhållande förmågan i 

substratet. 

Materialet som användes vid tillverkningen av jord från maskinsand kom från två olika maskinsander 

M17 och M23. Dessa har sållats för att få fram fraktionerna 0-0,063 (10% överkorn), 0,063-0,5 (10-15 % 

underkorn), 0,5-2 (med 10-15% underkorn) samt 2-5 mm. Fraktionen 0,063-0,5 mm för M23 innehåller 

mycket glimmer. Genom att blanda dessa fraktioner har 15 olika kornstorleksfördelningar skapats för 

båda krossmaterialen, se Tabell 7.4.1. Jordarna skapade från maskinsand skiljer sig från AMA-

standarden, se Figur 7.1.1 och 7.1.2. 

Tabell 7.4.1: Överst; sammansättning av mineralkorn i de 15 olika jordar som använts för att utvärdera 
korstorleksfördelningsens betydelse för tillväxt, och rot framväxt i jord baserad på krossmaterial.  

Andel av varje fraktion   Kurva nr       

Fraktion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0-0,063 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,02 0 0 0 0 0,25 0,15 

0,063-0,5 0,3 0,3 0 0,4 0,3 0,3 0,4 0,1 0,49 0,35 0,3 0,2 0,1 0,25 0,55 

0,5-2 0,3 0,2 0,4 0 0,3 0,4 0,4 0,6 0,49 0,55 0,5 0,6 0,6 0,25 0,2 

2-5 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,25 0,1 

Procentuell fördelning av andelen korn under viss fraktion      

0,063 40 40 40 40 30 20 10 10 2 0 0 0 0 25 15 

0,5 70 70 40 80 60 50 50 20 51 35 30 20 10 50 70 

2 100 90 80 80 90 90 90 80 100 90 80 80 70 75 90 

5  100 100 100 100 100 100 100  100 100 100 100 100 100 

                
 

För varje jordblandning planterades en riddarsporre (Delphinium). Vid planteringen klipptes rötterna in 

så de alla fick plats i en 50ml bägare, blomstänglar klippets bort och bladantalet reducerades så det 

fanns fem blad på varje planta. Detta genomfördes för att ge växterna en så likvärdig startpunkt som 

möjligt. 
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Plantorna gödslade med ett vattenlösligt gödselmedel för att få bort en eventuell positiv gödslingseffekt 

från valet av grus. Varje vecka vattnades var kruka med 1 dl näringslösning. Näringslösningen bestod av 

1g superba och 1g calcite uppblandat i 1 l vatten.  

Växternas överlevnad kontrolleras veckovis och antalet rötter som nått krukkanten registreras en gång i 

veckan. Biomassan efter odlingen bestämdes som tidigare genom att växterna ovanjordiska och 

underjordiska biomassa skördades och torkades vid 70˚C samt vägdes. Skador på rothalsar och rötter 

bestäms med mikroskopi. 

7.4.1 Resultat 

Figur 7.4.1 visar mängden rötter som växt fram till krukkanten för de olika jordarna. Det kan ses att fler 

rötter nådde krukkanten i M23-jorden än i M17-jorden. De krukor där flest rötter vuxit fram till kanten i 

M23jorden var tre gånger så många som de i M17-jorden. Det växte dessutom i fler av 

jordblandningarna från M23 än från jordblandningarna från M17. Vilket tyder på att det var lättare för 

rötterna att växa i jord med från M23.  

 
Figur 7.4.1. Antalet rötter som vuxit till krukkanten när riddarsporre (Delphinium) odlats i kross från M23 

och M17 under 44 dagar. 

De kornkurvor som rötterna växte bäst i har alla lite finmaterial och relativt mycket av fraktion 0,5-2 mm, 

och mindre än 10% finmaterial (under 0.063mm) se Figur 7.4.2. Det finns ett negativt samband mellan 

mängden finmaterial i krossen och antalet rötter vid krukkanten. Mängden finmaterial i jorden kan 

förklara mycket av varför antalet rötter som vuxit fram till krukkanten efter 44 dagar skiljer sig åt i de 

olika krukorna. Det finns också ett samband mellan andelen kross M23 som har en kornstorlek mellan 

0,5 och 2 mm, och antalet rötter som vuxit fram till krukkanten. Dessa båda andelar är inte oberoende av 

varandra, om den ena ökar så är det sannolikt att den andra minskar så det är svårt att säga vilken det är 

som är den fraktion som begränsar rötternas tillväxt. Troligtvis är det finmaterialet men det går inte att 

säga säkert från denna test. Andelen av de övriga två fraktionerna hade inte någon påverkan på antalet 
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rötter vid krukkanten (r2= 0.04 och 0.05). Det fanns inga samband mellan i jorden baserad på M17 och 

andelen av rötter vid krukkanten. För få krukor hade rötter som vuxit fram till kanten. 

 

Fig 7.4.2. Sambanden mellan antalet rötter som vuxit fram till krukkanten och andelen av olika 

kornstorleksfraktioner i anläggningsjord med kross från M23. 

Växterna växte bäst i den jord som kompakterade sig mest innan odling, M23. Kompakteringen var dock 

liten i alla jordar. De flesta av jordarna som har fungera bra för växterna att växa i (6-11) har en 

partikelstorleksfördelning som har gett en jord som kunnat hålla sig från att kompakteras i krukan där 

växterna växte (Figur 7.4.3). 
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Figur 7.4.3. Sättningen av jorden i krukor med olika kornstorleksfördelning där plantorna växte i 

mineralkross från M23 och M17. 

Jordar tillverkade av de två olika krosseran har något olika vattenhållande förmåga (WHC 2kross). Det går 

inte att se att de jordar som fungerat bra för odling av växter (något ljusare blå) har en vattenhållande 

förmåga som skiljer mot de som inte fungerar bra. ( S=M23, E=M17, Figur 7.4.4). 

 

Figur 7.4.4. Vattenhalten i två jordar baserade på mineralkross, M23 (S1-S15) och M17 (E1-E17), som 

testats för att odla riddarsporre i krukor. Jordarna har olika kornstorleksfördelning 1-15. 
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7.5 Odlingsförsök med VSI krossat material med olika mineralogi 
Målet med detta odlingsförsök var att utröna om mineralogin i berget som krossas och framför allt 

vassheten i mineralogin påverkar möjligheterna att odla perenner i anläggningsjordsblandningar. 

Hypotesen som prövades var att en hög andel skarpa/vassa partiklar (kvarts) i mineraldelen skulle leda 

till en lägre tillväxt och överlevnad hos perenner och vedartade växter. 

För att undersöka detta användes åtta anläggningsjordar baserade på kross från berg med olika 

kvartshalt för att odla Riddarsporre (delphiniun), se Tabell 7.5.1. Täkter med mycket biotit eller annan 

glimmer har använts. Tre olika fraktioner har skickats till Hasselfors där de blandats. Dessa krossmaterial 

har blandats med torv hos Hasselfors och en jord baserad på naturgrus har använts som kontroll. Som en 

ytterligare kontroll planterades även två plantor i glaskross som är maximalt vasst och flisigt. Fem krukor 

av varje jord planterades med en normalvuxen riddarsporreplanta från Wändels plantskola. Vid 

planteringen klipptes rötterna in så de alla fick plats i en 50ml bägare, blomstänglar klippets bort och 

bladantalet reducerades så det fanns fem blad på varje planta. 

Tabell 7.5.1. Sammansättning från de petrografiska analyserna tillhandahållna från täkten och från 

tunnslipsanalys av fraktioner under 0,125 mm som gjordes inom projektet. 

 Finmaterial 2-4 mm    

Täkt Glimmer Kvarts Fältspat BET Glimmer Kvarts Fältspat Bergart 

M5 & M28 43   2268 20 25 55 Sedimentgnejs 

M16 16,7     19 30 46 Kvarts/fältspat 

M17 9 16 37   9 16 37 Granitisk gnejs 

M18 1 0 16   1 0 62 Diabas 

M19 1 
42 24 

  
2 20 73 Granit 

M20 
 

       Gnejsig granit 

M21 
 

    9 23 59 Granitoid 

M22 
 

        

 

Figur 7.5.1 visar andelen rötter som växt ut till krukkanten för de olika jordarna. Det kan ses att antalet 

rötter som växt till krukkanten är högre för de jordar som använt kross använts i jorden med naturgrus. 

Det beror troligen på att det finns skillnader i vattenhållande förmåga som inte är beroende av 

kornstorleksfördelningen. Överlag kunde ingen skillnad mellan de olika krossmaterialen säkerställas då 

variationen var väldigt hög. Det går därför inte från rottillväxten att dra någon slutsats om kvarts eller 

glimmer påverkar växterna negativt eller positivt. 
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Figur 7.5.1. Antalet rotspetsar av riddarsporre som nått fram till krukkanten efter 6 veckors tillväxt. 

Det sågs heller inget samband mellan antalet rotspetsar vid krukkanten och glimmer-, kvarts- eller 

fältspatinnehållet vid tunnskiktsanalys (2-4mm), se Tabell 7.5.2. Samvariationen var dock 0,64 (max=1) 

mellan antalet rotspetsar vid krukkanten och kvarts i krossen med en säkerhet av 83% (Pearsson 

correlation). 

Tabell 7.5.2 Samband mellan rotspetsar och mineraler 

 

r p 
  

 
Rotspetsar Glimmer kvarts fältspat 

Rotspetsar 0,75 0,17 0,95 

Glimmer 0,13 
 

0,08 0,27 

kvarts 0,64 0,76 
 

0,67 

fältspat 0,036 0,54 0,22 
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7.6 Undersökning av partiklarnas form före och efter biologisk vittring 

7.6.1 Inledning och arbetshypotes 

Analysen hos CBI är knuten till krossmaterialets partikelmorfologi (form) och hur partikelmorfologin 

påverkas av den bakteriella nedbrytningen i en jordblandning, i synnerhet med avseende på partikelns 

ytråhet och kantvasshet. Jämfört med de rundade och slätare kornen i naturgrus är krosskornen mer 

eller mindre uddiga, kantiga, med varierande grader av kantvasshet och de har ofta en grövre ytstruktur. 

Enligt AMA 10 Anläggning får inte krossprodukter ingå i påförd jord i växtbädd typ 1 och 2 (avsnitt 

DCL.11). En av anledningarna är kopplad till farhågan om att krosskornens vassa kanter och spetsiga 

uddar kan skada växternas rötter och rothalsar. Delprojektet Jordförbättringsprodukter undersöker 

möjligheten att använda krossprodukter som ersättning av naturgrus. Jordens egenskaper och påverkan 

på växtligheten undersöktes av SLU i odlingsförsök med jordblandningar tillverkade med krosmaterial. 

Hos CBI undersöktes dels hur krossmaterialet skulle kunna karaktäriseras med avseende på 

partikelmorfologin och dels om, och i så fall hur, morfologin påverkas av att materialet åldras, vittras, 

under exponeringen i en jordblandning, där mikrobiologisk aktivitet pågår. 

Undersökningen utgick från följande arbetshypoteser: 

1. Partikelmorfologin är beroende av bergart och bergarter med hög kvartshalt förmodas ge de 

vassaste krosskorn – är således sämst för växternas rotsystem – jämfört med bergarter med låg 

kvartshalt.  

Dessutom: 

o Partikelmorfologin påverkas av krossningstekniken på olika sätt, beroende på bergart. 

Om vsi-krossning antas ge mer kubiska partiklar jämfört med konkrossning vet man 

däremot inte någonting om vassheten hos partiklarnas kanter.  

o Partikelmorfologin beror inte bara på bergartens mineralsammansättning utan även på 

dess mikrostruktur (t.ex. grovkornig eller finkornig, med avseende på mineralkornens 

storlek).  

o Partikelmorfologin–troligen även kantvassheten–kan variera mellan de olika 

fraktionerna inom ett och samma krossmaterial.  

o  

 

2. Krossmaterialet vittrar med tiden i en jordblandning. Kornen bryts delvis ner, med följden att 

kornens morfologi ändras: vassa kanter och spetsar blir, sannolikt, gradvis rundare eller mindre 

vassa och kornens ytrelief (ytråhet) antas minska.  

3.   

Dessutom: 

o Graden av nedbrytning varierar med bergarten, dvs. krossmaterial från olika bergarter 

vittrar olika mycket och olika snabbt. En basisk bergart är generellt mindre 

motståndskraftig mot naturlig vittring än en granitisk bergart. Det antas även att 

nedbrytningen sker snabbare i bergarter med högre halt glimmer. 

 



95 
 

 

7.6.2 Metod 

Allmänt om kornform 

Undersökningens syfte var att hitta en metod för karaktärisering av krosskornens morfologi, i synnerhet 

av de formegenskaper som tros påverka växters tillväxt i jordblandningar med krossmaterial. Om alltför 

vassa kanter kan skada växternas rotsystem – aspekt som verifieras genom odlingsförsök hos SLU – vilka 

formparametrar beskriver partiklarnas kantighet och kanternas vasshet och vilka analysmetoder kan 

man använda för att utvärdera dem?  

Figur 7.6.1 visar kortfattat ett sätt att beskriva en partikels formegenskaper. Beroende av skalan vid 

vilken man betraktar partikeln kan man bedöma olika typer av egenskaper. I stor skala, med avseende på 

allmän geometrisk form, beskrivs partikeln som mer eller mindre kompakt, dvs. kubisk/sfärisk, eller platt-

, stav- alternativt nålformad. I mindre skala, med hänsyn till partikelns konturer, kan man beskriva olika 

grader av kantighet eller rundhet. I ännu mindre skala finns en ytrelief som kan beskrivas som en slätare 

eller grövre textur/ytstruktur.  

   

Figur 7.6.1: Formbegrepp vid beskrivning av en partikel. Vänster: form för stor skala, kantighet/rundhet 

för intermediär skala, ytstruktur/ytrelief för liten skala (Tutumluer m fl 2005). Höger: kvalitativ gradering 

med avseende på kantighet och rundhet (Powers 1953). 

En gradering enligt Powers förslag, ovan, är svårare att användas i kvantitativa klassningar. Om en 

egenskap kan beräknas med hjälp av en formel kan graden av subjektivitet i bedömningen minska, 

resultaten kan lättare jämföras med varandra. I försök att kvantifiera en partikels egenskap, med 

avseende på form och ytbeskaffenhet, har olika författare föreslagit olika formler för beräkning av en 

specifik formparameter. Figur 7.6.2 sammanställer av några av de mest använda. De flesta parametrarna 

omfattar area, omkrets, längd eller/och bredd och förhållandet mellan dem hos varje partikel. Oftast 

jämförs partikeln med en rund partikel (eller sfärisk om mätningen kan utföras i 3D) och resultatet blir 

ett mått på hur mycket den verkliga partikeln avviker från en perfekt cirkel (respektive sfär).  

Analysen kan utföras genom t.ex. bildtagning i ljusmikroskop eller svepelektronmikroskop, beroende på 

storleken hos partiklarna som är av intresse, därefter bildanalys. Bildanalysprogrammen analyserar ytor 

och konturer och beräknar ett flertal formparametrar. Det finns även instrument med integrerade 

objektiv och mjukvara för automatiserad bildanalys - statisk (partiklarna ligger mot en fast yta) eller 

dynamisk (partiklarna faller i en ström framför kameran). Oavsett metod är analysen tidskrävande eller 

dyr, oftast både och.  
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Figur 7.6.2: Formparametrar enligt olika författare. Sammanställning från Rodriguez m.fl. 2012, där också 

referenserna finns angivna. 
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Förklaringar till figur 7.6.2: 

Ap 
Ac 
Ac2 

 
Da 
 
Dc 
Dinsc 
Davg 
Pp 
Pa 
Pconv 

= Partikelarea (inom konturerna, från projicerad bild)  
= Area för den minsta omskrivna cirkeln  
= Area för en cirkel med diametern lika med största avståndet mellan 
två punkter på partikelns konturer 
= Diametern för en cirkel med samma area som partikelarean (den 
projicerade arean)  
= Diametern för den minsta omskrivna cirkeln 
= Diametern för största inskrivna cirkeln 
= Diameter, medelvärde 
= Omkrets (perimeter), längs partikelns verkliga konturer 
= Omkrets hos en cirkel med samma area som partikelarean 
= Omkrets hos det konvexa hullet (imaginärt 2D band, eller vid 3D 
elastisk sfär, sträckt runt partikeln)   

1) Formel 4 och 3 liknar, 
resultaten kan skilja om partikeln 
är böjd (t.ex. L-formad). 
2) Medeldiameter beräknad av 
programvara 
3) Dimensionerna a,b, och c mäts 
i rät vinkel till varandra 
4) Aspect ratio (AR) enl. definition 
i ett flertal bildanalysprogram 
5) Programnamn    

 

Vissa formparametrar kan förekomma med ett annat namn eller definieras med inversen av samma 

formel. I resultatredovisningar är det viktigt att ange den exakta formeln som har använts i analysen. 

Parameter 8 roughness (grovlek) t.ex. heter convexity och definieras som Pc/P i mjukvaran i Malvern 

Morphology eller FPIA och Microtrac PartAn; båda beskriver graden av ytrelief. När kvoten beräknas 

mellan areor i stället för omkrets benämns parametern solidity och beskriver hur kompakt, utan uddar 

och ytrelief, partikeln är. Ibland kvadreras en parameter eftersom små skillnader blir mer framträdande. 

Se vidare avsnitten om partikelmorfologi.  

Det som kan avgöra om ett krossmaterial är lämpligt eller olämpligt för användning i anläggningsjord tros 

vara dels graden av kantighet och dels vassheten hos kanterna. Kanter och hörn är däremot svåra att 

karaktärisera. Graden av rundhet eller kantighet, i synnerhet av vasshet hos kanter och spetsar är svåra 

beräkna eller kvantifiera. I figur 7.6.3 visas två förslag, av Wadell (1932) och Lees (1964).  

 

 

Wadell: ∑rn / n∙R 

 
Lees: (180-α)∙x/R Lees: kartor för ∑(180-αi)∙xi /R 
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Figur 7.6.3: Rundhet respektive kantighet enligt Wadell (1932) och Lees (1964) 

      

Wadell (1932) utgår från medelvärdet av radien r för samtliga inskrivna cirklar som kan passas in i 

partikelns alla hörn, i förhållande till radien av den största inskrivna cirkeln R (n = antalet hörn). Lees 

(1964) utgår från mätning av hörns vinklar. Spetsigheten (angularity) för ett hörn räknas som (180-

α)∙x/R, där x = avståndet till hörnet räknat från den största inskrivna cirkelns centrum. Metoden är 

tidskrävande, i synnerhet om man räknar med summan för flera hörn per partikel (∑(180-αi)∙xi /R). Lees 

utvecklade formkartor för gradering av partiklarna enligt den sistnämnda formeln. 

 

Analyser 

De utförda analyserna sammanställs i Tabell 7.6.1 för färska, nyproducerade, material och i Tabell 7.6.3 

för exponerat, vittrat krossmaterial. Morfologisk analys utfördes i Malvern Morphology G3 

(tvådimensionell analys) och i Microtrac PartAn 3D (tredimensionell analys. Båda instrumenten 

analyserar ett flertal storleks- och formparametrar för att beskriva graden av ytrelief, ytans skrovlighet 

och inte minst partikelns konvexitet, men ingen av dem har ännu möjlighet att analysera graden av 

vasshet hos kanterna eller uddarna. Analys av kantvassheten har inte kunnat utföras i projektet.  

Inverkan av vittring 

Krossmaterialet antas vittra/brytas ned som följd av den biologiska aktiviteten i jorden, vilket troligen 

ändrar partikelmorfologin till en viss grad. Detta antagande verifieras med analys av material före och 

efter vittring. Det vittrade krossmaterialet behöver separeras från övriga material i jordblandningen, torv 

och lera. En metod för separering av vittrat krossmaterial inför analys tas fram i projektet. Figur 7.6.4 

visar den utförda provtagnings gången. 

 

Figur 7.6.4: Provtagning för analys av krossmaterial. 

Projektets förväntade resultat var att kunna: 
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 Koppla partikelmorfologin till petrografi 

 Få svar om vittringens effekt på partikelmorfologin  

 Ta fram en metod för separering av krossmaterial ur en jordblandning. 

För att verifiera projektets arbetshypoteser hade det varit intressant att rikta in undersökningen på en 

granit med hög respektive låg kvartshalt samt en basisk bergart, med analyser på nyproducerat jämfört 

med vittrat krossmaterial och naturgrus som referens. Det blev dock inte möjligt att följa upp detta i 

projektet.  

7.6.3 Analyserade material 

7.6.3.1 Nyproducerade material 

Följande nyproducerade krossmaterial har ingått i undersökningen, med naturgrus som referens:  

 M18  - VSI-krossat, från Chalmers 

 M16  - VSI-krossat, från Chalmers  

 M27  - konkrossat 

 M23  - från Hasselfors Garden, använd i krukförsök hos SLU  

 M25   - från Hasselfors Garden, använd i krukförsök hos SLU 

 L - naturgrus, från Hasselfors Garden, referens i krukförsöken. 

Täkten M27 ingår inte i projektet men bergarten är intressant på grund av dess betydligt högre 

kvartshalt, jämfört med alla övriga material i projektet, och den tänkbara effekten av hög kvartshalt på 

kornens morfologi.  

M23 och M25 har används i tidiga odlingsförsök hos SLU och är inte krossade av Chalmers 

krossanläggning. Analys på dessa material är intressant för projektet därför att de kan kopplas till 

resultaten från odlingsförsök.  

M25 har VSI-krossats hos Metso. Från M23 kom in såväl material märkt vsi och material som inte var 

märkt VSI och det var oklart vilket som hade använts i jordblandningarna. Enligt tidiga uppgifter har M23 

(utan VSI-märkning) använts vid odlingsförsöken. Enligt senare besked kom båda materialen från samma 

täkt och båda var vsi-krossade, men vid låg hastighet, vilket enligt uppgift inte ger nämnvärd skillnad mot 

konkross. För att kunna utreda om M23 och M23-vsi var lika utfördes vissa analyser på material med 

båda märkningarna.   

Analyserna som utfördes på de nyproducerade materialen sammanställs i Tabell 7.6.1. För analys på 

vittrat krossmaterial se vidare Tabell 7.6.3.  

De flesta analyserna utfördes på fraktionen 0,063-2 mm, där det inte anges någonting annat i tabellen. 

Preliminärt flödestal och partikelmorfologi har utförts på materialet i inlämningstillstånd – torkat men 

inte tvättat och inte siktat – som en inledande etapp för att verifiera metoden. För övriga analyser är 

materialet tvättat och siktat till fraktionen som anges i tabellen.   
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M23 analyserades även på material som separerats ur jordprover, för att undersöka effekten av 

vittringen på partikelmorfologin. Jämförelsen mellan M23 och M18, M16 och M27 undersökte effekten 

av kvartshalt på partikelmorfologin. Naturgrus L ingick som referens.   

Undersökningen fokuserade på partiklar under 2 mm. Enligt uppgift från SLU är denna fraktion den 

intressanta för kopplingen till skador på rotsystemet och partiklar kring 1 mm i synnerhet är partiklarna 

som är kritiska för skador på växternas rothalsar.  
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Tabell 7.6.1: Materialkaraktärisering av nyproducerat material. Analys på tvättad, torkad och siktad 

fraktion 0,063 - 2 mm, om inte annat anges.  

 M18 M16 M27 M23 
(1) 

M23-vsi 
(1) 

M25  
85m/s (1) 

L 
(natur) 

Analys på inkommen fraktion (enligt märkning, i mm) 

Partikelkurva, 
siktning 

X 
f-2 

X 
f-2 

X 
0-5 

X 
0,063-2 

  X 
0-8 mm 

Flödestal     X 
0,063-2 

X 
0,063-2 

X 
0,063-2 

X 
0-8 mm 

Partikelmorfologi, 
preliminär, Malvern (2) 

   X 
0,063-2 

X 
0,063-2 

X 
0,063-2 

 

Analys på siktad fraktion 0,063-2 mm, från säckar märkta enl. ovan 

Petrografisk analys X X X X    

Flödestal X X X X X  X 

BET  X X X X X  X 

Partikelmorfologi 
Microtrac PartAn 3D (3) 

X X X X X  X 

Partikelmorfologi 
Malvern (2) 0,125-1 mm 

   X X   

 

1 M23-M25: enligt märkning på de inkomna säckarna. 

2 Malvern Morphology G3. För M23 se även tabell 7.6.3 för vittrat material.  

3 Se även Tabell 7.6.3 för vittrat material. 

7.6.3.2 Krossmaterial från jordprover 

Från SLU inkom jordprover från odlingsförsök, avsedda för undersökning av den mikrobiologiska 

aktivitetens inverkan på krossmaterialtes vittring (se Figur 7.6.4). Jordproverna sammanställs i Tabell 

7.6.2. Enligt uppgift urfördes krukförsök med jordblandningar framställda med:  

 M23  

 M25 konkrossat 

 M25 VSI-krossat hos Metso 

 L (naturgrus) 

Jordblandningarna hade framställts av Hasselfors Garden, av: 10 % lera, 8 % torv och 82 % kross-, 

respektive naturmaterial (i vol-%) med kornstorlek upp till 8 mm. Med undantag av referensjord som 

inkom i 10 liters spannar, är samtliga jordprover torkade omedelbart efter uttag (torkning till konstant 

vikt vid 70 C). Avsikten med torkningen var att stoppa den mikrobiologiska aktiviteten och således dess 

effekt på krossmaterialets vittring.  

För analys av partikelmorfologi hos krossmaterial från jordprover valdes jordprover framställda med 

M23. Jordsorten hade upplevts som den mest sträva i odlingsförsöken och enligt odlingsrapporten hade 

växtligheten visat sig vara något sämre, räknat i antal rötter och skott. Flödestal på nytt material (se 

nästa avsnitt) var också högre för M23, dvs. längre flödestid, vilket skulle kunna bero på t.ex. en strävare 

yta eller en kantigare partikelform.   
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Tabell 7.6.2. Jordprover från krukförsök hos SLU våren 2013. Jordblandningar framställda 26 mars 2013. 

Uttag av jordprov efter olika tider, olika behandlingar. 

Provuttag Märkning Behandling Jordprov (1) Provnr  

26 mars 
 

initialt Provuttag och torkning direkt 
efter blandning. Ingen vittring. 

Torkat jordprov. 9, 10, 11, 12 

referensjord Provuttag direkt efter blandning. 
Lagrat med ursprunglig fukt hos 
SLU och därefter hos CBI, på 
laboratorium, med lock. 

Ursprunglig 
jord.  

Ej torkad.  
Spann med lock. 

Ett spann/ 
jordblandning 

24 april  kruka Inkubation (SLU) 1 månad i 
rumstemperatur, utan lock  

Torkat jordprov. 

5, 6,  
7, 8 

lock Inkubation (SLU) 1 månad i 
rumstemperatur, med lock, dvs. 
ingen CO2 

1, 2,  
3, 4 

28 juni 
 

kruka Inkubation (SLU) 3 månader i 
rumstemperatur, utan lock  

13, 14, 15, 16 

lock Inkubation (SLU) 3 månader i 
rumstemperatur, med lock, dvs. 
ingen CO2 

17, 18, 19, 20 

salvia 
Jordprov efter 3 månaders odling 

21, 22, 23, 24 

riddarsporre 25, 26, 27, 28 

 
(1) Jordprover från SLU: varierande provvikt, mellan 60 och 450 g, utom för referensjord (spann på ca 10 liter)  

Jordprov 9-12, initialt, är torkade direkt efter blandningen. Krossmaterialet har således inte påverkats av 

någon mikrobiell aktivitet. Mikrobiell aktivitet pågår även utan växter och även den tros leda till viss grad 

av vittring hos krossmaterialet. Jordproverna kruka och lock (1-7 och 13-20) är prover utan växter 

torkade efter 1 eller 3 månader. I referensjord i spann fortsätter den mikrobiella aktiviteten att pågå, och 

följaktligen påverka krossmaterialet, så länge jorden inte torkas. Jordprov 21-28 är från odlade 

jordblandningar (salvia, riddarsporre) som torkats efter skörd vid 3 månader.  

Tabell 7.6.3: Analys för inverkan av vittring. Krossmaterial separerat från jordprover. För jämförelse med 

krossmaterial i ursprunglig form se tabell 7.6.1.  

 Jordprov 11 (1) 

M23 
Referensjord ”spann” 

M23 
Jordprov 21 

M23 

 Ingen vittring Mikrobiell vittring  
ca 6 månader,  

utan odling, utan CO2 

Biologisk vittring, 
odling 3 månader 

Partikelmorfologi , 
Microtrac PartAn 3D  
0,063-8 mm (2) 

x x x 

Partikelmorfologi 
Malvern Morphology G3 
0,125-1 mm (3) 

 x x 
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Kommentarer till Tabell 7.6.3. 

1 Jordprovet var för litet för att få fram krossmaterial till analys med båda metoderna.   

2 Krossmaterialprov från hela partikelkurvan 

3 Krossmaterialprov siktat inom 0,0125-1 mm; begränsning med hänsyn till utrustningens specifikationer.  

Metoden för att separera krossballasten från jorden beskriv i Appendix 7.8. 

7.6.4Resultat från materialkaraktärisering 

7.6.4.1 Nyproducerade material 

Flödestal 

Mätningen utfördes enligt EN 933-6. Flödestalet är ett mått för den tid som 1 kg material behöver för att 

passera genom en standardiserad tratt. Ett långsammare flöde, dvs. en längre flödestid, visar att 

partiklarna rör sig svårare förbi varandra. Helt sfäriska släta partiklar passerar snabbast, däremot varierar 

tiden med materialets kornkurva. Större specifik yta hos materialet innebär större eller/och fler 

kontaktytor, mer friktion, hindrad rörelse och längre flödestid (högre flödestal). Ju mindre sfäriska 

partiklarna är och ju grövre ytrelief de har desto större eller fler blir kontaktytorna. Betydande kantighet 

kan också öka risken för att partiklarna blockerar varandra.  

Preliminära mätningar utfördes på M23, M23-vsi, M25 och L, på materialet inlämningstillstånd, dvs. inte 

siktat. Utan att vara någon direkt indikator för partikelform eller ytrelief visar flödestalet dock att det är 

mer friktion mellan kornen från M23. Flödestalet är högst hos vsi-märkt M23. Mätningen på siktat 

material visade samma skillnad mellan M23 och M23-vsi. Resultaten i Figur 7.6.5 visar medelvärdet av 5 

mätningar per material.  

 

Figur 7.6.5: Flödestal på osiktat material (röda staplar), respektive siktat material (blåa staplar). Osiktad 

L är ca 0-8 mm och osiktad M25 är 0-5 mm, se siktkurva.   

Partikelstorleksfördelning fraktion 0,063-2 mm 

24
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32
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38

40
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Partikelkurvan i figur 7.6.6 är framtagen genom siktning och gäller för fraktionen i inlämningstillstånd 

men efter tvättning över en 0,063 mm-sikt. Allt material mindre än 0,063 mm kunde dock inte avlägsnas 

vid tvättning, vilket framgår även av siktkurvan. Sammanfattningsvis är kornstorleken följande för L: 99 % 

< 5,6 mm, för M16: 81 % < 2mm, för M18: 82 % < 2mm och för M23: 100% < 2 respektive 72 % < 1 mm. 

För partiklarna inom 0,063-2 mm är fördelningen mer eller mindre snarlik för M18, M16 och M23. L har 

fler finare korn inom 0,3-1 mm och M27 inom 0,2-0,4 mm (figur 7.6.7).  

 

Figur 7.6.6: Siktkurva, producerade material (fraktionen enligt märkning). 

 

Figur 7.6.7: Partikelstorleksfördelningen inom 0,063-2 mm. 

Specifik yta BET, siktad fraktion 0,062-2 mm  

Mätningen utfördes enligt ISO 9277 i instrumentet TriStar3000 från Micrometrics. Mätning av specifik 

yta med BET-metod baseras på adsorption av gasmolekyler på ett fast materials yta. Ju fler molekyler 

behövs för att täcka den sammanlagda ytan med ett lager molekyler desto större är den specifika ytan. 

Genom att man känner till diametern för den använda gasmolekylen (i detta fall kväve) kan den totala 
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materialytan beräknas fram. Specifik yta beräknas per enhet material, i detta fall vikt. Mätningen 

utfördes prover av ca 5 gram. 

Tabell 7.6.4: BET specifik yta. Medelvärde för av tre prover per material. 

 M18 M16 M27 M23 M23-vsi L 

Medelv. (m2/g) 0,1415 0,3948 0,6742 0,0946 0,1088 1,4030 

Stdav. (m2/g) 0,0050 0,0105 0,0045 0,0252 0,0127 0,0278 

 

Specifik yta är ett mått på materialets finhet – ju fler mindre partiklar, desto större yta – och på ytans 

beskaffenhet – mantelytan hos partiklar med skrovligare yta är större än hos partiklar med slät yta. 

Specifik yta påverkas även av kornens öppna porositet och/eller sprickor där gasmolekylerna kan tränga 

in. 

Resultat för BET specifik yta visar ingen direkt korrelation med resultat för flödestal, utom möjligen att 

M23-vsi visar marginellt högre specifik yta och något högre flödestal. Naturgrus L har störst specifik yta 

men lägst flödestal. Specifik yta bättre visar däremot korrelation mot siktkurvan. Hos naturgrus kan de 

slätare och mer rundade partiklarna ge en snabbare flödestid, men av siktkurvan framgår att L har en 

större andel finare partiklar som bidrar till en större specifik yta (se figur 7.6.7 och 7.6.8). Högre specifik 

yta hos M27 kan också i viss mån tillskrivas en större andel finare partiklar.  

 

Figur 7.6.8: Specifik yta för fraktionen 0,063-2 mm efter siktning. Medelvärdet för tre prov. 

Preliminär partikelmorfologi – analys i Malvern Morphology G3 

Från de osiktade fraktionerna 0,063-2 mm från M23, M23-vsi och M25 utfördes en preliminär analys på 

ca 20000 partiklar inom storleksintervallet 12-700 µm. Syftet var att i första hand undersöka metodens 

potential, studera likheterna och olikheterna mellan materialen och även att se om man kunde koppla 

analysen till t.ex. flödestal. I bilaga 7.5 finns bildexempel på några av de analyserade ballastkornen. CE-

diameter är diametern hos en cirkel med samma area som partikelns projicerade area (2D) 
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Den preliminära analysen visar att M25 skiljer sig tydligare från M23 och M23-vsi, med avseende på såväl 

circularity (graden av avvikelse från en cirkel) som på solidity (mått på partikelns ytrelief), medan 

skillnaderna mellan de två M23 är små. Figur 7.6.9 visar fördelningen för HS circularity. Parametern 

räknas som kvoten (4 ∙ 𝜋 ∙ 𝐴)/𝑃2, där A och P är partikelns area, respektive perimeter. Ju mer 

parametern avviker från 1 (dvs. < 1) desto mer avviker partikeln från en cirkel. Av figur 7.6.9 kan man 

läsa att det finns något fler partiklar med högre värde för HS circularity hos M23 och hos M23-vsi. M25 

visar ännu större avvikelse.  från perfekt cirkel, är också vsi-krossad, men M25 är en annan bergart än 

M23.  

Skillnaden mellan M23 och M23-vsi är relativt liten, som även hos flödestalet, men båda metoderna visar 

en skillnad åt samma håll: något större flödestal vid något fler icke runda partiklar hos M23-vsi. 

Skillnaden mellan M23 och M23-vsi skulle kunna beror på skillnader/variationer i produktionen.  

För M25 är däremot en lägre HS circularity inte korrelerad med flödestalet; flödestalet var lägre för M25. 

Men man bör notera att effekten för flödestalet kan påverkas av att M25 är en annan bergart och är vsi-

krossat på ett annat sätt, i en annan utrustning. 

 
Figur 7.6.9. HS Circularity för M23 (rött), M23-vsi (grönt) och M25 (blått). 

7.6.4.2 Nyproducerade material - Petrografisk analys, fraktion 0,063-2 mm 

Undersökningen utfördes i polarisationsmikroskop, genom punkträkning på tunnslip. Tunnslipen 

tillverkades av tvättat, siktat och torkat material.  Analysmetod och fullständig petrografisk analys visas i 

Appendix 7.1 till 7.4.  

Tabell 7.6.5: Mineralogisk sammansättning (i vol-%) för fraktion 0,063-2 mm.  

 M23 M16 M18 M27 

Bergart Granitoid 
(granodiorit/ 
monzogranit) 

Granitoid 
(granodioritisk 
till tonalitisk) 

Metagabbro 
(gabbroid) 

Kvartsitisk 
sandsten 

Kvarts 28 23 0,4 92 

Plagioklas 43 43 60 1,0 
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K-Fältspat 17 8,0 0,4 0,2 

Amfibol/pyroxen 1,5  18  

Glimmer (biotit) 10 20 2,5  

Glimmer (muskovit) 
0,9 2,4 

1,6 0,4 

Glimmer (klorit) 9,0 0,4 

Opaka mineral 0,1 0,1 6,0 1,0 

Kalcit 0,1 2,0  5,0 

Prehnit  0,2   

Granat (aluminium-
silikat) 

0,1 1,4   

Övrigt (kalcit, epidot)   2,6  

Zirkon    0,1 

 

Mineralogi 

M23 och M16 har jämförbar andel kvarts och värdet 28 % respektive 23 % anses som normalt till något 

lägre för en granitoid. Det dominerande mineralet är plagioklas, med M23 innehållande högre andel 

kalium-fältspat, respektive M16 högre andel biotit. 

M18 och M27 är bergarter med mycket låg (<1 %), respektive hög kvartshalt (92 %). M18 är en gabbroid 

som domineras av plagioklas och amfibol. M27 är en kvartsitisk sandsten. 

Kornform  

Ballastkornformen hos krossmaterial beror på en rad olika faktorer, förutom mineralkornets storlek och 

form även på krosstekniken 

I samband med petrografisk analys utfördes en okulär bedömning av kornformen, som avser främst 

mineralkornens form men i vissa fall även ballastkornets. Bedömningen är baserad på tunnslipet. 

Bilddokumentationen som presenteras här avser ett mycket begränsat antal korn.  

 M23: formen hos undersökta mineralkorn/ballastkorn är svagt rundad längs kornfogarnas 

kanter. Kanthörnen är delvis mjuka till något skarpa för fältspat. Enstaka kvartskorn visar skarp 

kantig kornform. 

  

 

 M16: mineralkornen är ofta något rundade, vilket är tydligt främst på fältspat där kanterna är 

delvis mjuka. Kvarts uppvisar dock oftare en tydligare kantighet och vasshet, om än inte alltid. 

Glimmern är långsmal i förhållande till övriga mineralkorn, ofta med en längd-tjocklek 

förhållande på 8:1 eller 10:1, medan övriga mineralkorn ofta har 3:1.  

 

 M18: kornformen hos enskilda mineralkorn och ballastkorn är oregelbunden, något elongerad, 

med tendens till att ha avhuggna kantiga hörn (euhedrala mineralkorn, dvs. med välutvecklade 

kristallytor). 

 



108 
 

 M27: kornformen är generellt rundad, oregelbunden. Längd-bredd förhållandet för enstaka 

mineralkorn är generellt 1:1, men i viss mån förekommer elongerade kvartskorn med 

förhållandet 2:1 – 10:1. Dessa elongerade kvartskorn har spetsiga kanter, men deras andel är 

förhållandevis låg.  

7.6.4.3 Partikelmorfologi i Microtrac PartAn 3D  

Analysen utfördes på färska material, siktade inom fraktionen 0,063-2 mm, och på krossmaterial som har 

separerats från jordprover. De senare siktades inte utan analyserades med den aktuella 

partikelfördelningen i jordprovet. Se tabell 7.6.6.  

Tabell 7.6.6: Material analyserat i Microtrac PartAn 3D. 

Prov- ID Fraktion (mm) Anmärkning 

M27 0,063-2 Hög kvartshalt (kvartsitisk sandsten), konkrossat 

M16 0,063-2 Granitoid, kvartshalt 23 % 

M18 0,063-2 Gabbroid, låg kvartshalt, hög halt glimmer 

M23 0,063-2 Granitoid, kvartshalt 28 %, ej vsi-märkt 

M23-vsi 0,063-2  --  ”   ” ---, vsi-märkt, låghastighets vsi 

L 0,063-2 Naturgrus 

M23-a  0,063-8 Ej siktat. Från jordprov 11.  
Ingen vittring 

M23-b 0,063-8 Ej siktat. Från referensjord.  
Mikrobiell vittring 6 månader utan växter, utan CO2 

M23-c 
 

0,063-8 Ej siktat. Från jordprov 21.  
Biologisk vittring från odling 3 månader 

 

Utrustningen kan analysera partiklar inom storleksintervalet 20 µm-15 mm, eller 50 µm-35 mm. Vid 

utvärdering av resultatet kan man sedan studera parametrarna närmare inom vissa/snävare intervall. 

Mjukvaran möjliggör analysen av ca 32 form- och storleksparametrar för varje enskild partikel. För 

närvarande omfattas inga parametrar som analyserar vinklar/uddar/kanter, men enligt uppgift kan 

mjukvaran vidareutvecklas med parametrar som skulle kunna beskriva vasshet/rundhet/spetsighet.  

För materialen studerade i det här projektet analyserades mellan 21000 och 79000 partiklar per 

material. I bilaga 7.5 visas ytterligare resultat och i bilaga 7.7 sammanfattas analysen.  

 I figur 7.6.10 och 7.6.11 visas värdena för roundness, circularity, convexity och kvoten längd/bredd, 

sammanställda för två partikelstorlekar: 0,5, respektive 1mm (värdet för F width). För de första tre 

parametrarna indikerar ett värde närmare 1 att partikeln är rund (närmast en cirkel eller sfär) och har låg 

ytrelief. Av sammanställningen framgår att skillnaderna mellan de olika materialen syns tydligare hos 

värdena för circularity och convexity än hos roundness. 
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Figur 7.6.10: Convexity och circularity för partiklar med bredden (F width) 0,5 respektive 1 mm. 

 

  

Figur 7.6.11: Roundness och kvoten längd/bredd för partikelbredd (F width) 0,5 respektive 1 mm. 

Resultaten visar följande:  

 Parametrarna varierar med partikelstorleken. Generellt är convexity och circularity högre hos de 

mindre partiklarna: de allra minsta partiklarna har en form som ligger något närmare en sfär och 

ytorna är något mindre skrovliga/har något mindre relief.  

 Parametrarna varierar med partikelstorleken och variationen ökar med ökande partikelstorlek, i 

synnerhet för partklar > 1 mm (som partikelbredd).  

 Bland de analyserade materialen har M27 lägst circularity och lägst convexity, medan L visar 

högst circularity och convexity.  M27 är en kvartsitisk sandsten med hög kvartshalet (se 

petrografisk analys).  L är naturgrus. Låg convexity betyder en grövre yta, en med konvex 

partikel.  

 Övriga tre material M16, M18 och M23 ligger mellan M27 och L. M18 har något högre circularity 

och roundness, och samtidigt något lägre längd-bredd förhållande, i synnerhet för partiklarna 

med bredden < 1 mm. M18 är en gabbroid med låg kvartshalt.   

 Analysen visar ingen nämnvärd skillnad mellan M23 och M23-vsi.  

 Samtliga material från jordprover, M23-a, -b och –c, visar något lägre convexity jämfört med 

M23/M23-vsi.  

 Av jämförelsen mellan M23-a och M23-b tycks inte vittringen utan växter ha haft någon 

nämnvärd effekt på partikelns morfologi, med avseende på de analyserade formparametrarna.  
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 M23-c visar att vittringen med växter verkar ha orsakat en svag minskning av partiklars convexity 

och i någon mån av deras circularity, dvs partiklarna är mer konvexa/ har mer ytrelief och skiljer 

mer från en sfär jämfört med M23-b och M23-a. Utifrån analysresultaten hittills bekräftas 

således inte projektets arbetshypotes om att partiklarna skulle få en slätare yta som följd av 

biologisk vittring/nedbrytning. 
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7.6.4.4 Partikelmorfologi i Malvern Morphology G3-ID, fraktion 0,125-1 mm 

Analysen i Morphology G3-ID har endast kunnat utföras på material från M23 och materialet behövde 

siktas inom 0,125-1 mm. Analysen kunde inte utföras på M23-a eftersom krossmaterialet som har 

kunnat separeras från jordprov 11 inte räckte inte till två delprov. M23-a analyserades därför endast i 

PartAn 3D. 

Tabell 7.6.7: Material och prov-ID för analys i Malvern Morphology G3 

Prov-ID Fraktion 
(mm) 

Anmärkning 

M23 0,125-1  

M23-vsi 0,125-1  

M23-b  
 

0,125-1 Från referensjord. 
Mikrobiell vittring ca 6 månader utan växter, utan CO2 

M23-c  
 

0,125-1 Från jordprov 21 
Biologisk vittring i odlat jord 3 månader 

 

Analysen i Morphology G3 är en statisk tvådimensionell analysmetod. Partiklarna fotograferas när de 

ligger still mot en fast yta framför kameran. Provet dispergeras först, torrt eller med hjälp av en vätska, 

för att slå sönder eventuella agglomerat. Instrumentet kan analysera partiklar inom storleksintervallet 5 

µm-1 mm beroende på objektivet/förstoringsgraden.  

Analysen på M23 utfördes på torrdispergerade delprover vid förstoringsgrad 2,5 vilket möjliggjorde 

analys förpartiklar > 100 µm och < 1 mm. Som tidigare nämnt kan inte utrustningen analysera 

parametrar som kvantifierar graden av vasshet hos kanter eller uddar, men kan mäta convexity som 

parameter för karaktärisering av partikelns ytrelief. Analysen och resultaten presenteras mer detaljerat i 

appendix 7.6. Resultaten baseras på analys av mellan 5215 och 6122 partiklar per prov. 

Sammanfattningsvis visar analysen följande, med avseende på convexity för ytråhet, HS circularity för 

allmän form och CE diameter för storlek, för partiklarna inom siktintervallet 0,125-1 mm: 

 M23-vsi har något större partiklar (som CE diameter) jämfört med M23, M23-b och M23-c. 

Partiklarna är också mer konvexa (lägre convexity), dvs. ytreliefen är tydligare/ytan är mer 

ojämn. M23-vsi är också något mindre cirkelformig (lägre HS circularity) om än obetydligt. 

 M23 ligger mellan M23-vsi och proverna av vittrat krossmaterial, M23-b och M23-c, men tydligt 

närmare M23-b och M23-c med avseende på convexity och CE diameter. Med andra ord är M23 

något mer cirkelformig än M23-vsi och något mindre konvex (ytan är slätare).   

 Ingen skillnad av betydelse kunde mätas mellan M23-b och M23-c men för båda är såväl 

convexity och HS circularity högre än för M23-vsi, dock obetydligt högre jämfört med M23. 

 Från jämförelsen M23-b och M23-c med M23-vsi skulle resultatet kunna vara en indikation på att 

antagandet att partikelytan blir slätare som följd av vittring i en jordblandning är bekräftat. 

Däremot är skillnaderna mot M23 som färskt material obetydliga, analysen avser ett relativt 

begränsat antal partiklar som kommer från relativt små jordprover. I sammanhanget bör även 

noteras att man inte har följt samma partikel från färskt stadie genom 
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exponeringen/nedbrytningen i jorden. Dessutom kan en del av skillnaderna även bero på olika 

provtagning och provneddelning.  

Convexity är definierad på samma sätt som vid analys i PartAn 3D. HS circularity här är circularity i 

kvadrat, dvs.  (4 ∙ 𝜋 ∙ 𝐴)/𝑃2, där A och P är partikelns area respektive omkrets (för partikeln sedd i 

projektion i 2D). CE diameter är diametern hos en cirkel med samma area som partikelns verkliga area, i 

projektion. 

 

Figur 7.6.12: CE diameter för partiklar inom siktintervallet 0,125-1 mm. 

 

Figur 7.6.13: CE diameter för partiklar inom siktintervallet 0,125-1 mm. 
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Figur 7.6.14: Convexity för partiklar inom siktintervallet 0,125-1 mm. 

 

Figur 7.6.15: HS circularity för partiklar inom siktintervallet 0,125-1 mm. 

7.7 Odlingsförsök med kross i odlingslådor utomhus 
För att skala upp odlingsexperimenten valdes att utföra försök i större skala utomhus. Dessa försök 

utfördes i pallkragar i Varvstaden Malmö. Den mineralkross som användes kompakterades mycket hårt 

vilket kan vara negativt för tillväxten och överlevnad för växterna. 

Resultatet visade att fler växtplantor av de undersökta arterna, fram till sommaren 2014, har försvunnit 

ur pallkragarna med mineralkross än de med AMA A jord, se Figur 7.7.1. Det var främst överlevnaden 

över vintern i anläggningsjorden som visade sig ha störst betydelse (p<0.01). Pallkragarna vattnades inte 

under vintern och möjligen kunde krossen hålla kvar vattnet bättre än den vanliga planteringsjorden. 
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Figur 7.7.1. Antalet individer som inte har haft några levande blad eller andra delar när plantorna 

kontrollerats en månad och en vinter efter plantering i pallkragar med anläggningsjord och med jord 

baserad på kross. Pallkragarna har stått i Malmö utsatta för hög ljusinstrålning och vind. 
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Den synliga kvalitén hos plantorna är högre i pallarna med anläggningsjorden än mineralkrossen fram till 

april 2014, se Figur 7.7.2 och 7.7.3. De arter som fungerade mycket bra i krossjorden var vinterkyndel 

(Calamintha), ärtcypress ( Chamaecyparis), och benved (Euonymus). Vissa arter klarar sig sämre i 

krossjorden än i anläggningsjorden och några bättre, orsakerna till detta behöver studeras ytterligare 

men det kan vara skillnader i tolerans mot kompakterad jord, olika vattenhållande förmåga i jorden och 

olika näringstillgång. Våra försök visar att det är fullt möjligt att odla perenna plantor i jordbaserad på 

mineralkross (0-4) i pallkragar ute i stadsmiljö. 

 

Figur 7.7.2. Visuell kvalité av plantor som odlats i pallkragar med anläggningsjord och med jord baserad 

på kross. Pallkragarna har stått i Malmö utsatta för hög ljusinstrålning och vind. 0= inga synliga levande 

delar, 1= mer än 50% är skadat eller dött, 2= 25-50% av plantan är skadad eller död, 3= mindre än 25% är 

skadat eller dött, 4= inga tecken på skador. 
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Figur 7.7.3 Växter i odlingslådor med vanlig tillverkad anläggningsjord och anläggningsjord med 

bergkross som bas. De har stått utomhus i Varvstaden, Malmö under två växtsäsonger när bilderna togs i 

augusti 2014. 

7. 8 Sammanfattande slutsats 
Det är möjligt att odla perenner i anläggningsjord som är baserad på mineralkross, det visar både 

växthusförsöken och försöket utomhus. Det finns skillnader mellan olika växtarter i hur de klarar att växa 

i en jord med mineralkross. Det ser inte ut som om krossen blir bättre att odla i om den har krossats så 

att den har en mer kubisk form än om den har konkrossats. 

Studien av vittring av täkt M23 bekräftade inte projektets arbetshypotes om att partiklarna skulle få en 

slätare yta som följd av biologisk vittring/nedbrytning. Ibland anges kornens vasshet som anledning till 

att krossballast inte tillåts i AMA anläggning, ingen av odlingarna har visat att vassheten verkar vara 

betydande för hur växterna överlever. 

En jord med mineralkross verkar vara torrare än en anläggningsjord med samma kornstorleksfördelning. 

Den kan alltså hålla mindre vatten och måste hanteras därefter. Den kapillära stighöjden är däremot 

minst lika hög som i en jord med naturgrus. Gissningsvis har detta med ytorna att göra och att det finns 

”droppkanter” i en mineralkross men inte i lika stor omfattning i en jord av naturgrus. 

Olika krossmaterial kan vara olika lämpade att odla i men denna studie kan inte säga säkert vad det 

beror på. Ytterligare analyser av materialet kommer att göras och kan möjligen ge svar på detta. I en 

kross är kompakteringen, vattnets stighöjd och andelen finmaterial negativt för rötternas tillväxt. Dessa 

parametrar hänger ihop och kompakteringen och stighöjden är beroende av andelen finmaterial. 

Andelen material mellan 0,5 och 2 är positivt relaterade till rötternas tillväxt, denna är återigen relaterad 

till mängden finmaterial, men här går det inte att säga vilket det är som har störst betydelse, troligen är 

det andelen finmaterial. 

AMA standarden är inte utformad med växternas bästa för ögonen. Detta betyder att man kan både få 

väldigt bra och väldigt dåliga jordar som båda håller AMA-standard, också då man använder sig av 

naturgrus. Framtida standarder bör tillåta både naturgrus och krossballast så länge de kan uppnå krav 

som formuleras utifrån på växternas förhållanden. 
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8 Cementbundna produkter 

Över 50%  av det naturgrus som använts idag går till betongutveckling. Att lyckas ersätta naturgruset i 

betong är kritiskt för att kunna minska naturgrusanvändningen i Sverige. Denna del av projektet syftar till 

att undersöka om det är möjligt att ersätta 0-4 sortering i betongen med maskinellt framställd ballast. 

Denna del av projektet ansvara Cementa för i samarbete med CBI. 

I en delstudie som utförts av Weber Saint Gobain och Chalmers på Webers flytspackelprodukter. Dessa 

har mycket högre krav krav på maskinsanden än en standardbetong. 

Avslutningsvis har en LCA utforts på betong som en fortsättning på LCA analysen i kapitel 4.3. 

8.1 Bakgrund 
Betong utvecklades för över 150 år sedan och då användes naturmaterialen singel och fingrus som 

ballast. Krossat berg kom efterhand allt mer till användning i vägbyggnad, asfalt och även i betong och då 

främst som makadam. Makadam har en skrovligare kornyta som förbättrar vidhäftningen mellan 

cementpastan och stenen. Detta bidrar till en något högre tryckhållfasthet jämfört med singel. Samtidigt 

ökade den skrovliga partikelytan betongens vattenbehov vid bibehållen konsistens, vilket ledde till en 

något högre vattencementtal och därmed lägre tryckhållfasthet. Ett utbyte av den grova natursingeln 

mot den krossade makadamen medförde dock inte några negativa effekter för betongens 

cementförbrukning.  

Dagens miljömål syftar till att bevara befintliga naturgrustillgångar samtidigt som det är brist på fingrus i 

vissa regioner. Detta har skapat ett behov av kostnadseffektiva alternativ och under de senaste 15 åren 

har betong- och ballastbranschen arbetat med att utveckla krossad fin ballast som ersättare för 

fingruset. Fingruset utgör ofta hälften eller mer av betongens ballast och eftersom antalet partiklar 

mindre än 4 mm är upp till 100 000 gånger fler än antalet grova partiklar > 4 mm i en betong, så spelar 

de fina partiklarnas kornform och ytstruktur en mycket större roll för betongens reologi än vad de grova 

partiklarnas egenskaper gör. Vid krossning bildas dessutom betydligt mer filler än vad som brukar finnas i 

fingruset. Fina partiklar har stor specifik yta och ökar betongens vattenbehov. I detta projekt studeras 

effekter av olika krossningstekniker och vindsiktning på betongens färska och hårda egenskaper. 

8.2 Metod 
Insända prover på ballast analyseras med avseende på mineralogi, kornkurva, kornform, specifik yta, 

vattenbehov i mikrobruk och bruk och hur ballasten fungerar i två vanliga betongkvaliteter för 

husbyggnad respektive anläggningsbyggande. Proverna har analyserats hos Liljeholmslaboratoriet hos 

Cementa eller CBI. 

I en förstudie undersöktes sex olika bergmaterial som krossats i Metsos testanläggning på olika 

rotorshastigheter på en VSI. 

19 bergmaterial som VSI krossats och vindsiktats med projektetsanläggning utvärderades för att ser hur 

väl de fungerar i betong. För 11 stycken av täkterna har också en referens från täktens ordinarie 

produktion analyserat. Dessa har markerat med REF efter materialkodningen.  
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I detta delkapitel beskrivs de metoder som använts då ballasten har analyserats. 

Resultaten från analyserna presenteras i diagram i dessa kapitel och i tabellform i appendix 8.1. 

8.2.1 Siktkurva 0-4 mm, siktkurva 4-8 mm, 8-16 mm 
Siktningen utfördes enligt svensk standard SS 13 21 23 med avvikelsen att siktningen sker torrt för att 

materialet sedan skall kunna undersökas vidare. Bilder som illustrera siktningen syns i Figur 8.2.1 och 

8.2.2 Siktkurvorna som tagits fram finns beskrivna i Appendix 8.1. 

 

Figur 8.2.1: Siktutrustning använd i projektet.

 

Figur 8.2.2. Exempel på torrsiktat material och våtsiktat material (samma material). 
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8.2.2  Lös packning i 1-literskärl för fraktion 0-4 mm och fraktion 4-8 mm 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8.2.3 Utrustning och tillvägagångssätt vid lös packning. 

Lös packning ger skrymdensiteten eller materialets packningsgrad, vilket är kopplat till hålrummet i 

partikelmassan. Hålrummet är 1 minus packningsgraden och brukar anges i volymprocent. Lös packning 

görs genom att provet med råge hälls ner från cirka 100 mm över i ett kärl med definierad volym varefter 

överskottet stryks av innan det vägs. Det aktuella kärlets volym är 1,03 liter. Metoden ger ett mått på 

partiklarnas kornform. Rund eller kubisk kornform ger bättre packningsvärde, medan stänglig eller flakig 

kornform ger ett lägre packningsvärde. Metoden har bättre precision ju snävare partikelfraktion som 

utvärderas. När differensen mellan högsta och minsta partikeldiameter är stor inverkar även kornkurvan 

på resultatet. Vidare kan även skillnad i ytstruktur hos kornen påverka resultatet. En strävare yta hos 

partiklarna ger en sämre packning än lena, polerade partiklar. Provbehållarens volym eller diameter i 

förhållande till största partikeldiametern påverkar också resultatet. Ju större partikeldiametern är i 

förhållande till kärlets diameter, desto större ”väggeffekt” fås, dvs att hålrummet vid väggen är större än 

i provets mitt. Största partikeldiameter bör åtminstone vara mindre än 10 gånger kärlets diameter. Varje 

provning upprepas minst fem gånger och ett medelvärde beräknas. 

Ett större hålrum kräver större volym mikrobruk. 

8.2.3 Hård packning och bestämning av kompaktdensiteten för fraktion 4-8 mm 

Vid hård packning utnyttjas provet från 8.2.3. Provet komprimeras genom att kärlet ställs på ett 

vibratorbord och vibreras samtidigt som en tyngd, några kg, placeras på provets överyta. När volymen 

minskar fyller man på med mer material så att till slut kärlet är helt fullt med avstruken överyta. Provet 

vägs och man kan nu beräkna en ny skrymdensitet eller packningsvärde. Detta packningsvärde brukar 

utgöra indata i betongproportioneringsprogram som 4C från DTI, LDPM, CPM och Toufar. Även här 

påverkas resultatet av hur snäv skillnaden är mellan övre och undre partikelkornstorlek, siktkurvan och 

partikelytans beskaffenhet. Denna provning utfördes endast 1 gång per material och endast för 

fraktionen 4-8 mm. 

Efter att den hårda packningen bestämts användes samma prov för att bestämma kompaktdensiteten. 

En mindre del av materialet togs bort från kärlets övre del. Provets vikt bestämdess och därefter fyllde 
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man på vatten i kärlet helt upp till dess övre yta. Kärlet vägdes igen och vattnets volym bestäms. Denna 

volym vatten dras ifrån kärlets volym och då kan materialets kompaktdensitet beräknas. 

8.2.4  Lös packning 0,1 l, fraktioner 0,125-0,25 mm, 0,25-0,5 mm, 0,5-1 mm, 1-2 mm, 2-4 mm 

och 0,125-2 mm 

 

Figur 8.2.4 Utrustning för bestämning av ballasytens hålrumsvolym. 

Metoden är i princip likadan som metoden i avsnitt 8.2.2, se Figur 8.2.4. Utrustningen kommer från HMA 

LAB SUPPLY inc, USA och heter FAA Strikeoff Guide Apparatus. Kärlets volym är 0,1 liter och dess 

diameter är 38 mm. Alla prover genomförs minst 5 gånger och ett medelvärde redovisas. 

8.2.5 Flödesmätning 0,125-0,25 mm och 1-2 mm  

 

Figur 8.2.5 Flödesmätning 

Samma utrustning som i Kapitel  8.2.4 används, se Figur 8.2.5. Trattens öppning är 12,5 mm.  

Flödesmätningen görs på ett prov som siktats fram enligt Kapitel 8.2.1. Provmängden är vald till 125 g 

och tiden det tar för provet att falla igenom konen bestäms med hjälp av ett tidtagarur. Varje prov körs 

minst fem gånger genom tratten. Den tid som registreras multipliceras med 8 för att få fram tiden det tar 

för 1 kg material att passera. Det som påverkar flödestiden är framför allt partikelytan (friktion) och 

kornstorleken, men även kornfraktionens övre och undre kornstorlek liksom kornkurvan och 

kornformen. 
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8.2.6 Bruksförsök med bestämning av utbredning ur Hägermannkon 

 

Figur 8.2.6. Bestämning av utbredningsmått hos bruk med CamFlow. 

Bruk tillverkas i en 2-liters Hobart laboratorieblandare, se Figur 8.2.6. De torra materialen blandas i cirka 

15 sekunder varefter vatten tillsätts. Blandningen sker sedan i minst 2 minuter på hastighet ett och två. 

Därefter fylls Hägermannkonen som har en höjd på 60 mm, en övre diameter på 70 mm och en undre 

diameter på 100 mm. Provets stryks av med en skrapa (matkniv) och konen lyfts sedan med hjälp av en 

pneumatisk arm för att minska operatörsberoendet. Utbredningen mäts med hjälp av en kamera med 

tillhörande bildbehandlingsprogram 

I Metso-förstudien studerades två olika bruk med fraktionerna 0,125-2 mm respektive 0-2 mm. I bruket 

med fraktionen 0,125-2 mm var mikrobruket alltid sammansatt på samma sätt, så att den egenskap som 

studeras är fraktionens 0,125-2 mm inverkan på brukets utflyt. I den andra studien med fraktionen 0-2 

mm studerades hela fraktionens inverkan på brukets utflyt. 

Följande recept användes i den första studien: 

Slite Byggcement:    381 g 

Kalkfiller (Limus 40):    200 g 

Fin ballast i fraktionen 0,125-2 mm:  259,34 ml 

Vatten:      217 g 

Efter att brukets utbredning bestämts återfördes bruket till Hobartblandaren och 1g flytmedel tillfördes 

och blandades in i bruket under 1 minuts blandningstid. Bruket fylldes på Hägermannkonen och en ny 

bestämning av utflytets medeldiameter gjordes. Proceduren upprepades ytterligare 2 gånger så att man 

bestämde utflytet fyra gånger för ett material. I materialet ingick då 0, 1, 2 och 3 g flytmedel av märket 

Dynamon Bygg (torrhalt 12 %). Ett material med större utflyt har troligen ett lägre vatten och 

flytmedelsbehov i betong, än ett material med ett mindre utflyt.  

Följande recept användes i den andra studien: 

Slite Byggcement:    381 g 
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Fin ballast i fraktionen 0-2 mm:  333,3 ml 

Vatten:      217 g 

Även i denna studie tillsattes 0, 1, 2, och 3 g flytmedel av märket Dynamon Bygg. Resultaten redovisas i 

Tabell 8.4.6.3-4. 

I huvudstudien med material från 19 täkter tillverkades bruk enligt följande recept: 

Slite Byggcement:    360 g  

Fin ballast i fraktionen 0-2 mm: 790 g 

Vatten:     244 g  

Brukets utbredning bestämdes och därefter fördes provet tillbaka till blandarkärlet. Nu tillsattses 

ytterligare en andel vatten till provet, 18 g. En ny mätning av utbredningen gjordes.  

Utbredningen kan korreleras till brukets vattenbehov. Ett vattenbehov för utflytet 100 mm beräknas 

genom extrapolering. Det är den vattenmängd som måste överskridas för att bruket skall börja flyta ut ur 

konen och den benämns BETAp. En större utbredning visar på ett lägre vattenbehov för den provade fina 

ballasten än en mindre utbredning. Ett lägre värde på BETAp indikerar ett lägre vattenbehov. Ovan 

beskrivna procedur utförs en gång per material. 

8.2.7 Bestämning av bruks reologiska egenskaper på CBI 

Bruks reologiska egenskaper har bestämts med hjälp av en viskometer, MARS III, se figur 8.2.7. 

 

Figur 8.2.7 CBI:s reometer MARS III. 
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Följande recept användes vid tillverkning av bruken: 

 

Cement   206 ml 

Fin ballast 0-2 mm  432,3 ml   

Vatten    361,7 ml 

 

Genom att föra in värdena på flytgränsspänning och plastisk viskositet i ett diagram enligt Figur 8.2.8 kan 

man beroende på resultatet indela ballastmaterialet i 4 olika klasser. 

 

Figur 8.2.8 Olika klasser av betong. 

Bedömningsunderlag: 

Klass I  Här återfinns vanligtvis naturgrus. 

Klass II  Här återfinns många bra krossade fina ballaster. 

Klass III  Här återfinns ballast med ökat vatten/flytmedelsbehov, ger seg betong. 

Klass IV Material med stort vatten/flytmedelsbehov och ger mindre bra eller omöjlig betong.  
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8.2.8 Mikrobruks utbredning med Minisättkon 

 

 

 

Figur 8.2.9. Blandning och mätning av mikrobruks utbredningsmått med minisättkon. 

 

Minisättkonens dimensioner är höjd 57 mm, övre diameter 14 mm och undre diameter 38 mm. På 

samma sätt som med bruk kan man studera ballastmaterials vatten- och/eller flytmedelsbehov genom 

att bestämma utbredningen och genom att beräkna BETAp. 

I Metso-förstudien studerades fillerfraktionen 0-0,125 mm genom att tillverka mikrobruk enligt följande 

recept: 

Slite Byggcement  11,69 ml 

Krossfiller 0-0,125  15,25 ml 

Vatten    36 ml  



125 
 

Bruket tillverkades genom att cement och filler blandades torrt i en plastmugg med hjälp av sked. 

Därefter tillsattes en del av vattenmängden och blandades in i pulvret och därefter tillsattes resten av 

vattnet och bruket blandades färdigt. Tillvägagångssättet påminner om hur en pannkakssmet görs – för 

att undvika klumpbildning. När provet är färdigblandat hälls det ner i minisättkonen. Minisättkonen lyfts 

rakt upp och utbredningen mäts upp. Provet återförs till plastmuggen och ytterligare 9 ml vatten tillsätts 

och blandas väl in i mikrobruket. Mätproceduren upprepas och BETAp beräknas . 

För material från täktinventeringen studerades fillerfraktionen 0-0,125 mm genom att tillverka ett 

mikrubruk enligt följande recept: 

Slite Byggcement  60 g 

Krossfiller 0-0,125  30 g 

Vatten    36 g 

Blandningsproceduren är densamma som beskrivits ovan. Efter första mätningen återförs provet till 

muggen och 9 g vatten tillsätts. Efter genomförd mätning återförs provet en tredje gång till muggen och 

ytterligare 9 g vatten tillsätts. Stor utbredning och lågt BETAp-värde indikerar att fillern har ett lägre 

vatten- och flytmedelsbehov i betong än filler som har en liten utbredning och ett högre BETAp-värde.  

8.3 Betongförsök 
20 liter betong har tillverkats i en 40 liters betongblandare (planblandare av märket Eirich, 1968). Två 

betongrecept har använts, det ena med vattencementtalet 0,4 representerande anläggningsbetonger 

och det andra med vattencementtalet 0,6 representerande husbyggnadsbetonger. Cementet har varit 

Slite Bascement. Volymandelen grov ballast av total ballastmängd har i båda betongerna varit 45 %. 

Mängden fin ballast har bestämts av aktuell kompaktdensitet. Delmaterialen har vägts upp och de torra 

delmaterialen har lagts i blandaren. Den totala blandningstiden har varit minst 4 minuter. De första 15 

sekunderna har materialen torrblandats och därefter har vattnet tillsatts. Efter ytterligare en minuts 

blandning har flytmedel tillsatts (MasterGlenuim 51 med torrhalt 35%) och mängden flytmedel har 

noterats när konsistensen 210 +/- 40 mm uppnåddes. Förutom betongens sättmått har även 

utbredningen enligt SS 137123 mätts efter 10 slag istället för efter 15 slag. Bild på testad betong ses i 

Figur 8.3.1.Betongens lufthalt och färska densitet har också bestämts och sedan har kuber gjutits för 

bestämning av tryckhållfastheten efter 14 dygn (våtlagrade) – värdet har sedan räknats om till normenlig 

28 dygns tryckhållfasthet. Ett antal betonger nådde inte önskad konsitens och då tillsattes mer flytmedel 

för att nå en önskad konsistens. När sättmåttet översteg 250 mm gjorde man om betongförsöket. 

Genom att notera uppnådda sättmått och flytdoser gick det att beräkna en genomsnittlig flytmedelsdos 

som behöver tillsättas för att förändra betongens konsistens med 10 mm(1,86 g flytmedel) och i 

redovisningen av resultaten har angiven flytmedelsdos korrigerats så att alla betonger antas ha haft 

sättmåttet 220 mm. Angiven flytdos är ett mått på det studerade materialets kvalitet där låg dos är bra 

medan hög dos indikerar en mindre bra råvara till betong. 
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Figur 8.3.1. Bild tagen efter bestämningen av Sättmått, t v och utbredningsmått t h hos betong. 

Alla betonger fotograferades och noteringar om vilket intryck betongen gav noterades. En värdering av 

betongerna gjordes enligt följande skala: 

1 = Inte användbar 

2 = Dålig, faller isär, fattas något 

3 = Kan fungera, lite separation, behöver kanske kompletteras eller omproportioneras 

4 = Bra 

5 = Mycket bra 

Resultaten från betongförsöken sammansfattas i detta kapitel. Bilder på alla betonger finns i appendix 

8.2.  

8.4 Resultat från Metso förstudien 
Under förstudien testades sex olika bergmaterial på tre till fyra olika hastigheter på en VSI i Metsos 

forskningscenter i Tammerfors. För att bedöma hur materialen skulle fungera i betong genomfördes 

löspackning, flödestid, mikrobruks och bruksförsök med materialen. 

Partikelstorleksfördelningar 

En ökad rotorhastighet minskar andel partiklar större än 2 mm och samtidigt ökar andelen partiklar 

under 0,125 mm. Denna effekt var samma oavsett bergmaterial, ett exempel som visar detta finns i Figur 

8.4.1. där siktkurvorna för M25 för olika hastigheter på VSIn visas. Övriga siktkurvor presenteras i 

Appendix 8.1. Detta framgår även av finhetsmodulen för 0-2 mm i Figur 8.4.2. Finhetsmodulen minskar 

med ökande rotorhastighet. 
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Figur 8.4.1. Siktkurvor för M25 för olika rotorhastigheter. 

 

Figur 8.4.2 Finhetmodulen för de studerade materialen. 
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Lös packning 

I Figur 8.4.3 syns resultaten för löspackning i olika fraktioner. 

Hålrummet i fraktionen 0,125-2 mm skiljde inte särskilt mycket mellan de 6 materialen. Störst hålrum 

hade en av graniterna, M28, medan den andra graniten M26 hade det minsta hålrummet. Att notera är 

att hålrummen minskar med ökande rotorhastighet för alla fraktioner för alla material utom den ena 

graniten M26. Hålrummet för fraktionen 0-2 mm skilde mycket mer mellan materialen än för fraktionen 

0,125-2 mm 

 

Figur 8.4.3. Löspackning för olika fraktioner. 

Bruksförsök 

Utbredningen hos bruk tillverkat med fraktionen 0,125-2 mm och med mikrobruk bestående av cement, 

kalkfiller och vatten visas i Figur 8.4.4. För den ena graniten, M25, minskar utbredningen med ökande 

rotorhastighet. Detta är logiskt då hålrummet ökade med ökande rotorhastighet för detta material. En 

vidare utredning kan kanske förklara varför denna granit svarade annorlunda på applicerad 

krossningsteknik än de andra 5 materialen. För övriga material minskade hålrummet med ökad 

rotorhastighet. Trots minskat hålrum minskade ändå utbredningen med ökad rotorhastighet. Porfyren, 

M4, och dolomiterna M11 och M26, hade störst utbredning och denna utbredning påverkades inte så 

mycket av rotorhastigheten. 
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Figur 8.4.4. Utbredning av bruk i fraktionen 0,125-2 mm. 

I Figur 8.4.5 syns den andra bruksstudien där hela fraktionen 0-2 mm ingick. Här ökade andelen material 

under 0,125 mm med ökande rotorhastighet. En ökning av halten filler förväntas minska brukets 

utbredning. Detta visade sig också vara fallet. Graniten M28 hade störst andel < 0,125 mm, upp till 30 % 

och det bruk som tillverkades fick ingen utbredning. 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

Utbredning hos bruk i fraktionen 0,125-2 mm  

Utflyt 0g flyt

Utflyt 1g flyt

Utflyt 2g flyt

Utflyt 3g flyt



130 
 

 

Figur 8.4.5. Utbredning av bruk i fraktionen 0-2 mm. 

 

Mikrobruk 

I Figur 8.4.6 syns resultat från mikrobruksförsök för materialen och i Figur 8.4.7 presenteras BETAp. 

Fraktionen 0-0,125 mm användes i bruket. Mikrobruksförsöken visade att utbredningen hos 

mikrobruken ökar (M25, M11, M15) eller är konstant (M26, M28, M4) vid ökande rotorhastighet. 

Mikrobruk tillverkat av dolomiterna, M11 och M26, hade störst utbredning och lägst BETAp. Medan 

graniterna, M25 och M28, hade minst utbredning och högst BETAp. Stor utbredning och lågt BETAp-

värde indikerar att fillern har ett lägre vatten-och flytmedelsbehov i betong än filler som har en liten 

utbredning och ett högre BETAp-värde. 
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. Figur 8.4.6. Utflyt av mikrobruk. 

 

 

Figur 8.4.7. BETAp värden vid mikrobruksförsöken. 
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8.5 Resultat för karaktäriseringsanalyser på material från anläggningens 

turné 
I detta delkapitel presenteras analyserna som genomförts på material från de 19 olika täkterna som 

ingått i betongförsöken. Samtliga material har gått igenom anläggningens VSI och vindsikt, dessa är 

betecknade med M i resultaten. För 11 stycken täkter har också referensmaterial från ordinarie 

produktion analyserats. 

Finhetsmodul 

I Figur 8.5.1 visas finhetsmodulen för de olika materialen. Siktkurvorna finns i Appendix 8.1. 

 

Figur 8.5.1. Finhetmodul för 0-2 mm för materialen. 

Löspackning 

I figur 8.5.2-8.5.7. visas resultaten från löspackningtester på materialen från projektets anläggning för 

fraktionerna 125-250, 250-500, 500-1000 och 1000-2000 µm. 
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Figur 8.5.2. Lös packning för 0,125-2 mm. 

 

Figur 8.5.3. Lös packning för 0,125-0,25 mm 
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Figur 8.5.4. Lös packning för 0,25-0,5 mm 

 

Figur 8.5.5. Lös packning för 0,5-1 mm 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

M
3

M
4

M
6

M
7

M
8

M
9

M
1

0

M
1

1

M
1

2

M
1

3

M
1

4

M
1

5

M
1

6

M
1

7

M
1

8

M
1

9

M
2

0

M
2

1

M
2

2

M
2

4

N
at

u
r

Lös packning 0,25-0,5 mm 

Hålrum 0,25-0,5

Ref Hålrum 0,25-0,5

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

M
3

M
4

M
6

M
7

M
8

M
9

M
1

0

M
1

1

M
1

2

M
1

3

M
1

4

M
1

5

M
1

6

M
1

7

M
1

8

M
1

9

M
2

0

M
2

1

M
2

2

M
2

4

N
at

u
r

Lös packning 0,5-1 mm 

Hålrum 0,5-1

Ref Hålrum 0,5-1



135 
 

 

Figur 8.5.6. Lös packning för 1-2 mm 

 

 

Figur 8.5.7. Lös packning för 2-4 mm 
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I figur 8.5.8 och 8.5.9 visas lös respektive hårdpackning för 0-4 fraktionen för de olika materialen. 

 

Figur 8.5.8. Lös packning för 0-4 m. Krossad betyder att materialet kommer från projektets anläggning. 

 

 

Figur 8.5.9. Hård packning för 0-4 m. Krossad betyder att materialet kommer från projektets anläggning. 
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Bruksförsök 

Figur 8.5.10-11 visar utbredningen hos bruk i en hägermanskon. Receptet beskrivs i kapitel 8.3.6. Vid det 

andra utflytet tillsattes 18 gram vatten till bruket. 

 

Figur 8.5.10. Utflyt vid det första försöket. 

 

Figur 8.5.10. Andra utflytet efter tillsats av 18 gram vatten. 
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I figur 8.5.11 syns BETAp värdet, det är den vattenmängd som måste överskridas för att bruket skall börja 

flyta ut ur konen. Ett lågt BETAp värde indikerar lågt vatten-och flytmedelsbehov i betongen. 

 

Figur 8.5.11. Beräknat BETAp värde för bruket. 
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Mikrobruk 

I figur 8.5.12-14 syns mikrobruks försöken vid tre olika utflytningar. Vid första testet innehåller bruket 36 

gram vatten vid varje upprepning tillsätts ytterligare 9 gram till bruket. I figur 8.5.15 syns BETAp värdet 

för mikrobruket som beräknas på samma sätt som för bruket.  

 

Figur 8.5.12. Utflyt 1, 36 gram vatten. 
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Figur 8.5.13. Utflyt 1, 45 gram vatten. 

 

Figur 8.5.14. Utflyt 1, 54 gram vatten. 
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Figur 8.5.15. Beräknat BETAp värde för mikrobruket. 

8.6 Betongförsök 
Betong på bergmaterial från 19 olika bergtäkter användes i betongförsöken. Totalt blandades 63 olika 

betonger i Cementas laboratorium på Liljeholmen i Stockholm.  

Två olika betongrecept blandades för varje material. En anläggningsbetong med vct 0,4 och en 

byggnadsbetong med vct 0,6. I Figur 8.6.1-4 visas sättmått respektive utbredningsmått för anläggnings 

och husbyggnadsbetongerna som blandades med de olika materialen.  

 

Figur 8.6.1. Sättmått hos blandade anläggningsbetonger. 
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Figur 8.6.2. Utbredningsmått hos blandade anläggningsbetonger. 

 

 

Figur 8.6.3. Sättmått hos blandade husbyggnadsbetonger. 
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Figur 8.6.4. Sättmått hos blandade husbyggnadsbetonger. 

Av de 19 studerade täkterna var det endast en täkt som det inte gick att tillverka betong med, 

referensmaterialet från M24.. Bild på detta försök syns i Figur 8.6.5. 

 

Figur 8.6.5. Bilder på både anläggnings- och husbyggnadsbetong som inte uppfyllde kraven, trots höga 

flytmedelstillsatser. Materialet är M24REF. 

Ytterligare ett material är tveksamt att använda i betong. Det är material M8REF, se Figur 8.6.6 och 8.6.7. 
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Figur 8.6.6. Husbyggnadsbetong med kraftig stenseparation (M8REF). 

 

 

Figur 8.6.7. Anläggningsbetong som är stenig och separabel (M8REF). 

Sättmåttet och utbredningsmåttet kan styras av mängden flytmedel. Under försöken tillsattes så mycket 

flytmedel som behövdes för att uppnå konsistensen 210 +/- 40 mm. 220 mm är ett väldigt vanligt 

sättmått för naturgrus. För att få ett jämförbart värde har den teoretiska mängden flytmedel som behövs 

för att uppnå sättmåttet 220 mm. Det verkliga och teoretiska flytmedlet kan ses i Figur 8.6.8 och 8.6.9 
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för anläggnings respektive husbyggnadsbetongen. För de flesta materialen behöver lite ytterligare 

flytmedel tillsättas för att uppnå ett sättmått på 220 mm. Det finns också några där mängden flytmedel 

kan minskas för anläggningsbetongen, M8, M10, M12, M13, M19 och M20. Flytmedelbehovet är 

generellt högre än hos naturgrusreferensen. 

Följande material resulterade i anläggningsbetonger med ett lågt flytmedelsbehov: 

M3 (76 Mpa), M3REF(61 Mpa), M7 (67 Mpa), M10 (69 Mpa), M14omtag (80 Mpa), M21omtag, M24 (72 

Mpa) och Natur (74 Mpa). Inom parantes anges tryckhållfastheten vid 28 dygns ålder.  

Följande material resulterade i husbyggnadsbetonger med lågt flytmedelsbehov: 

M7 (42 Mpa), M14 (43 Mpa), M21 (31 Mpa) och Natur (43 Mpa).  

 

 

Figur 8.6.8. Använd och teoretisk flytdos för anläggningsbetongerna. 
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Figur 8.6.9. Använd och teoretisk flytdos för husbyggnadsbetongerna. 

I figur 8.6.10 och 8.6.11 finns värden uppmätta för hållfasthet för anläggningsbetong respektive 

husbyggnadsbetong. Alla material uppnår godkända värden för hållfastheten. Enda undantaget är M3REF 

som fick ett lågt värde i anläggningsbetong och M21 som fick ett lågt värde i byggnadsbetong, orsaken 

till detta bör utredas vidare. 

 

Figur 8.6.10. Hållfasthetsvärden efter 28 dygn för gjutna kuber av anläggningsbetong. 
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Figur 8.6.11. Hållfasthetsvärden efter 28 dygn för gjutna kuber av anläggningsbetong. 

Det finns väldigt många olika värden som bedömer en betongsegenskaper. Helhetsintycket från en 

expert är det bästa sättet att bedöma betongens som en helhet därför definierades fem olika nivåer för 

betongens kvalité. 

1 = Inte användbar 

2 = Dålig, faller isär, fattas något 

3 = Kan fungera, lite separation, behöver kanske kompletteras eller omproportioneras 

4 = Bra 

5 = Mycket bra 

Betyget 3 och uppåt anses vara en godkänd betong av olika god kvalitét.  
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I tabell 8.6.1 presenteras en sammanställning över vilka betyg respektive bergmaterial fått som 

anläggnings- och husbyggnadsbetong. Varje betong fotograferades och betygsattes vid besöken. Bilder 

på alla betonger finns i appendix 8.2. 

Tabell 8.6.1. Sammanställning över betyg som givits vid betongförsöken. 

Bergmaterial 

Betyg 
Anläggningsbetong 
vct=0,4 

Betyg 
Byggnadsbetong 
vct=0,6 

M3 REF  3 3 
M3 3 4 

M4 REF 4 5 
M4  5 3 

M6 REF  3 3 
M6 4 5 
M7 REF 3 3 
M7 4 5 
M8 REF  2 2 

M8 4 3 
M10  5 5 
M11   5 5 
M12  4 5 

M13  5 5 
M14 REF  5 3 
M14  5 4 

M15  5 5 
M16 REF 5 4 
M16  5 4 
M17 4 5 
M18 3 3 
M19 REF  3 2 
M19  5 4 

M20  5 5 
M21 REF  3 3 
M21  5 5 
M22 REF  5 4 
M22  4 3 
M24 REF  1 1 
M24  2 2 
Natur 5 4 
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Referensmaterialen var alltid sämre än de material som krossats med projektets anläggning, med 

undantag från M16REF. Det ska dock noteras att det var flera referensmaterial som också blev godkända. 

Detta indikerar att det finns täkter som kan tillverka godkänd betong från sin ordinarie produktion utan 

investering i VSI och vindsikt. Dock visar resultaten att betongen blir av bättre kvalité med dessa tillägg. 

Tabell 8.6.2 visar en sammanställning över analysresultaten för de ballastmaterial som det blev sämst 

betong med. 

Tabell 8.6.2 Olika egenskaper hos de sämsta betongernas ballast 

 
M3REF M8REF M19REF M24REF M24 

Finhetsmodul 0-2 mm 1,81 2,19 1,95 1,53 1,85 

Andel < 0,063 av hela 9 2,7 5 9,6 4,6 

Lös packn hela 0,59 0,5 0,5 0,44 0,5 

lös packning 0,125-2 0,522 0,523 0,52 0,433 0,498 

lös packning 0,125-0,25 0,413 0,419 0,434 0,323 0,387 

Uyflyt 1 på bruk 117,3 125 119 97,2 139 

BETAp på bruk 237 233 236 250 225 

Utflyt 1 på mikrobruk 55 74 59 56 60 

BETAp på mikrobruk 31,6 26,9 31,5 29,9 32 

Flytdos vct 0,4 37,7 61,2 69,1 
 

56,2 

Flytdos vct 0,6 17,9 36,5 36,6 
 

33,3 

Tryckhållfasthet vct 0,4 61,2 73,6 80,6 
 

72,2 

 

Dessa betonger är alla referensmaterial, med undantag för M24. Företaget som har M24 har arbetat 

vidare med detta material för att göra sprutbetong och lyckats ta fram ett fungerande recept också för 

detta material. Figur 8.6.12 visar hur M19REF betongen såg ut vid försöken. 

Ofta ger en hög andel < 0,063 mm en fingervisning om att betongen inte blir så bra (undantag M8REF). 

Ett lågt värde på lös packning i fraktionen 0,125-0,25 mm indikerar också problem. Ett mindre utflyt på 0-

2 mm bruk ger också en fingervisning om att betongen kan bli besvärlig. Ett litet utflyt 1 på mikrobruket 

likaså, vilket noteras med undantag för M8REF. 
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Figur 8.6.12. M19REF vct 0,6, exempel på sättmått för betong som fick betyg 2. 

Tabell 8.6.3 visar resultaten från analyserna för de material vars betonger har fått 5 i betyg för båda 

betongsorterna. En bild på en betong som fått betyg 5 syns i figur 8.6.13. 

Tabell 8.6.3 Betonger som fått omdömet 5 före både vct 0,4 och vct 0,6. 

 
M4 M10 M11 M13 M13Extra M15 M16REF M17A M20 M21 

Finhetsmodul 0-2 mm 2,4 2,01 1,63 1,49 1,63 1,86 1,94 1,83 1,55 1,94 

Andel < 0,063 av hela 3,5 3,8 6,9 4,4 6,8 9,5 5,3 7,3 3 5 

Lös packn hela 0,63 0,61 0,57 0,67 0,65 0,6 0,56 0,64 0,59 0,62 

lös packn0,125-2 0,56 0,54 0,51 0,61 0,6 0,53 0,5 0,56 0,54 0,55 

lös pacning 0,125-0,25 0,48 0,45 0,43 0,53 0,54 0,45 0,39 0,47 0,48 0,45 

Uyflyt 1 på bruk 210 183 192 228 223 191 108 155 169 168 

BETAp på bruk 170 202 199 177 183 202 232 227 220 221 

Utflyt 1 på mikrobruk 71 76 77 87 82 67 48 72 84 72 

BETAp på mikrobruk 30,2 26,7 26,6 24,7 27,8 24 33,7 29 21,5 28,4 

Flytdos vct 0,4 45,4 41,6 49,2 46,2 48,8 48,9 110 50,4 67 70,6 

Flytdos vct 0,6 23,8 17,2 23,3 25 18,7 20,8 63,4 18,4 40,3 6,8 

Tryckhållfasthet vct 0,4 79,9 68,5 72,8 71,1 73,1 69,3 67,1 72,6 75,5 81,6 

 

En god indikator på att betongen kommer att bli bra synes vara ett högt värde på den lösa 

packningsgraden för hela fraktionen, undantag M11 och M16REF. En stor utbredning på 0-2 mm bruk är 

också en god indikator på att betongen kan bli bra, åter undantaget M16REF. Det samma gäller 

mikrobruket.  
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Figur 8.6.13. M20 vct 0,4, exempel på sättmått för betong som fått betyget 5 

Materialet M16REF har en mycket hög flytdos och trots att den givits en hög siffra i omdömet, så 

noterades det också att den är seg och trög och därför besvärlig att gjuta. Det är möjligt att betyget som 

gavs vid betongförsöket var för högt. Ytterligare fåtal anläggningsbetonger förutom M16REF uppvisade 

stor seghet, M21REF och M22, vilket gör dem mycket svårbearbetade under gjutning. I övrigt ser 

betongerna bra ut. 

I figur 8.6.14 syns en sammanställning över vilka betyg som betongerna har fått som anläggningsbetong. 

Endast 3 stycken av alla material som testats har inte blivit godkända. 20 stycken har ansetts bra eller 

mycket bra. 

 

Figur 8.6.14 Sammanställning över hur många anläggningsbetonger som fått betyg i respektive kategori. 

Alla testade ballast material ingår, både referenser och från projektetsanläggning. 
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I figur 8.6.15 och 8.6.16 delas resultaten upp i referensmaterial och material som tagits fram med 

projektets anläggning. Det syns att projektets anläggning har en större andel material med bra betyg, 

men det finns referensmaterial som blir bra utan VSI och Vindsikt. 

 

Figur 8.6.15 Sammanställning över hur många anläggningsbetonger som fått betyg i respektive kategori. 

Endast material från projektets anläggning ingår. 

 

 

Figur 8.6.16 Sammanställning över hur många anläggningsbetonger som fått betyg i respektive kategori. 

Endast referensmaterial från täkternas ordinarie produktion ingår. 
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I figur 8.6.17-19 syns samma sammanställningar för husbyggnadsbetongen. Det är ingen jättestor 

skillnad i resultaten, det är något fler betonger som fått lägre betyg för husbyggnadsbetongen, men den 

stora majoriteten är godkända också här. Det har gåt mycket bra att göra både anläggnings och 

husbyggnadsbetong. 

 

Figur 8.6.17 Sammanställning över hur många husbyggnadsbetonger som fått betyg i respektive 

kategori. Alla testade ballast material ingår, både referenser och från projektetsanläggning. 

 

 

Figur 8.6.18 Sammanställning över hur många husbyggnadsbetonger som fått betyg i respektive 

kategori. Endast material från projektets anläggning ingår. 
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Figur 8.6.19 Sammanställning över hur många husbyggnadssbetonger som fått betyg i respektive 

kategori. Endast referensmaterial från täkternas ordinarie produktion ingår. 

 

8.7 Diskussion 
Betongförsöken har visat att det går att göra betong med i stort sett alla testade bergmaterial. Det 

gjordes 31 olika betongblandningar av anläggningsbetong och endast tre av dessa betraktades som icke 

godkända. En av dem var ett naturgrusreferensmaterial. Av de icke godkända blandningarna var en av 

dem en konkrossreferens som förbättrades till en fungerande betong genom att krossas i projektets 

anläggning. De andra två blandningar var samma material som inte blev godkänd vare sig som referens 

eller efter att den behandlats i anläggningen. Detta bergmaterial innehåller mycket glimmer, men 

företaget som äger täkten har lagt ned mer tid på materialet och lyckats hitta ett sprutbetongrecept som 

fungerar.  

Lika många blandningar gjordes också av byggnadsbetong. Av dessa 31 blandningar var det endast fyra 

som inte godkändes. Det var samma bergmaterial som beskrevs för anläggningsbetong samt ytterligare 

en referens.  

Analyser som tydligt indikerar när en ballast fungerar sämre i en betong är en låg andel material under 

0,063 mm, ett högt värde på hålrum i löspackningstestet för 0,125-0,25 och ett litet utflyt för bruk och 

mikrobruksförsöken. Goda indikatorer på bra betonger är lös packningsgraden för hela fraktionen och 

utbredningen på 0-2 mm bruket. 

Dessa resultat visar att det går att ersätta naturgrus i betong med i stort sett alla bergmaterial. Med rätt 

produktionsprocess går det att framställa maskinsand till betong. Resultaten visar också att för vissa 

täkter krävs inte ens någon investering i VSI, referensmaterialen ger också godkända betonger. Dock 

förbättras kvalitéten på betongen genom att använda VSI och vindsikt. 
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8.8 Flytspackelprodukter 
Företaget Weber Saint Gobain är ett företag som bland annat producerar självutjämnande 

cementbaserade avjämningsmassor för golv. Webers produkter är ett av naturgrusets 

användningsområde som ställer höga krav på sandprodukten. Därför har en separat studie utförts i 

samarbete med Weber och Chalmers där möjligheten att använda krossad maskinsand i dessa produkter 

har undersökts.  

I Sverige har Weber Saint Gobain sin största fabrik i Vingåker och natursanden till deras produkter 
kommer från en sandtäkt i Lyttersta. Idag producerar Vingåkersfabriken 10 000 ton handspackel, 125 000 
ton avjämningsmassa och 25 000 ton golvbruk. Täkten i Lyttersta har ett tillstånd på att bryta 100 000 
ton/år fram till 2020 och idag bryts ca 80 000 ton/år 
 
Denna studie delades upp i två olika faser. I förstudien valdes fyra stycken bergmaterial ut och krossades 

i Metsos testanläggning i Tammerfors för att sedan utvärderas i en av Webers golvprodukter. Under 

denna fas studerades också tre stycken natursandsmaterial från täkter inom Webers koncern som 

referenser.  

I den andra fasen gjordes fullskaliga försök med de material som visat sig mest lovande under förstudien. 

8.8.1 Förstudie 

Weber tillverkar i Vingåker handspackel, pumpbara avjämningsmassor och golvbruk. Handspackel ställer 

väldigt höga krav på ballasten och natursanden i denna produkt bedömdes som väldigt svår att byta ut 

samtidigt är det volymmässigt en liten del- Golvbruk har lägre krav på ballast och bedöms som en bättre 

startpunkt för att försöka byta ut natursanden. Mot bakgrund av detta har testerna i den här studien 

gjorts på avjämningsmassa. Produkten som valdes var Floor 4150 Fine Flow som är en pumpbar, 

självutjämnande cementbaserad avjämningsmassa för golv, som ger en färdig yta för mattläggning. Floor 

4150 Fine Flow rekommenderas för användningsområdena bostäder, kontor och offentlig förvaltning 

både i nyproduktion för renovering. Produkten är ett torrbruk bestående av aluminatcement, sand, filler, 

kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. 

 

Studerade material 

Fyra olika material identifierades som möjliga ersättningsmaterial för natursanden i Webers 

golvprodukter. De finns beskrivna i tabell 8.8.1. Materialen skickades till Metsos forskningsanläggning i 

Tammerfors där de har en VSI-kross av typen Barmac B5100. Varje material krossades på tre till fyra olika 

hastigheter för att undersöka hastighetens inverkan på materialet. Dolomiterna krossades på en fjärde 

lägre hastighet eftersom detta material är mjukare än de övriga studerade materialen. Under testerna 

eftersträvades att hålla krossens effekt konstant vid 55 kW medan matningshastigheten varierades med 

hastigheten, i Appendix 1 kan effektförbrukningen och matningshastigheten för de olika testerna ses. 
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Tabell 8.8.1 Studerade bergmaterialen och rotorhastig för VS-kross. 

Beteckning Bergart Matningsstorlek 45 m/s 55 m/s 70 m/s 85 m/s 

M26 Dolomit 5-8 X X X X 
M11 Dolomit 5-8 X X X X 
M15 Kalksten 6-11  X X X 
M25 Granit 4-8  X X X 

 

Tre stycken referenser har använts i studien. För att kunna ta fram en kravspecifikation som beskriver 

skillnaden i kvalitét mellan sandmaterial som idag används inom koncernen valde man att använda sand 

med så stor kvalitetsskillnad som möjligt. En tysk sand vid namn Brieslang användes som referens och 

anses vara den bästa som finns inom Weber koncernen. En dansk havssand vid namn Bakke anses vara 

en av de sandmaterial med sämst kornform som fortfarande används i golvprodukter. Den tredje 

referensen var sand från Vingåker som är den täkt som främst levererar sand till de golvprodukter Weber 

tillverkar i Sverige. Den anses ligga mellan Brieslang och Bakke vad gäller sandens kvalitét. 

Materialkaraktärisering 

Materialen siktades för att få den sortering som Weber använder i sina produkter, 0,1-1 mm. Därefter 

studerades torr reologin hos materialen med hjälp av den så kallade flödeskonan och en optisk 

analysator (Camsizer). Dessa metoder beskrivs i kapitel 4. Flödeskonan användes med den av Chalmers 

vidareutvecklade metoden för noggrannare mätning av massflödet. En högre hastighet genom 

flödeskonan indikerar bättre kornform. 

Camflow 

Camflow mäter utflytet hos avjämningsmassan, utrustningen syns i Figur 8.8.1. En ring med diametern 

68 mm och höjden 35 mm fylls med avjämningsmassa. Ringen lyfts av en mekanisk arm och en kamera 

tar bilder och beräknar diametern. Utflytsprov görs 2 min och 20 min efter blandningen av massan för att 

kontrollera att produkten inte reagerar för fort. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 8.8.1 Camflow utrustning 
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Bindetid, Tryck- och Böjdragshållfasthet 

Bindetid, tryck- och böjdraghållfasthet provades enligt EN 196, 

Viskositet och beräkning av pumpkapacitet 

Viskositeten mättes med en Brookfield LV DV-II och T-spindel A och redovisas som relativt värde (%) av 

max utslag. Pumpkapaciteten mäts med hjälp av en reometer AR 2000 ex från TA Instruments. 

Beräkningen görs utifrån ett mottryck på 20 bar, slanglängd 80 m och diameter 38 mm enligt Hagen-

Poiseuilles lag: 

Δpf = 128 * L * Q * η / π * d4 

4

4

128

128

f

f

p d
Q

L

L Q
p

d

 


 

 
 



  

Δpf = Tryckförlust (Pa) 

L = slanglängd(m) 

Q = kapacitet (m3/s) 

η = viskositet (Pas) 

d = slangdiameter (m) 

8.8.2 Resultat från förstudien 

 

Partikelstorleksfördelning 

I Figur 8.8.2-5 finns de partikelstorleksfördelningar som Camsizern tagit fram på de studerade 

materialen. Varje hastighet presenteras var för sig och jämförs med de tre referenserna. Sorteringen 63 

μm – 1 mm har siktas fram i laboratorium. Variationen inom fraktionen beror på skillnader i hur 

materialen har sönderdelats i krossen samt naturliga variationer hos natursanden.  

Det kan noteras att de tre referensmaterialen har en större andel mindre korn än de VSI-krossade 

materialen. Bland maskinsandproverna sticker M26 ut med en annorlunda partikelstorleksfördelning än 

de övriga. Den har en större andel korn med storleken cirka 100-200 μm, vilket delvis påminner om 

natursandsreferenserna. Den har vidare betydligt lägre andel vid 300-400 μm i jämförelse med både 

maskin- och natursandsproverna. De övriga maskinsandsproverna har likartade 

partikelstorleksfördelningar med en mer jämn fördelning av olika storlekar ju jämförelse med 

natursanden. 



158 
 

xc_min [µm]200 400 600 800 1000 1200 1400 16000

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

q3 [%/µm]

Ref Vingåker.rdf

Ref Brieslang.rdf

Ref Bakke.rdf

M11 45.rdf

M26 45.rdf

Graph of measurement results:

F:\...r\CAMDAT\VINN_METSO\Sand Småburkar\Vinn_M_S2_TXVI_85_VING\Ref Vingåker.rdf

Task file:  Vinn_Funk_Gung_Kå_500-1000 test.afg

xc_min [µm]200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 18000

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

q3 [%/µm]

Ref Vingåker.rdf

Ref Brieslang.rdf

Ref Bakke.rdf

M25 55.rdf

M15 55.rdf

M11 55.rdf

M26 55.rdf

Graph of measurement results:

F:\...r\CAMDAT\VINN_METSO\Sand Småburkar\Vinn_M_S2_TXVI_85_VING\Ref Vingåker.rdf

Task file:  Vinn_Funk_Gung_Kå_500-1000 test.afg

xc_min [µm]200 400 600 800 1000 1200 1400 16000

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

q3 [%/µm]

Ref Vingåker.rdf

Ref Brieslang.rdf

Ref Bakke.rdf

M25 85.rdf

M15 85.rdf

M11 85.rdf

M26 85.rdf

Graph of measurement results:

F:\...r\CAMDAT\VINN_METSO\Sand Småburkar\Vinn_M_S2_TXVI_85_VING\Ref Vingåker.rdf

Task file:  Vinn_Funk_Gung_Kå_500-1000 test.afg

xc_min [µm]200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 18000

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

q3 [%/µm]

Ref Vingåker.rdf

Ref Brieslang.rdf

Ref Bakke.rdf

M25 70.rdf

M15 70.rdf

M11 70.rdf

M26 70.rdf

Graph of measurement results:

F:\...r\CAMDAT\VINN_METSO\Sand Småburkar\Vinn_M_S2_TXVI_85_VING\Ref Vingåker.rdf

Task file:  Vinn_Funk_Gung_Kå_500-1000 test.afg

   

 

  
 

 

  

Figur 8.8.2 Partikelstorleksfördelning hos 
maskinsandproverna framtagna vid 45 m/s i VSIn i 
jämförelse med natursandsreferenserna. 

Figur 8.8.3 Partikelstorleksfördelning hos 
maskinsandproverna framtagna vid 55 m/s i VSIn i 
jämförelse med natursandsreferenserna. 

Figur 8.8.4 Partikelstorleksfördelning hos 
maskinsandproverna framtagna vid 70 m/s i VSIn i jämförelse 
med natursandsreferenserna. 

Figur 8.8.5 Partikelstorleksfördelning hos 

maskinsandproverna framtagna vid 85 m/s i VSIn i 

jämförelse med natursandsreferenserna. 
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Kornformsanalys  

I Figur 8.8.6 kan resultaten från flödeskonan ses. En högre hastighet indikerar ett bättre flödesbeteende 

och en bättre kornform, dock kan också ytegenskaper hos kornen spela in. De tre 

natursandsreferenserna har bättre flödesegenskaper än de VSI krossade maskinsandsmaterialen. 

Dolomiterna från M11 och M26 har högst flödestal bland maskinsanden och M26 85 m/s har jämförbar 

flödeshastighet med de två referenserna Vingåker och Bakke. Brieslang som anses vara den bästa sanden 

inom Webers koncern ger det högsta värdet. Detta kan också ses i graf 6-7 där Camsizerns medeltal på 

formparametrarna b/l och SPHT visas för de olika materialen.  

 

Figur 8.8.6 Resultat från flödeskona 

Figur 8.8.7 visar resultaten från Camsizerns formparametrar Aspect-ratio och Sphericity. För 

formparametern Aspect-ratio är skillnaderna små mellan maskinsandproverna, natursanden har 

märkbart högre värden. För formparametern Sphericity är skillnaden större mellan de olika proven. 

En högre känslighet hos Sphericity parametern har noterats också i tidigare studier. Också enligt 

dessa formparametrar ser dolomiterna ut att vara de material som ligger närmast referenserna i 

kornform, men också kalkstenen från M15 visar god kornform för framförallt 85 m/s.  

Figur 8.8.7 Resultat från analys i Camsizer. 
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Camflow 

I Figur 8.8.8 finns resultaten från utflytstesterna med Camflow-utrustningen. Med undantag för 

materialet från M25 är skillnaderna i utflyt efter 2 min små mellan de olika materialen och ligger inom 

kravet (240-250 mm). Utflytsvärdet får inte minska med mer än 10 mm jämfört med utflytet efter 2 min, 

annars innebär det att produkten tjocknar in för fort. Materialen M25 70 m/s, M15 70 m/s, M11 70 m/s 

och M26 55 m/s uppfyller inte detta krav.  De övriga krossprodukterna minskar med mindre än 10 mm, 

men majoriteten har en större förändring i jämförelse med natursander. Bäst värden uppvisar M26 70 

m/s, M26 85 m/s samt M11 55 m/s. 

 

Figur 8.8.8. Resultat från utflytstest. 

Bindetid, tryck- och böjdraghållfasthet 

Bindetid för samtliga tester var mellan 55-60 minuter vilket innebär att ballasten inte påverkar 

bindetiden. Samtliga prover klarar kraven för tryckhållfasthet, 25 MPa, och böjdraghållfasthet, 6 MPa. 

Hållfasthetsresultaten syns i Figur 8.8.9. De krossade materialen har lite bättre tryckhållfasthet men för 

böjdraghållfastheten som är viktigast då den ligger närmast kravgränsen är det väldigt liten skillnad för 

de olika materialen. Samtliga krossmaterial klarar kraven relaterade till hållfasthet. 
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Figur 8.8.9 Hållfasthetstester. 

Viskositet och beräkning av pumpkapacitet 

Viskositeten för de krossade materialen blev högre jämfört med natursanden och majoriteten ligger 

utanför målvärdet på 45-60 % för de flesta material. Resultaten presenteras i Figur 8.8.10. Ökningen från 

5 till 10 minuter är större för de krossade materialen, 10-15 %-enheter jämfört med ca 5 %-enheter för 

natursanden vilket innebär att produkten tjocknar in för fort och får sämre hoppflytsegenskaper. Vid 5 

minuter ligger M15 55 m/s, M11 70 m/s och M11 85 m/s inom målvärdet, men efter 10 minuter blir 

viskositeten för hög också för dessa material. Det kan noteras att Vingåker-sand och Bakke-sand inte 

heller uppnår detta krav. 
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Figur 8.8.10 Uppmätt viskositet och golvspacklet. 

Pumpkapaciteten är en kritisk egenskap och bör vara över 10 ton/h. Beräknad pumpkapcitet syns i Figur 

8.8.11. Natursanden ger bättre pumpkapacitet jämfört med krossballasten och framför alt M25 och M26 

materialet hade låga beräknade kapaciteter. M15 55 m/s och alla M11 materialen uppnår kravet på 10 

ton/h. 

 

 

Figur 8.8.11. Beräknad pumpkapacitet 
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8.8.3 Slutsatser från förstudien 

I flera av labbanalyserna har kalkstenen M15 och dolomiten M11 uppnått resultat inom de föreskrivna 

målvärdena. Undantaget är viskositetstestet efter 10 min där ingen av krossmaterialen har uppnått 

målvärdet. Det kan noteras att även Vingåker- och Bakke-referensen hamnar utanför målvärdet efter 10 

min. Dock har de fortfarande lägre värden än de krossade materialen.  

Genom receptjusteringar av tillsatsmedel är det möjligt att justera för de försämrade 

hoppflytegenskaperna men det brukar leda till ökad risk för separation, sämre lagringsstabilitet och 

vattenkänslighet. Pumpbarheten är svår att justera med tillsatsmedel då den till större delen är 

beroende av filler och ballastmaterialen. 

M25 materialet hade likvärdig storleksfördelning som de övriga krossade materialen, men har sämre 

kornform vilket påverkade alla egenskaper negativt utom hållfastheten. Detta visar att kornformen är en 

mycket viktigt parameter. 

Samtliga krossade material har en bredare storleksfördelning jämfört med natursandmaterialen. En 

bredare fördelning ger bättre pumpbarhet men då kornformen var sämre för de krossade materialen 

blev pumpbarheten sämre jämfört med natursand. Nackdelen med en bredare fördelning är att risken 

för separation och vattenkänsligheten ökar. Det skulle också behöva undersökas vad som händer om 

vattenhalten ökas då andelen grova partiklar är större. 

Kornformen verkar ha störst betydelse för reologin och påverkar framför allt pumpbarheten och 

hoppflytegenskaperna. Även storleksfördelningen påverkar reologin vilket kan ses i M26 materialet som 

får sämre pumpbarhet och hoppflytsegenskaper, trots att det är det material som uppvisade bäst 

kornform bland krossmaterialen. Detta kan bero på att M26 materialets partikelstorleksfördelning var 

smalare i jämfört med de andra krossmaterialen.  

M15 55 m/s samt M11 70m/s och 85 m/s är de material som har hamnat inom målvärdena för de flesta 

av testerna. Detta kan bero på att materialen uppvisar hade en bredare storleksfördelning och har den 

bästa kornformen av krossmaterialen utöver M26 materialen. M11 85 m/s anses något bättre än 70 m/s 

eftersom den fått lägre värden under viskositetstesterna. Trots att materialen är inom målvärden är 

deras resultat något sämre än natursanden. Därför borde möjliga receptjusteringar studeras för att 

försöka minska denna skillnad. 

För vidare studier anses därför M15 55 m/s och M11 85 m/s som de mest lovande materialen att gå 

vidare med och för att göra fullskaletester.  

8.8.4 Fullskaliga försök 

Under anläggningens turné producerades material till fullskaliga försök med bergmaterialen M11 och 

M15. Rotorhastigheten hos VSI-krossen anpassades efter de inställningar som gett bäst resultat under 

förstudien. M11 testades med 79 m/s, som var den högsta hastigheten som anläggningens VSI-kross 

kunde köras med. M15 testades vid 58 m/s, den lägsta hastigheten som går att ställa in med 

anläggningens kross. För båda materialen utfördes först ett test med ingående material 4-8 mm. 0-1 mm 

gick sedan vidare till vindsikten och material togs ut för laboratorieanalys och fullskaliga försök. I ett 
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andra försök kördes 1-8 mm materialet som skapades vid det första testet genom krossen på samma 

inställning. Också under detta test avskiljdes 0-1 mm och kördes genom vindsikten. För M11 materialet 

gjordes dessutom ett försök där material togs från täktens ordinarie produktion. 0-2 mm plockades ut 

efter en kvarn och vindsiktades i projektets anläggning utan att passera VSI krossen. I tabell 8.8.2 finns 

en sammanfattning av testerna som gjordes i testanläggningen. 

Tabell 8.8.2: Sammanställning över de material som producerades med projektets anläggning för 

fullskaleförsök hos Weber. 

Material Bergmaterial 
Beteckning på 
test Feed material VSI Vindsiktat 

M11 Dolomit T1 4-8 79 m/s X 

M11 Dolomit T2 1-8 från T1 79 m/s X 

M11 Dolomit T3 0-2 från kvarn - X 

M15 Kalksten T11 4-8 58 m/s X 

M15 Kalksten T12 1-8 från T1 58 m/s X 

 

Val av material till fullskaliga försök 

Eftersom de krossade materialen hade en stor andel material över 1 mm bestämdes det att testerna 

skulle göras med Floor 4310 istället för Floor 4150 som endast har sand upptill 0,6 mm. Materialen 

siktades och jämfördes med siktkurvan för sandfraktionen i Floor 4310, siktkurvorna syns i Figur 7.8.12. 

Utifrån siktkurvorna valdes M11:T2 och M15:T12 ut att gå vidare med då de hade minst andel 

finmaterial. Dessa material har båda tagit fram vid test nummer 2 av varje material. Det ingående 

materialet var då det grova materialet från det första testet. Detta resultat är positivt för framtida 

produktion eftersom det indikerar att det skulle fungera att ha en återcirkulation av grövre material tills 

allt material blivit mindre än 1 mm. Vid en sådan produktion skapas filler som en restprodukt, 

uppskattningsvis runt 6-7% av det som produceras. I en verklig produktion skulle det vara viktigt att ha 

avsättning för fillermaterialet. Dolomit och kalkstensfiller är högt värderade produkter så det vore 

troligen möjligt att sälja också detta material. Utöver de två testerna som gjordes med projektets 

anläggning togs också materialet M11:T3 med i testerna. Detta material kommer från kvarnen i den 

nuvarande produktionen i täkten. 
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Figur 8.8.12. Siktkurvor på materialen som tillverkades med projektets anläggning 

Laboratorieanalyser 

Floor 4310 vägdes upp i labb (utan fibrer för att kunna mäta viskositeten) och sanden ersattes med 

dolomiten och kalksten därefter provades utflyt och viskositet vid två olika vattenhalter normal och 10 % 

överdosering. Utflyts- och viskositetsvärden skilde lite mellan de olika proverna, se tabell nedan, varför 

det beslutades att inte göra någon justering av tillsatsmedel utan det tillverkades Floor 4310 med de tre 

olika krossade materialen för att göra pumptester. Laboratorietesterna sammanfattas i Tabell 8.8.3. 

  



166 
 

 

Tabell 8.8.3 Resultat från laboratorieförsök på utvalda material från projektets anläggning. 

 
Flow ring 50x22 mm 

Flow ring 68x35 
mm Viskositet A-spindel Bindetid Vatten 

 
2 min 10 min 20 min 2 min 20 min 5 min 10 min min % 

4310 Ref 146 140 140 223 220 93 100 50 21 

4310 M11: T2 142 143 141 221 220 95 100 50 21 

4310 M11: T3 
143 142 140 220 219 100 100 50 21 

4310 M15: T12 146 147 145 227 226 89 100 45 21 

4310 Ref 155 151 152 240 240 64 76 55 23 

4310 M11: T2 155 154 154 240 239 75 95 55 23 

4310 M11: T3 
152 149 151 238 233 74 92 50 23 

4310 M15: T12 155 155 155 242 242 48 54 50 23 

 

8.8.5 Resultat fullskaliga försök 

Med de tre krossmaterialen M11:T2, M11:T3 och M15:T12 tillverkades 2-tons satser Floor 4310 där 

sanden byttes ut mot krossmaterialet. Efter tillverkningen kontrollerades tryck och draghållfasthet, 

bindetid, utflyt, stabilitet samt densitet. 

Tryck och draghållfasthet 

Resultat från tryck och draghållfasthet mätningar presenteras i Figur 8.8.13. Som i förstudien låg alla 

bindetider mellan 55-60 minuter vilket bekräftar att ballasten inte har någon påverkan på bindetiden. 

Även tryck- och böjdraghållfasthet visar samma resultat som förstudien noteras kan dock att skillnaden i 

tryckhållfasthet var mindre nu var den endast 1 MPa lägre för natursanden. 
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Figur 8.8.13 Tryck och Draghållfasthet. 

Utflyt, stabilitet och densitet 

Som i labbtesterna var skillnaderna i utflyt små men de krossade materialen hade större separation. 

Separationen är mätt för korn med diametern 1 mm. Densiteten var högre för M11:T3 och M15:T12 

eftersom M11:T2 och M11:T3 är samma dolomit måste M11:T3 som har högre densitet ha en bättre 

packning. Det samma gäller för M15:T12 då densiteten är ungefär samma för kalksten och dolomit. Den 

bättre packningen hade dock ingen större effekt på hållfastheten som det kan ses ovan. Resultaten från 

mätningarna som gjordes på golvspackelprodukterna för pumpförsöken beskrivs i Tabell 8.8.4. 

Tabell 8.8.4 Resultat från laboratorieförsök på golvspackelprodukterna för pumpningsförsöken. 

  Flow ring 50x22 mm Flow ring 68x35 mm separation Vatten Densitet 

  (mm) (mm) (mm) (%) (g/l) 

4310 
Vanlig 

152 230 6,83E-03 21 2094,3 

160 240 0,1954 23 2073,7 

4310 T2 

148 223 0,1658 21 2097,8 

160 240 2,017 23 2084,3 

4310 T3 

147 220 0,01791 21 2135,7 

157 234 0,4672 23 2116 

4310 T12 

154 235 0,3292 21 2129,3 

159 240 1,124 23   
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Pumpningsförsök 

Pumpförsöken utfördes i Webers utvecklingslabb i Vingåker med en Duo-mix 2000 pump. Pumpen 

kördes på 80 % kapacitet med 80 meter slang med en diameter på 32 mm. De krossade materialen 

pumpades vi två olika vattenhalter runt 21 % och 23 %, referensen pumpades endast vid ca 21% vatten. 

Vid varje vattenhalt pumpades ca 300 kg material och en yta på ungefär 4 m2 lades med 

avjämningsmassa som underlag. 

Utflyt och vattenhalter 

Utflyt och densitet mäts vid 21 % vatten och under pumpförsöken används densiteten för att beräkna en 

teoretisk vattenhalt. Utflyten blev något högre vid pumpningen än i labbtesterna men var likavärdiga för 

samtliga material. Värdena sammanställs i Tabell 7.8.5. 

Tabell 8.8.5 Resultat för utflyt och vattenhalter under fullskaleförsöken. 

  
 Flow Density Aircontent 

Density 
with  

0% air 

Theoretical 
water content   

(%) 

Sample number: 
water 
flow 

Camflow 
Opt.99:03 
(68*35mm) (g/L) (%) (g/L) (%) 

Floor 4310 Ref   230 2088 1,3 2115,5 21 

1 850 235 2099,3 0,9 2118,4 20,8 

Floor 4310 M15: T12   229 2097,8 1,6 2131,9 21 

1 850 239 2087,3 1,4 2116,9 21,7 

2 925 250 2062,5 1,0 2083,3 23,5 

Floor 4310 M11: T2   212 2084,4 1,5 2116,1 21 

1 850 231 2045,7 3,0 2109,0 21,3 

2 925 246 2048,4 1,8 2085,9 22,5 

Floor 4310 M11: T3   229 2136,3 0,3 2142,7 21 

1 850 238 2107,6 1,5 2139,7 21,1 

2 925 253 2083,3 1,2 2108,6 22,8 
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Pumpkapacitet 

Pumpkapaciteten visas för några olika vattenhalter i Figur 8.8.14. Pumpkapaciteten blev lägre för de 

krossade materialen jämfört med natursanden. Det kunde även ses en skillnad där materialet från 

nuvarande kvarnanläggning hade bättre pumpkapacitet än materialet från VSI krossen. Det går inte att 

säga om skillnaden i pumpkapacitet mellan nuvarande kvarnsand och VSI-krossen beror på kornformen 

eller siktkurvan men normalt sett borde VSI-materialens  bredare partikelstorleksfördelning ha gett 

bättre kapacitet. 

 

Figur 8.8.14. Pumpkapacitet för två olika vattenhalter. 

Ytdraghållfasthet 

Ytdraghållfasthet provades för att kontrollera att materialet inte hade separerat. Samtliga prover klarade 

kravet men då brottet ibland skedde i avjämningsmassan och ibland i underlaget går det inte att dra 

några mer slutsatser om skillnader mellan de krossade materialen eller vattenhaltens påverkan. 

 

8.8.6 Slutsatser från fullskaleförsöken 

Utflyt, bindetid och hållfastheter var likvärdiga för natursanden och krossmaterialet. Skillnaderna som 

kunde ses var att natursanden hade bättre pumpkapacitet och bättre stabilitet än de krossade 

materialen. För att produkten med krossat material ska var lika robust som för natursand och också klara 
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överdosering av vatten samt läggning vid lägre temperaturer m.m. skulle andelen tillsatt förtjockare 

behöva ökas lite vilket ytterligare skulle försämra pumpkapaciteten samt försämra utflytet. 

De krossade materialen innehåller mer finmaterial och även mer grovt material. Med en siktkurva mer lik 

natursanden med mindre fint hade fillermängden eller förtjockaren behövts ökats för att inte stabiliteten 

skulle försämras. Med mindre grovt material och en smalare fördelning med inget material över 2 mm 

hade pumpkapaciteten försämrats ännu mer, separationen av grovt material bli också mindre. 

Slitaget i pumpen beror av mottrycket och fast trycket är samma för natursanden och de krossade 

materialen kommer slitaget öka för de krossade materialen då pumpen behöver gå längre tid för att få ut 

samma mängd material. Det krossade materialets mer kantiga kornform leder antagligen också till ett 

större slitage. Slitaget är dock en komplex fråga som måste utredas separat och som har legat utanför 

ramen av detta projekt. 

8.8.7 Diskussion Flytspackelprodukter 

Analyserna under förstudien indikerar att den största utmaningen vid övergång till krossmaterial i 

flytspackelprodukter kommer vara produkternas egenskaper i flytande form. Hållfasthetstesterna visar 

att produkterna med krossballast kommer ha lika bra eller bättre hållfasthet när de har härdat, men de 

har i vissa avseenden sämre egenskaper i våt form. Detta är samma sorts problemställning som 

uppkommer vid övergång till krossballast i betong.  

Dessa slutsatser bekräftades under fullskaleförsöken där det visades att det är möjligt att göra 

golvspackelprodukter med krossballast material, men med sänkt pumpkapacitet. Mer arbete med 

recepten och utrustning skulle troligen kunna minska dessa negativa effekter delvis. I försöken är det 

oklart till hur stor del skillnaden i partikelstorleksfördelning har påverkat resultaten. I en vidare studie 

hade det varit önskvärt att anpassa materialens partikelstorleksfördelning efter vingåkersanden.  

Ett framtida produktionslösning för krossballast till Webers golvspackelprodukter skulle med fördel bestå 

av en VSI-kross och en vindsikt där de grövre fraktionerna skulle återcirkuleras till VSI-krossen tills allt 

material hamnade under 1 mm. Studien har visat att både dolomit och kalksten är lovande bergmaterial 

att använda i golvspackelprodukter. 
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8.9 LCA för betong 
I Kapitel 4.3 utfördes en LCA där processerna i en naturgrustäkt och en krossballasttäkt jämfördes. I 

denna del fortsätter LCA studien för att analysera vilken inverkan ett byte till krossballast har på 

betongens klimatpåverkan. 

8.9.1 Bakgrund 

Användningen av ballast i betong i Sverige kan approximeras utifrån hur mycket cement som används. 

För varje ton cement används ca 6 ton ballast. Trots en mycket snabbt ökande användning av betong i 

värden (under en lång tid har en fördubbling skett vart 10:e år under 2013 var världsproduktionen 4 

miljarder ton) är användningen i Sverige stabil och skiftar mellan åren mest beroende på olika 

infrastruktursatsningar och satsningar på husbyggandet. I Sverige produceras varje år strax under 3 

miljoner ton cement av det används ca 2 miljoner ton i Sverige vilket ger en ballast användning på ca 12 

miljoner ton/år vilket motsvarar en fast volym av 4,4 miljoner kubikmeter berg. 

Används krossgrus vid betongtillverkning krävs en justering av recepten för att betongen skall få en god 

arbetbarhet. De kantiga och relativt stora ytorna på det krossade gruset kräver generellt mer vatten för 

att uppnå god arbetbarhet. Det kan medföra ökad miljöbelastning i form av mer cement vid 

betongtillverkning om ett konstant vattencementtal skall erhållas. Ett högt vattencementtal leder till att 

allt vattnet i betongen inte reagerar utan blir kvar som ett restvatten som måste torkas ut. Restvattnet 

ger upphov till porer i betongen som sänker beständighet och hållfasthet. 

Berg för betong 

Vid ett ensidigt utnyttjande av bergtäkter för ballast till betong skulle en årlig förbrukning ligga på ca 4,4 

miljoner kubikmeter/år vilket motsvarar en volym som är en kvadratkilometer i yta och 4,4 meter djup. 

Det är ett stort ingrepp i landskapsbilden men om det sätts i relation till hur mycket berg det finns i 

Sverige är det lite. Det finns idag ingen heltäckande inventering av lämpligt berg för betongtillverkning i 

Sverige. Men fyndigheterna är så stora att de inte kan anses vara begränsade. 

8.9.2 Livscykelanalys av betong med naturballast jämfört med krossballast. 
I kapitel 4.3 togs följande resulaten som sammanfattas i Tabell 8.9.1 fram för jämförelse mellan en 

naturgrustäkt, en krossballast med standardprocess och med tillägg av VSI och Vindsikt. 

Tabell 8.9.1 Resultat från LCA i kapitel 4.3. 

    Klimatpåverkan CO2/ton ballast 

Process Tillägg Standardprocess +VSI +Vindsikt Total 

Naturgrus Standardprocess   0,1     0,1 

Krossballast 
Standardprocess   1,833     1,833 

Krossballast 
Standardprocess VSI 1,833 0,1   1,933 

Krossballast 
Standardprocess 

VSI och 
Vindsikt 1,833 0,1 0,17 2,103 
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När naturgrus ersätts med krossballast ökar vattenmängden med 10 -20 % enligt betonghandboken [6] 

Variationen är dock väldigt stor och det kan förekomma krossballast som har jämförbara egenskaper 

med naturgrus. För att inte påverka vattencementtalet som ofta är ett styrande krav vid 

betongtillverkningen måste även mer cement tillsättas[7]. Den övervägande delen av betongens 

klimatpåverkan kommer från cementet vilket gör att betongens klimatpåverkan ökar om 

cementmängden ökar. Men beroende på flera omständigheter behöver det inte bli så om naturgrus 

ersätts med krossballast i betongrecepten. 

a) Idag finns supertplasticerare som kan användas i stället för vatten för att uppnå en ökad 

arbetbarhet. Med endast någon promille superplasticerare i betongen ökar arbetbarheten 

väsentligt. Genomsnittlig miljöpåverkan av 1 kg 40-45 % lösning av superplasticerare på den 

Europeiska marknaden var 2001 0,77 kg CO2 samt en primärenergianvändning av 21,5 MJ [8]. 

b) Med en VSI-kross kubiseras det krossade materialet vilket medför ett lägre vattenbehov. 

c) Med en vindsikt avlägsnas de flakigaste och finaste materialet vilket medför att risk för skadliga 

cementballastreaktioner minskar samt att vattenbehovet minskar. 

Antagande 

Transport av ballast till betongstationen har antagits till 40 km med en tung lastbil som gör en tom 

återtransport till ballasttäkten.  

Energianvändningen i betongstationen motsvarar vad som används vid prefabricering av betong.  

Det är 18 kWh el och 15 KWh fjärrvärme. 

Scenarior 

I alla scenarior hålls vct, arbetbarhet och ballastmängd konstant 

Referens 

Referensbetongen består av ett standardrecept med naturballast vilket ger en betong i 

hållfasthetsklassen ca C28/35. Konsistensklassen är S2, trögflytande vilket motsvarar ett sättmått på 50-

100 mm. Vattencementtalet är 0,59. Recept för en kubikmeter betong är290 kg cem II/A-LL 42,5 R, 171 

liter vatten, 650kg Naturgrus 8-16 samt 1200 kg natursand 0-8. 

Betong 1 

All naturgrus ersätts med bra krossmaterial som ger 10 % ökat vattenbehov. Även cement ökas med 10 

% för att vct skall vara 0,59. 

Betong 2 

All naturgrus ersätts med ett dåligt krossmaterial som ger 20 % ökat vattenbehov. Även cement ökas 

med 20 %. 

Betong 3 

VSI krossning av finfraktionen i betong 1. Vattenbehovet är detsamma som för referensen 
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Betong 4 

VSI krossning av finfraktionen betong 2 (den sämre krossballasten). 10 % mer cementpasta än i 

referensbetongen. 

Betong 5 

Vindsiktning av 0-2 fraktionen i betong 4 (den sämre krossballasten) Ger samma vatten och cement 

behov som i referensbetongen. 

I Tabell 8.9.2 presenteras resultaten av de olika betongscenarionas klimatpåverkan. 

Tabell 8.9.2. Miljöpåverkan för tillverkning av en kubikmeter betong med krossad ballast. Livscykelanalys 

från vaggan till grinden på betongfabriken 

 Klimatpåverkan, kg 

CO2 ekv/m3 betong 

Förnybar 

primärenergi, MJ/m3 

betong 

Icke förnybar 

primärenergi, MJ/m3 

betong 

Referens Naturballast 203,28 187,21 841,38 

Betong 1 224,74 213,51 954,62 

Betong 2 244,11 222,89 1015,87 

Betong 3 205,45 207,97 899,63 

Betong 4 224,82 217,20 960,64 

Betong 5 206,05 221,73 925,97 

 

Slutsatser 

 Ca 1% ökad klimatpåverkan för betongen sker om ett bra krossmaterial genomgår VSI krossning  

för att uppnå samma vattenbehov som referensen. 

 

 Kompletteras ett dåligt krossmaterial med vindsiktning för att uppnå samma vattenbehov som 

naturballast ökar klimatpåverkan endast med 1,5 % jämfört med referensen. 
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9. Funktionella material 

9.1 Bakgrund 
Med funktionella produkter av finkorniga bergmaterial menas produkter där materialet (sanden) i sig har 

en funktion, till exempel gjuterisand, hoppsand, bunkersand, filtersand, osv., men inte fillermaterial 

(mindre än 125 µm), material till jordförbättring eller material till betong (cementbundna).  

I projektets början gjordes en lista med alla tänkbara produkter som skulle kunna tänkas ingå. Listan på 

de material som då koms på var: 

 Gungsand 

 Snabbfiltersand  

 Infiltrationssand för markbädd 

 Golfsand (bunker och greener) 

 Ridbaneunderlag (paddock och maneger) 

 Gjuterisand 

 Halkbekämpning (vägar, cykelbanor, gående, flyg) 

 Loksand 

 Beach-Volley-Bollsand 

 Sand till konstgräs 

Val av material 

Inför valet av vilka material som skulle tas med gjordes an sammanvägning av vilka volymer de olika 

produkterna stod för och hur tekniskt avancerat det verkade vara. För att se vilka volymer de olika 

materialen står för har statistik från SGU använts. Denna statistik har inte varit uppdelad på alla 

produkterna som nämnts ovan, men med hjälp av en regional uppdelning av statistiken för Västra 

Götalands län som länsstyrelsen där har gjort tillsammans med diverse branschstatistik har en 

uppskattning av de volymmässigt största produkterna fåtts fram, se Figur 9.1.1. Utav dessa har först 

produkter som inte är finkorniga gallrats bort varefter produkter som hör till andra spår också har 

gallrats bort.  
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Figur 9.1.1. Uppdelning av de 2.1 Mton naturgrus som såldes i Västra Götaland år 2006. 

Efter detta finns följande material kvar: 

 Gungsand 

 Snabbfiltersand  

 Infiltrationssand för markbädd 

 Golfsand (bunker och greener) 

 Ridbaneunderlag (paddock och maneger) 

 Gjuterisand 

 Halkbekämpning (vägar, cykelbanor, gående, flyg) 

Parter 

Chalmers tekniska högskola, har haft ansvar för området funktionella material. Spårledare har varit Erik 

Hulthén. Materialet som testats har precis som för övriga spår producerats i den gemensamma 

anläggningen av Chalmers hos de olika täkterna. De olika testerna har delats upp så att Chalmers har haft 

ansvar för gungsand, ridbanematerial, golfsand och halkbekämpning. CBI Betonginstitutet har haft 

ansvar för Snabbfilersand. Chalmers och CBI har haft en gemensam dialog under hel projektets gång för 

alla produkterna. Personer som arbetat med området har varit Erik Hulthén och Rebecka Stomvall från 

Chalmers och Magnus Döse, Lovise Casserstedt och Björn Schouenborg från CBI Betonginstitutet. De som 

även jobbat För Infiltrationssand har för markbäddar har ett samarbete med ett projekt stöttat av Hav- 

och vattenmyndigheten kunnat genomföras. Det projektet har letts av Elin Elmefors från JTI. Vid testning 

av ridbanematerialen har Lars Roepstorff och Elin Hernlund från SLU i Ulltuna och Fredrik Fogelberg från 

JTI varit aktiva. Material till det projektet har hämtats från Finkorniga materialprojektet. Från Industrin 

har Skanska, NCC, Swerock, Jehander och LKAB Berg och Betong varit delaktiga.   
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9.2 Gungsand 

Bakgrund 

Gungsand används på lekplatser kring gungor och höga klätterställningar. Funktionen som önskas är att 

kunna dämpa retardationen av ett fallande barn. Det är oftast sand som används till detta i Sverige, men 

även andra material förekommer, till exempel bark eller gummiplattor. När det är sand känns den oftast 

väldigt lös, det vill säga den packar sig inte. Sand i sandlådor har en annan önskad funktion nämligen att 

den skall behålla sin form för att kunna skapa, landskap, hus, kakor, med mera av sanden.  

Den sand som används som gungsand idag är oftast av natursand. Sorteringen är av storlek 0,125 – 4 

mm, med 5 % underkorn, det vill säga max 5 % filler, och 10 % överkorn, det vill säga material som är 

större än 4 mm. Sanden har oftast en beige kulör, vilket beror på att natursand oftast har den kulören 

naturligt. Detta är en ganska neutral kulör, vilket gör att barnens kläder inte blir färgade av sanden. 

Föräldrar är vana vid att sand på lekplatser, både gungsand och sandlådesand, har en denna kulör. 

Tillverkning av gungsand av natursand sker idag genom siktning. Först torrsiktning och sedan våtsiktning.  

Krav 

Det ställs en mängd krav på lekplatser i Sverige och EU. Till exempel får ställningar inte vara högre än tre 

meter och materialet under skall vara anpassat efter fallhöjden. Material under ställningar och gungor 

skall vara testat och godkänt enligt normen EN-1177. Detta innebär att materialet skall testas enligt Head 

Injury Criterion (HIC).  

HIC-värdet är definierat som 

 

Där t1 och t2 är början och slutet på intervallet då retarationen är som störst, och a är accelerationen.   

För att prova ett material byggs en bädd (1 m x 1 m x 0.5 m) upp av det material som skall provas i en 

ram. En provkropp som skall likna en 160 cm lång persons skalle släpps från önskad provhöjd. Under 

fallet mäts och loggas retardationen (negativ acceleration) med den accelerometer som finns inbyggd i 

provkroppen och är kopplad till en dator. Provhöjden är antingen 2 eller 3 meter beroende på vilken höjd 

på lekredskapen materials som testas skall vara godkänt för. Provningen upprepas tre gånger för varje 

provhöjd och det högsta HIC-värdet noteras. Detta värde får inte överstiga 1000.  

Många material som fått ett godkänt HIC-prov (maxvärde av tre provningar under 1000) kan ändå vara 

olämpliga som falldämpande material på en lekplats på grund av att de är relativt väderkänsliga. Det vill 

säga när de blir blöta kan de bli för hårda.  

Testmetoder 

Material från testanläggningen har hämtats från 20 olika täkter som var med i studien (M3, M4, M6, M7, 

M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20, M21, M22, M24). Dessa 

material har processats med anläggningen som beskrivs i kapitel 6.3. Krossen har varit inställd på sin 



177 
 

högsta tillåtna hastighet för att skapa ett så runt material som möjligt. Vinsikten har varit inställd på 

högsta hastigheten på huvudfläkten och lägsta hastigheten på separatorfläkten då detta ger den största 

reduktionen av filler. Dessutom har ett annat VSI-krossat och vindsiktat material (M23) hämtats. Cirka 

500 kg av varje material har tagits ut under turnén och skickats för mellanlagring i ett torrt kallförråd. 

Därefter har cirka 150 kg av varje material hämtats och körts till Utetjänst i Kungsbacka AB i Mölndal för 

testning. 15 av materialen provades den 25 september 2014 och resterande sex material provades den 7 

december 2014. Provningen utfördes av Janne Wahlstedt, godkänd besiktningsman, på Utetjänst i 

Kungsbacka AB i Mölndal.  Figur 9.2.1 nedan visar provningen av ett av materialen den 26 september 

2014.  

 

Figur 9.2.1. Materialet som skall testas placeras i en ram. Provkroppen släps därefter rakt ovanifrån 

samtidigt som dess retardation mäts, här från 3 m höjd.  
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HIC-testet utfördes med en Device IST utrustning från IST Consulting GmBH. Materialbädden som 

byggdes upp var 0,5 m x 0,5 m och 0,3 m hög. Testet utfördes först på en höjd, tre gånger varefter 

materialbädden luckrades innan testet utfördes från nästa höjd. På Figur 9.2.2 kan riggen ses uppställd 

på sandbädden. I samma Figur ses också materialbädden från ett av proven efter att formen tagits bort. 

Som ses är viss del av materialet kompakterat så mycket att det bildat en kaka.  

 

Figur 9.2.2. Materialbädden och provriggen till vänster. Till höger syns ett av de provade materialen efter 

att ramen som håller materialbädden på plats tagits bort.  

Siktanalys av samma material som testades enligt HIC-testat har utförts på Chalmers, vilket finns 

beskrivet i kapitel 5.7.  

Efter HIC-provet placerades en del av de testade materialen, cirka 60 kg, ut utomhus i trådbackar klädda 

med markduk för att utsättas för normalt väder, särskilt regn, se bild 9.2.3. Syftet med testet var att se 

hur materialen uppträder efter att varit blöta och varit frysta. Efter ett par månader (tio dagar för några 

av materialen) utfördes en manuell bedömning av auktoriserad besiktningsman Janne Wahlstedt. Han 

kunde då inte garantera att materialen kommer fungera som gungsander utan gav omdömet tänkbart 

som bäst. Till sommaren 2015 kan en ny sådan bedömnings genomföras för att säkrare kunna säga om 

materialen kommer fungera.  

 

Figur 9.2.3. 15 av materialen som provats som gungsandsmaterial då de just ställts ut för att utsättas för 

regn. 
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Kornformsanalys på tre referensmaterial vilka säljs som gungsand av tre av spårets partnerföretag har 

utförts med en Camsizer 5000 på Chalmers.  

Resultat 

Resultatet från de olika testerna kan ses i Tabell 9.2.1 och Figurer 9.2.4 och Figur 9.2.5 nedan samt i 

bilagorna A.9.1- och A.9.2. Som syns i figurerna är det några material som uppnår höga HIC-värden i 

testerna, men några får genomgående låga värden och klarar därmed detta test. På samma sätt är det 

några av materialen som anses dåligt vid den visuella besiktningen medan några får omdömet tänkbart. 

De material som både fått bra omdöme och bra HIC-värden är M7, M9, M12, M16, M21 och M23. De 

sista två har dock bara stått ute 10 dagar.  

Tabell 9.2.1. Resultat av den visuella bedömningen efter att materialen stått ute samt HIC-testerna. 

Gråmarkerade material indikerar att materielet endast stått ute 10 dagar.   

Material Visuell 
bedömning 

max HIC-värde 

 
3 m 2 m 

M3 Dåligt 1093 713 

M4 Tveksamt 849 1079 

M6 Dåligt 651 359 

M7 Tänkbart 336 258 

M8 Tänkbart 1233 308 

M9 Tänkbart 587 244 

M10 Tveksamt 344 907 

M11 Dåligt 427 725 

M12 Tänkbart 414 212 

M13 Tänkbart 835 486 

M14 Tveksamt 380 438 

M15 Tveksamt 138 157 

M16 Tänkbart 412 199 

M17 Tveksamt 895 499 

M18 Tveksamt 608 643 

M19 Tveksamt 300 538 

M20 Dåligt 532 275 

M21 Tänkbart 541 203 

M22 Tänkbart 857 470 

M23 Tänkbart 452 159 

M24 Tänkbart 566 207 
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Figur 9.2.4. Resultaten från HIC-testerna vid släpp från 3m. 

 

Figur 9.2.5. Resultaten från HIC-testerna vid släpp från 2m. 
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Resultaten från falltesterna (HIC-värdet) har jämförts med siktanalysen av materialen (gemensam med 

kapitel 6.7, Vindsiktningens inverkan). Dessa varierar kraftigt i kornstorlek, framförallt i hur grova 

partiklar som förekommer, men också i mängden finmaterial. I Figur 9.2.6 ses HIC värdet som funktion av 

P90. För många grova partiklar liksom för mycket finmaterial är menligt för HIC-värdet. Material vars 

P90-värde är större än 2 mm men mindre än 4 mm verkar ha förutsättningar att få låga HIC-värden. 

Detta kan även ses i Figur 9.2.7, där HIC-värdet ses som funktion av andel material under 0.125 mm. Det 

verkar som att en andel under 9 % är önskvärd. Det är viktigt att tänka på att ett skäl till att andelen 

finmaterial är mycket låg vara att andelen grova partiklar är hög, vilket kan förklara de avvikande 

punkterna med mycket låg andel finmaterial.  

 

Figur 9.2.6. HIC-värde som funktion av P90. 
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Figur 9.2.7. HIC-värde som funktion av fillerhalt.  

Siktanalysen av de material som säljs som gungsand idag (baserade på natursand) med hjälp av 

Camsizern kan ses i Figur 9.2.8. Det som kan konstateras är att materialen skiljer sig väldigt mycket åt 
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Figur 9.2.8. Resultat från Camsizersiktningen av referensmaterialen. 

Slutsatser 

21 material har testats och bedömts. 12 av de testade bergmaterialen klarade HIC-provet i den 

meningen att de inte hade något värde i närheten av 1000. Av de material som siktats (11 st.) klarade sig 

6 av 7 material som hade mindre P90 än 4 mm och mindre fillerhalt än 9% bra. Generellt gäller för alla 

material att det fina materialet mindre än 0,25mm och större än 8mm skall sorteras ut för att materialet 

skall uppfylla ställda krav på lösfyllnadsmaterial enligt SSEN 1176 tabell 4. Vid vädertestet fick 10 av 

materialen omdömet ”Tänkbart” vilket är det bästa möjliga med tanke på att materialen bara legat ut ett 

par månader som mest. De material som klarade både HIC-provet och väderprovet var sex till antalet.  

Långtidstestet att sätta ut materialen och låta dem bli utsatta för regn och frost pågår fortfarande och 

kan bedömas till sommaren 2015. Eventuellt kan dessa material tas in och torkas igen, för att bli 

likvärdiga, varefter nya HIC-prover kan utföras. För de material skall bli godkända enligt EN-1177 behöver 

HIC-provet göras i en större form, 1 x 1 m.  
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Flera av materialen (M7, M9, M12, M16, M21 och M23) som krossats i VSI-kross och avdammats i 

vindsikten har goda försutsättningar att bli fullt godkända gungsandsprodukter om det kan säkerställas 

att andelen grova korn och fillerandelen hålls nere.  

9.3 Snabbfiltersand 

Bakgrund 

Snabbfiltersand är i första hand avsett för hantering av dricksvatten. Kommuner har olika krav (muntlig 

kommunikation Dynasand), men generellt brukar snabbfiltersand klassificeras utifrån kornstorleken 0,8-

1,2 mm. Snabbfiltersand kan även ha ett bredare intervall, men med utgångspunkt från referensmaterial, 

erhållit från Råda Sand AB, har detta intervall valts för att jämförelse skall kunna utföras. 

Långsamfiltersand har ofta en längre kornkurva, exempelvis 0,2-2 mm, men används på ett mer klassiskt 

manér vid infiltration via dammar, där uttag sker längre ner, exempelvis  ”Ås-system”, som användes 

tidigare av Kungälvs kommun och idag även används av Värmlands kommun.  

Tidigare undersökningar har utförts av bland annat Renman & Johansson, 2005, där jämförelser med 

bergkross och naturgrus, för filtersandsändamål undersöktes. Fördjupande kunskaper av olika 

reningstekniker presenteras bland annat av Svenska vatten och avloppsföreningen (publ., P72, 1992).  

Filtersand, men med karaktär av mer avloppsrenande benämns ofta markbäddsinfiltration eller 

avloppsand och motsvarar ofta en fullsortering av 0/8.  

Krav på regional nivå 

Olika krav definieras olika beroende på vilka riktlinjer som avses användas. En del kommuner använder 

enbart ytvatten, medan andra använder grund och ytvatten. De olika förutsättningarna ger upphov till 

olika grad av rening.  

Några vanligt förekommande naturgrusmaterial som idag används som filtersand kommer från Råda 

Sand,  Baskarps Sand eller Brogårds Sand.  

Krav på kornformen är i relation till krossmaterial en väsentlig faktor (Larsson, 2008-SGI-rapport). 

Genomsläpplighet eller porositet är indirekt ett mått på delvis kornformens sfäricitet. Krav på material 

inom filtersand bygger i första hand på erfarenhetsbaserad provning. 

Testmetoder 

 

Allmänt 

Material från testanläggningen har hämtats från fyra olika täkter som var med i studien (M18, M19, M21 

och M23). Dessa material har processats med anläggningen som beskrivs i kapitel 6.3. Krossen har varit 

inställd på två olika hastigheter för att få olika kornform för att se hur det påverkar dessa tester. 

Vinsikten har varit inställd på högsta hastigheten på huvudfläkten och lägsta hastigheten på 

separatorfläkten då detta ger den största reduktionen av filler.  Cirka 200 kg av varje material i 

sorteringen 0-2 mm har tagits ut under turnén och skickats till CBI Betonginstitutet i Borås för provning. 

Materialen provades under hösten 2014.  
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Tio provningsmaterial samt ett referensmaterial (Tabell 9.3.1.) har genomgått samtliga försök, där 

undersökta material i sortering 0-2 har siktats ut för att anpassa till referenssandens siktkurva. Den 

undersökta fraktionen är vid samtliga provningsmetoder i intervallet 0,8-1,2 mm. De använda materialen 

presenteras i Tabell 1 nedan. 

 

Tabell 9.3.1. Använda material och förutsättningar inför provning 

 

 

Permeabilitet 

Permeabiliteten är också ett mått på kornens förmåga att knyta an mot varandra, det vill säga hur 

kompakt materialet blir och hur stor dess förmåga att släppa igenom vatten är. Permeabiliteten har 

mätts genom kolonnförsök, där fyra decimeter av provmaterialet har fyllts på i ett PVC-rör av 

dimensionen 110 mm i diameter. Innan påbörjad provning utfördes ett genomströmningsprov för att 

kontrollera att allt fungerade. Därefter påbörjades provningen och resultatet består av tre utförda 

provningar efter varandra där ett medeltal räknas ut.  

I röret har påfyllnad av vatten skett i en jämn takt och det har hela tiden funnits en kolonn med vatten 

på omkring en decimeter ovanför materialets yta. Tiden har mätts fram till att cirka 10 liter har strömmat 

igenom hela material. 

Camsizer 

Utvärdering av krossmaterialens förmåga till genomsläpplighet kan indirekt mätas genom 

kornformsanalys. Kornformsanalys har utförts med Camsizer 5000 och ett referensmaterial av naturgrus 

(Råda Sand) har använts för att kunna relatera till en på marknaden mycket utnyttjad naturgrusprodukt 

för filtersand. De undersökta egenskaperna är i första hand sfäricitet ”SHPT”. Ett referensvärde på 1 

anger ett korn som är perfekt sfäriskt. Ett annat sätt att definiera formen på ett ballastkorn är ”aspect 

ratio”, som anger kornets förhållande mellan dess längd och bredd. 

BET-yta 

Material Kornstorlek (mm) Kommentar 

RÅDA SAND 0.8-1.2 Naturgrus för referens

M21 0-2 Obehandlat

M21_58 f-2 Materialet är VSI-krossat med en högsta hastighet på 58m/s

M21_79 f-2 Materialet är VSI-krossat med en högsta hastighet på 79m/s

M23 0-2 Obehandlat

M23_58 f-2 Materialet är VSI-krossat med en högsta hastighet på 58m/s

M23_79 f-2 Materialet är VSI-krossat med en högsta hastighet på 79m/s

M18 0-2 Obehandlat

M18_79 f-2 Materialet är VSI-krossat med en högsta hastighet på 79m/s

M19 0-2 Obehandlat

M19_79 f-2 Materialet är VSI-krossat med en högsta hastighet på 79m/s
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BET-yta är en metod som kan användas för att beräkna ballastkornets yta (m2) mot vikt. Referens ges i 

m2/g. För utvärdering har Renman och Johansson, 2005 mätt specifika ytan på naturliga åsmaterial. 

Detta värde är ofta i regionen 1 m2/g. (Maxe, L. 2003) mätte för fraktion < 2 mm även Råda Sands 

material, vilket är utvärderat referensmaterial. Erhållet värde var ca 0,5 m2/g. Med andra ord är BET-yta 

volym och densitetsberoende. BET- Yta kan jämföras mot material med samma kornkurva, men erhållna 

värden är enkom i relation till likvärdiga sorteringar för undersökta material. Med andra ord, ju rundare 

kornform, desto lägre tal erhålls för respektive material vid jämförelse.  

Porositet 

Porositet är ett mått på hur stor andel luftporer det finns mellan ballastkornen i ett material. Om ett 

material har hög porositet är andelen luftporer stor. Med andra ord kan porositet utgöra ett mått på 

materialets förmåga att släppa igenom vatten.  

Porositeten har beräknats genom uppvägning av material i ett mätrör. Cirka fyra kilo av respektive 

material har undersökts. Materialet har vägts i torrt tillstånd därefter har det fuktmättats i cirka trettio 

minuter och förts tillbaka i mätröret. Materialet har fått självkompaktera inför vägningen. Därefter har 

vatten påförts tills vattennivån uppnår det översta skiktet av materialet. Vattnets förmåga att fylla 

luftporerna mellan materialkornen är redovisats så som en viktökning gentemot fuktmättat material. 

Resultat 

Allmänt 

M18_79 avviker kraftigt i både mätningar av permeabilitet och vid analys av kornform. Det är också 

noterbart att vid mätning av permeabilitet, där VSI-krossning har utnyttjats jämfört mot 

referensmaterial, minskar genomströmningen av vatten. I vissa fall minskar det markant, såsom för 

M18_79 (se Figur 9.3.1). En lägre hastighet på VSI-krossen förefaller i samtliga undersökta fall ge en 

något minskad genomströmning av vatten.  

Kornformsanalys med hjälp av Camsizer 5000 visar tydligt både vad avser Aspect ratio och SHPT att vid 

användning av VSI-kross erhålls en rundare kornform med ökad hastighet för gällande fraktion (0,8-

1,2mm). Detta är endast delvis relaterbart mot permeabilitet (jämför Figur 9.3.1, Figur 9.3.3 och Figur 

9.3.4). 

Det är tveksamt om BET-ytan kan användas i detta fall. 

Porositetsmätningarna får anses vara en fingervisning av förekommande porositet i materialen, men ger 

en indikation om skillnader uppkomna mellan varje enskilt krossmaterial. 

Vad avser permeabilitet och porositetsmätningar (Tabell 9.3.2.) är korrelationen för krossmaterial M18 

mycket tydliga. En hög genomsläpplighet är också liktydligt med hög porositet. En liknande korrelation 

noteras också för material M19 där VSI-krossning vid hög hastighet har gett en mycket låg porositet. 

Detta indikeras också av permeabilitetsmätningarna där genomströmningshastigheten är lägre efter VSI-

krossning. 

Permeabilitet 
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Diagrammen visar den genomsnittliga genomströmningshastigheten i minuter på alla tio material, samt 

referensmaterialet (naturgrus från Råda Sand).  

 

Figur 9.3.1. Översikt av permeabilitet. Genomströmning av vatten genom olika krossmaterial samt ett 

referensmaterial av naturgrus (Råda Sand AB). 

 

 
Figur 9.3.2. Uppförstorad bild (in zoomad) bild från figur 1 av tidsåtgång för vattnet att strömma igen de olika 

krossmaterialen och ett referensmaterial. 
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Camsizer 

Resultatet av siktanalysen i Camsizern kan ses i Figur 9.3.3, Figur 9.3.4, Figur 9.3.5 och Figur 9.3.6.  

 

Figur 9.3.3 visar graden av mineralkornens rundning av materialet uttryckt som ”SPHT”. Vid ökad hastighet 

med VSI-krossens noteras också en ökad sfäricitet. 

 

 

Figur 9.3.4 illustrerar såsom SPHT att rundningsgraden av ballastkornen ökar vid högre hastighet med VSI-kross. 
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Figur 9.3.5 illustrerar siktkurvor för undersökta fraktionerna (obehandlade). Notera det avvikande 

mönstret för M18_79. 

 

Figur 9.3.6. SPHT för de undersökta materialen (obehandlade). Notera att M18_79 har den mest ”utdragna” 

kornformen. 
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Porositet 

Tabell 9.3.2. Förtäckning över porositetsmätningar för samtliga material. 

 

BET-yta 

Tabell 9.3.3. BET-analys. 

 

 

Material Tort Fuktat Vattenmättat Differens i vikt Vattenmängd Porositet (%)

Råda Sand 1782,78 2228,65 2300,98 72,33 1269,16 5,7

M21 1490,28 2038,96 2149,00 110,04 1269,16 8,7

M21_58 1588,72 2075,24 2194,41 119,17 1269,16 9,4

M21_79 1628,18 2011,99 2225,11 213,12 1269,16 16,8

M23 1553,27 2020,19 2181,02 160,83 1269,16 12,7

M23_58 1587,14 2105,74 2180,23 74,49 1269,16 5,9

M23_79 1638,24 2097,1 2227,23 130,13 1269,16 10,3

M18 1649,51 1892,88 2283,96 391,08 1269,16 30,8

M18_79 1875,06 2240,68 2421,27 180,59 1269,16 14,2

M19 1454,06 1932,46 2111,28 178,82 1269,16 14,1

M19_79 1647,15 2208,35 2237,58 29,23 1269,16 2,3

Vikt i gram

Prov Temperatur
(ᵒC) Tid (min) Ytarea 1 (m2/g) Ytarea 2 (m2/g) Ytarea 3 (m2/g) Medel (m2/g) STD (m2/g)

M21 300 720 0,318 0,326 0,351 0,331 0,014

M21_58 300 720 0,306 0,313 0,244 0,288 0,031

M21_79 300 720 0,198 0,216 0,232 0,215 0,014

M23 300 720 0,090 0,103 0,107 0,100 0,007

M23_58 300 720 0,108 0,121 0,127 0,119 0,008

M23_79 300 720 0,080 0,115 0,109 0,101 0,015

M18 300 720 0,299 0,319 0,344 0,321 0,019

M18_79 300 720 0,155 0,174 0,170 0,166 0,008

M19 300 1440 1,717 1,799 1,763 1,760 0,034

M19_79 300 720 0,353 0,377 0,390 0,373 0,015

BET-Analys (ytarea m 2 /g)
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Figur 9.3.7. Medelvärdet från tabell 3 redovisat i ett stapeldiagram. 

Slutsatser 

Försöken har visat att VSI-krossning kan manipulera genomsläppligheten av vatten avsevärt. Olika 

hastigheter på VSI-krossning är en åtgärd för att minska genomsläppligheten av vatten för 

snabbfiltersand. Vid för höga hastigheter förefaller dock genomsläppligheten öka igen. 

VSI-krossning har visat att önskvärda egenskaper för snabbfiltersand kan efterliknas även hos vissa 

krossmaterial. Det förefaller som att det i vissa fall finns en möjlighet att efterlikna naturgrusets 

egenskaper, men att justering av korrekta hastigheter för respektive bergmaterial/krossmaterial behövs. 

Utförda undersökningar av permeabilitet, porositet och kornformsanalys ger ofta påvisbara samband. 

Medeltalet av beräknad BET - yta för undersökta ballastkorn indikerar att i tre av fyra fall har specifika 

ytan (m2/g) tydligt minskat vid användning av VSI-kross där hastigheten ökats. Detta är mycket tydligt för 

M19. I det fjärde fallet (M23) är skillnaderna marginella.  
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9.4 Infiltrationssand för markbäddar 
En pågående undersökning som finansieras av Havs- och Vattenmyndigheten under ledning av Elin 

Elmefors (JTI) utreder om krossmaterial även kan användas som infiltrationssand för markbäddar. 

Projektets mål är att ta fram ett tekniskt underlag och skriva ett faktablad som redogör för tekniska krav 

för användning av bergkrossmaterial i markbaserade avloppsanläggningar samt förväntade 

funktionsskillnader jämfört med naturgrusbaserade system. 

Bakgrund 

JTI har tidigare utfört utvärdering av kunskapsläget inom markbaserad avloppsvattenrening 

(Naturvårdsverket, Rapport 6484, 2012) samt utrett bergkrossmaterialens förutsättningar, såsom 

avloppsfiltersand (JTI, Rapport 2013, Kretslopp och Avfall, nr 48) vilken utgör underlag för pågående 

utredning avseende krossmaterialens förmåga att användas såsom infiltrationssand.  

Krav 

Vid naturlig avloppsrening är tidigare referenser ofta i relation till naturgrus och naturlig infiltration i 

mark. (NV, allmänna råd, 91:2). Såsom underlag har siktkurvor använts, där det erfarenhetsmässigt har 

erhållits en lagom hastighet vad avser genomsläpplighet av avloppsvatten. En viktig slutsats i rapport 

6484 är gällande praxis i Sverige, där en normal avloppsvattenbelastning i Sverige är dimensionerad till 

ca 30-60 liter per m2 och dygn. Andra krav vad gäller avloppsvattenrening är också samlade i 

Naturvårdsverkets faktablad 8286 (2007) där hänvisning sker till gällande förordningar. 

Testmetoder 

Material från testanläggningen har hämtats från fyra olika täkter som var med i studien (M18, M19, M21 

och M23). Dessa material har processats med anläggningen som beskrivs i kapitel 6.3. Cirka 200 kg av 

varje material i sorteringen 0-8 mm har tagits ut under turnén och skickats till CBI Betonginstitutet i 

Borås för provning. Dessutom har referensprov i form av krossat berg som ej processats i VSI-krossen av 

samma sortering från respektive täkt också skickats (utom i ett fall då det var sorteringen 0-12 mm). 

Dessa sorteringar är således likvärdiga använda sorteringar för naturgrus, där dessa sorteringar (oftast 

0/8) används för ändamålen infiltrationssand/markbäddsand. Ett fåtal andra krossmaterial har inkommit 

från andra leverantörer som önskat kontrollera sina olika krossprodukter. Dessa har benämnts J1 och J2. 

Ett naturgrusmaterial har använts som referens (J3). Materialen provades hos CBI betonginstitutet i 

Borås under hösten 2014. 
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Resultat 

Permeabilitet 

Allmänt 

Förfarandet har varit likvärdigt undersökt fraktion 0,8-1,2 mm. I Tabell 9.4.1 presenteras vilka material 

som använts samt dess förutsättningar.   

 

Tabell 9.4.1. Använda material och förutsättningar inför försök.  

Beteckning Sortering (mm) VSI-krossad/hastighet (m/s) 

J1-0-8-ref  0-8   

J1-0-8 ref-tvättad  0-8    

J2-0-8-ref 0-8    

J2-0-8-tvättad 0-8     

J3-0-8-ref 0-8   

J3-0-8-tvättad 0-8    

M18-0-8-ref 0-8   

M18-0-8-ref-tvättad 0-8    

M19-0-8-ref 0-8   

M19-0-8-ref-tvättad  0-8    

M21-0-8-79  0-8  79 

M21-0-8-79-tvättad  0-8  79 

M21-08-ref  0-8   

M21-08-ref-tvättad 0-8    

M23-08-79 0-8 79 

M23-08-79-tvättad  0-8 79 

M23-012-ref 0-12   

M23-012-tvättad  0-12    

 

I Figur 9.4.1 presenteras det olika materialens genomsläpplighet. För tre olika krossmaterial var 

genomsläppligheten nästan obefintligt och efter 120 minuter avbröts försöken. Vid tvättning av 

materialen utfördes detta på en 0,063 mm sikt.  
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Figur 9.4.1 Permeabilitet. 

Porositet 

Allmänt 

Porositetsmätningar utfördes på samtliga referensmaterial (ej tvättade). Förfarandet var likvärdigt 

utförda försök för snabbfiltersand. I Tabell 9.4.2 redovisas erhållna resultat.  

Tabell 9.4.2. Vikter på testat material.  
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Tid (min) 

PERMEABILITET 

Material Tort Fuktat Vattenmättat Differens i vikt Vattenmängd Porositet (%)

J1-0-8-ref 1892,85 2154,78 2351,58 196,8 1269,16 15,51

J2-0-8-ref 1952,82 2181,68 2385,48 203,8 1269,16 16,06

J3-0-8-ref 2095,2 2409,83 2474,03 64,2 1269,16 5,06

M21-08-ref 1810,43 2049,08 2313,11 264,03 1269,16 20,80

M21-0-8-79 1942,38 2166,03 2232,43 66,4 1269,16 5,23

M23-012-ref 1833,96 1993,53 2354,36 360,83 1269,16 28,43

M23-08-79 2118,34 2381,73 2487,01 105,28 1269,16 8,30

M18-0-8-ref 2046,66 2345,79 2435,1 89,31 1269,16 7,04

M19-0-8-ref 1764,37 2441,43 2683,4 241,97 1269,16 19,07

Vikt i gram
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Slutsatser 

Ett kommande faktablad från det Havs- och Vattenmyndigheten-finansierade projektet kommer att 

innehålla rekommendationer för bergkross i markbäddar1. Vid utförda permeabilitetmätningar är det 

tydligt att stor skillnad erhålls när finmaterialet < 0,063 mm är avlägsnat (tvättat). För tvättade 

sorteringar kan material, med högre vattengenomsläpplighet eller lägre vattengenomsläpplighet erhållas 

gentemot undersökt tvättat naturgrus (J3). Genom VSI-krossning kan genomströmningshastigheten av 

vatten ökas/styras (jämför resultat för M21).  

Vad avser utförda porositetsmätningar kan följande summeras. Porositeten varierar mellan 5 till 28 

volymprocent. Lägst porositet har naturgruset (J3). VSI-krossat material kan erhålla låg porositet, såsom 

naturgruset (jämför M21 och J3). Porositeten i undersökningen kan vara hög, även för icke permeabla 

material (M23). En tidigare studie från JTI (Rapport 2013, Kretslopp och Avfall, nr 48) indikerade att 

reningen av organiskt material och bakterier i princip fungerar lika bra i bergkross som i naturgrus. Dock 

indikerade studien även att det undersökta naturgruset band in fosfor bättre än det undersökta 

krossmaterialet. Detta skulle kunna innebära att det är värt att se över om markbäddar med bergkross 

bör ha andra dimensioner (yta och/eller djup) än markbäddar med naturgrus. Det skulle också kunna 

innebära att det rekommenderas att ansluta en fosforfälla om markbäddar med bergkross används i 

övergödningskänsliga områden.  

En annan fråga att undersöka framöver är hur bergkrosskornens form påverkar den tillgängliga ytan och 

porositeten. Finns det en korrelation mellan specifik yta för bergkross respektive naturgrus för olika 

berg, krossanläggningar och sorteringar? Och hur påverkar detta möjligheten för mikrobiologin att få 

fäste och tillgängliga ytor för fosforinbindningen? 

  

                                                           
1
 Faktabladet beräknas bli färdigt 31 mars 2015. 
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9.5 Golfsand 
Golfsand har egentligen flera olika användningsområden på golfbanor. Det är bunkersand och dressand 

till greener som avses i huvudsak. Ofta kan dock samma sand användas.  

Bakgrund 

Växtbädden består av 99% sand och 1% mull medan dressanden endast består av sand. Större delen av 

partiklarna ligger i intervallet 0.1-1mm. Bunkersanden ska vara samma som till green, men utan mull. 

Om det finns en bra dressand blir den oftast bra till bunkersand också. Beroende på nivå önskar spelarna 

väldigt olika bunkrar.  

Det dressas cirka 10 mm sand per år på en golfbana. Cirka 1 ha green/golfbana, cirka 500 golfbanor i 

Sverige och en bulkdensitet på 1,4 ton/m3 cirka 70 000 ton dressand per år i Sverige. Detta stämmer 

väldigt bra med uppskattningen utifrån Länsstyrelsen i Västra Götalands undersökning nämnd i början av 

detta kapitel.  

Exempel på leverantörer av golfsand baserad på natursand är Lysegården, Baskarp och Brogård. I Sverige 

används oftast kvartssand, men det pratas inte så ofta om sandkvalité. Det är ett större problem i USA. 

Godkända laboratorium för att testa golfsand finns i Skottland och England. I Sverige används ofta 

Eurofins i Kristianstad. De är inte officiellt godkända, men utför exakt samma tester. 

Priset på dressand är idag cirka 240- 300 kr/ton. I norra Sverige kan det vara svårt att få tag på sand och 

de får därför ofta betala frakt från södra Sverige. 

Krav 

Kraven på materialet, även på svenska golfbanor, bestäms av amerikanska golfsportföbundet (USGA). 

Enligt kornfördelningskraven i USGA får det vara 10% över 1mm och 5% under 0,05 mm. Detta brukar 

dock bli ännu strängare när kraven på porositet ska uppnås.  

Partikelformen på sanden ska vara ”mitt i mellan”. För runda korn ger problem med stabiliteten, mer 

spetsiga korn gör det svårare att dressa och kan skära i gräsets rötter. Det finns en tabell över 

partikelform i originalet av USGAs riktlinjer. 

För små korn kan göra att gräset får för dåligt med syre, för stora korn sliter på gräsklipparna. 

Testmetoder 

Material från testanläggningen har hämtats från 20 olika täkter som var med i studien (M3, M4, M6, M7, 

M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20, M21, M22, M24). Dessa 

material har processats med anläggningen som beskrivs i kapitel 6.3. Krossen har varit inställd på sin 

högsta tillåtna hastighet för att skapa ett så runt material som möjligt. Vinsikten har varit inställd på 

högsta hastigheten på huvudfläkten och lägsta hastigheten på separatorfläkten då detta ger den största 

reduktionen av filler. Cirka 20 kg av varje material har tagits ut under turnén och skickats till Eurofins 

Agro Testing Sweden AB i Kristianstad. Materialen provades i november och december 2014. Ansvarig 

för provningen var Björn Gustavsson. När provet bereds kompakteras det i kompaktorn för att efterlikna 

en verklig green, se Figur 9.5.1. Sandboxen används för att bestämma porositet och vattenhållande 

förmåga, se Figur 9.5.2 och bilaga A.9.5. I permeametern körs infiltrations/perkolationstest för att 
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analysera transporthasigheten genom materialet, se Figur 9.5.3 och bilaga A.9.4. Metodreferens är ASTM 

F1815-97. 

 

 

 

Figur 9.5.1. Kompaktor för golfsandsprovet. Bild från Eurofins.  
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Figur 9.5.2. Sandbox som används för golfsandsprovet. Bild från Eurofins. 

 

Figur 9.5.3. Perameter som används för testning av golfsander. Bild från Eurofins. 
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Resultat 

Resultaten kan ses i Tabell 9.5.1 nedan och återfinns också i Bilaga A.9.3.  

Tabell 9.5.1. Resultatet av golfsandstesterna.  

 

 

Slutsatser 

Materialen möter inte kraven i kornkurva. De fysiska testerna Porösitet och Perkolation klaras inte heller. 

Frågan som kvarstår är ifall testerna Porösitet och Perkolation skulle klarats ifall rätt kornkurva hade 

kunnat skapas. Generellt är det svårt att ge råd om vilka partikelstorlekar som ger en viss porositet, 

eftersom det är mycket komplext. Det är en kombination av de fina partiklarna och de medelstora 

respektive stora partiklar som formar porositeten och den mättade vattengenomsläppligheten. Det finns 

dock inget som tyder på att det inte skulle gå. Vid diskussioner med erfarna golfare och greenkeepers 

finns det mycket som tyder på att det går att ersätta naturgruset. Exempelvis har Öjareds golfbana 

utanför Göteborg använt mycket VSI-krossat och vindsiktat material till sin Fairway. Även vid 

anläggandet av en golfbana nära Lysekil har krossballast använts till Fairway. Området bör undersökas 

vidare.  

  

Krav >150 mm/h 15-30% 15-25% 35-55%

Namn Perkolation

Partikel- 

densistet

Bulkden

sistet

Luftfylld 

porösitet

Vattenfylld 

porösistet

Total 

porösistet

Vattenhållande 

förmåga

M3 607 2.7 1.92 12.9 15.9 28.8 8.3

M4 252 2.76 1.97 12.2 16.3 28.5 8.3

M6 83 2.67 1.85 9.3 21.5 30.8 11.6

M7 10 2.67 1.84 10.3 20.7 31 11.2

M8 17 2.64 1.82 15.9 15.1 31 8.3

M9 164 2.87 2.05 11.2 17.2 28.4 8.4

M10 21 2.74 1.89 9 22.2 31.2 11.8

M11 46 2.69 1.85 14.3 16.9 31.2 9.1

M12 5 2.63 1.88 7.5 21 28.5 11.2

M13 23 3.02 1.99 10.2 24 34.2 12.1

M14 89 2.56 1.86 4.1 23.3 27.4 12.6

M15 3 2.74 1.95 12.6 16.2 28.8 8.3

M16 78 2.67 1.92 11.9 19.7 31.6 10.8

M17 5 2.78 2.03 12.6 14.6 27.2 7.2

M18 544 2.96 1.98 16.9 16.3 33.2 8.3

M19 14 2.68 1.88 13.7 16.2 29.9 8.6

M20 106 2.65 1.7 11.5 24.3 35.8 14.3

M21 46 2.7 1.81 9.1 23.8 32.9 13.2

M22 2 2.9 2.12 5.3 21.7 27 10.2
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9.6 Ridbaneunderlag 
Det finns ungefär 300 000 hästar i Sverige (Braam). Dessa används inom dressyr, trav, galopp, för 

ridlektioner och som arbetshästar.  

Bakgrund 

Traditionellt sand- och grusbaserade material som banunderlag inom hästsporten. Materialen beter sig 

olika beroende på vilken belastning de utsätts för. Då hästar är tyngre än vi människor och då de belastar 

materiellt med betydligt större kraft, exempelvis efter ett hopp, kommer de känna av materialet djupare 

ner. I en rapport från SLU från 2014 (SLU 2014) beskrivs vilka funktioner ridbanematerial bör ha. Där 

finns fem termer som beskriver en banas egenskaper: 

 Ythårdhet 

 Dämpning 

 Elasticitet (svikt) 

 Grepp (friktion) 

 Enhetlighet och jämnhet. 

Utifrån ett materialperspektiv är även den vattenhållande förmågan viktig. Det är önskvärt att inte ha för 

mycket vatten i banan, exempelvis efter ett regn, men det får heller inte bli torr så att den dammar för 

mycket vid torka. I Figur 9.6.1 nedan ses en manege vid SLU i Ulltuna, som vattnats för att få fram rätt 

egenskaper. Liksom många andra funktionella material är något rundade korn och samtidigt inte för 

mycket filler.  

 

Figur 9.6.1. Manege med underlag av naturgrus vid SLU i Uppsala. 
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Krav 

Kraven på ridbanor är i högsta grad funktionella.  

Testmetoder 

Material från testanläggningen har hämtats från 19 olika täkter som var med i studien (M4, M6, M7, M8, 

M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20, M21, M22, M24). Dessa material har 

processats med anläggningen som beskrivs i kapitel 6.3. Krossen har varit inställd på två olika hastigheter 

för att skapa ett så runt material som möjligt i det ena fallet (hög hastighet) och en mindre mängd filler i 

det andra fallet (låg hastighet). Vinsikten har varit inställd på högsta hastigheten på huvudfläkten och 

lägsta hastigheten på separatorfläkten då detta ger den största reduktionen av filler. Cirka 250 kg av 

varje material och inställning har tagits ut under turnén och skickats till JTI i Ulltuna utanför Uppsala. 

Provningen utfördes hos JTI i Ulltuna av Dr. Fredrik Fogelberg med SLUs testutrustning, se Figur 9.6.2 och 

Figur 9.6.3 nedan. Professor Lars Roepstorff  vid SLU är ansvarig för forskargruppen som har 

provutrustningen.  Accelerationen mäts när aktuatorn med hästskon på trycks ner mot underlagen.   

Beräkningsmässigt är det accelerationen som är normaliserat till en 1 till 5 skala baserat på 

korrelationsstudier mellan mätningar av banor och ett stort antal ryttares subjektiva värdering av dessa. 

Mätdatan har översatts till två olika funktionella mått:  

 Firmmess, vilket är vad ryttarna/hästarna upplever som ”ytfasthet” (beräkningsmässigt är det 

vertikal acceleration som är normaliserat till en 1 till 5 skala baserat på korrelationsstudier 

mellan mätningar av banor och ett stort antal ryttares subjektiva värdering av dessa, från mycket 

löst till mycket fast, bedömt med utgångspunkt från alla banor man har erfarenhet av). 

 Cushioning (dämpning) ett värde omsatt till en ryttarskala av underlagets förmåga att dämpa 

maxbelastningen (baserat på vertical load). 

Detta är slutprodukten av mätningar och analyser. 10 av materialen provades den 17 december 2014. 

Resterande material kommer att provas under 2015. Värdena är baserade på flera mätningar på samma 

yta, därav boxplottar. Färgmarkeringarna visar vad ryttarna bedömer som bra: grön, mindre bra: gul och 

icke acceptabel: röd. Figur 9.6.4 och Figur 9.6.5 nedan visar förberedelserna av provningen av 

materialen.  
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Figur 9.6.2. Testutrustningen för ridbanor demonstrerad av Professor Lars Roepstorff (bild från SLU) 
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Figur 9.6.3. Testutrustningen för provning av ridbanor består av en hästsko som trycks ner i underlaget 

samtidigt som accelerationen mäts. (Bild från SLU) 

 

Figur 9.6.4. Material från denna studie placerat i lastpallar mellan betongplattor där bilen med 

testutrustningen körs upp. 
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Figur 9.6.5. Förberedelser av projektets prover hos JTI i Ulltuna sommaren 2014. 
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Resultat 

I Figur 9.6.6 visas en exempelplot med rådata från en enskild mätning. Denna data är sedan normaliserad 

till en skala från 1 till 5 vilket motsvarar hästarnas (ryttarnas) upplevelser baserat på korrelationsstudier 

mellan mätningar  av banor och ett stort antal ryttares subjektiva värdering av dessa, bedömt med 

utgångspunkt från alla banor man har erfarenhet av. I Figur 9.6.7 visas resultatet för firmmess, vilket är 

vad ryttarna/hästarna upplever som ”ytfasthet” (beräkningsmässigt är det vertikal acceleration) för de 

10 provade materialen. I Figur 9.6.8 visas Cushioning (dämpning) ett värde omsatt till en ryttarskala av 

underlagets förmåga att dämpa maxbelastningen (baserat på vertical load) för de 10 provade materialen. 

Värdena är baserade på flera mätningar på samma yta, därav boxplottar. Färgmarkeringarna visar vad 

ryttarna bedömer som bra: grön, mindre bra: gul och icke acceptabel: röd. Vilket material som är vilket 

känner inte forskarna till i det här skedet. Det är endast JTI som vet det.  

 

Figur 9.6.6 Exempel på mätdata vid provning av ridbanematerial den 17 december 2014. 
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Figur 9.6.7. Boxplottar för 10 provade material avseende firmness eller ytfasthet. 

 

Figur 9.6.8. Boxplottar för 10 provade material avseende cushining eller dämpning.  
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Slutsatser 

Från vad som kan ses i resultatet kan en majoritet av materialen vara användbara. Det måste beaktas att 

hur ett ytmaterial som dessa beter sig i praktiken också beror på grunden. Detta betyder att beroende på 

vilket grundlager som finns är yt- eller topplager med något olika egenskaper önskvärda. 

9.7 Övriga funktionella material 

Halkbekämpning 

Traditionellt används sorteringar med material som är 2–4 mm, 2–5 mm eller 2-6 mm för 

halkbekämpning. På enstaka ställen vid användning av ovan sorteringar har materialet visat sig vara för 

flisigt eller skarpt i kanterna. Så blir fallet om materialet producerats i en konkross som inte körs i sluten 

krets med många omkrossningar. Är kornformen för rund ”rullar” materialet under däcken och risk finns 

för omkull-körning. Naturgrus har härvid lag inte alltid visat sig lämpligt. Krossmaterial har en tendens att 

”skära sönder” däcken, framför allt när det beläggs på cykelvägar.  

CBI har vid flera tillfällen utvärderat rundhets- och sfäricitetsgraden hos ovan sorteringar i relation till 

definitioner på rundhetsgrad angivna av ”PettiJohn et. al. ”. VSI-krossning är sannolikt ett utmärkt 

verktyg för att avlägsna skarpa hörnkontakter och ge kornformen en viss sfäricitet längs hörnen 

sortering. Möjligen kan även finare sorteringar användas för halkbekämpning, risken är dock att det 

”försvinner” ner i marken, så fort det är lite löst i snön/isen.  

På Swedavias flygplatser i Sverige finns ett krav på att partiklarna maximalt får vara 3 mm.  

Gjuterisand 

Inom projektet har diskussioner initierats mellan Chalmers, CBI och Swerea Swecast om krossmaterialens 

användning för gjuteriprodukter. Dilemmat avseende gjuterisand är att de ballastprodukter som idag 

nyttjas är mycket väl använda och ”inkörda” i olika gjuteriprocesser. Diskussion, möten och förslag har 

resulterat i vidare dialog mellan ovan nämnda parter. Efter flera diskussioner insågs vidden av problem-

bilden och att ersätta gjuterisanden är en lång process, som kräver exakt vetskap om mineralens 

sammansättning, temperaturtålighet och kornform.  

Ett initialt projektförslag skickades in mellan CBI och Swerea Swecast inom området det strategiska 

innovationsprogrammet ”Metalliska material” vad avser återanvändning av gjuterisand i 

betongprodukter, i motsats till att materialet läggs på deponi. Ansökan godkändes och projektet är nu i 

full gång.  

Ett ytterligare projekt berörande krossprodukter, där ansökan skickades in var att direkt applicera 

krossprodukter, som använda komponenter vid gjuterisand. Avsikten var att kunna använda framtagna 

material av Chalmers i gällande projekt. Ansökan avslogs av Vinnova.   

En konsekvens av initierade diskussioner är alltså att det renderat nya kontaktpunkter mellan olika 

organisationer och företag och även fortsatta forskningsprojekt. Ansökan vad avser krossprodukter 

kommer sannolikt att förbättras och ånyo skickas in för att fortsatt ha möjlighet att kunna nå fram till en 

del av målet inom funktionella material, att krossmaterial även kan ersätta naturgrus inom området 

”gjuterisand”.  
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9.8 Övergripande diskussion 
De produkter som innefattas i de funktionella materialen har mycket vida användningsområden. 

Gemensamt är ändå att de oftast traditionellt har bestått av en ganska smal sortering med naturgrus (få 

fraktioner). Detta går naturligtvis att skapa även med krossade produkter. I det här projektet har det av 

praktiska skäl inte kunnat göras lika smala produkter utan materialen har istället testats som de kommit 

från turnén. Resultatet är hoppfullt, aldrig negativt, men heller inte helt klart för produktion än. För 

exempelvis ridbaneunderlag, gungsand och filtersander har resultaten från testerna varit så bra att det 

nu blir upp till de industripartner som vill industrialistera dessa produkter att göra vidare tester på 

färdiga produkter. För golfsanden fick materialen inte godkända testresultat, men det finns heller ingen 

som direkt talar mot att det skulle gå att tillverka bunkersand med krossat berg. För gjuterisanden är det 

mer komplext. Inget talar egentligen emot detta heller, men det behöver utredas vidare med mer försök. 

Framförallt är det mineralsammansättningen som behöver vara helt rätt för temperaturegenskapernas 

skull. Ett område där frågan om att ersätta naturgrus med krossat berg redan skulle kunna anses löst är 

halkbekämpning. Här gäller att bra halkbekämpningsprodukter kan skapar både med traditionella 

krossar (om de är bra inställda) såväl som med VSI-kross.  

Projektet har varit mycket bra för att visa att det går att ersätta materialen. För gungsand är det nu upp 

till de olika industripartnerna att säkerställa sin produktion och få sina produkter certifierade. För 

ridbaneunderlagen och filtersand behövs vidare konfirmerande tester om detta går att tillverka i stor 

skala, exempelvis med demonstratorprojekt vara lämpligt. För golfsanden och gjuterisanden skulle en 

fortsättning och utökad undersökning och eventuellt fortsatta tester i en större demonstratoranläggning 

vara lämpliga.  
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10 Fillerprodukter 
Filler är en restprodukt som skapas vid ballastproduktion. Partiklar under 125 µm benämns som 

filler. Många täkter har idag sorteringen 0-2 mm som restmaterial eller fyllnadsmaterial. Med de 

tillägg av processen som projektet föreslår finns det möjlighet att istället sälja 0-2 materialet 

som en högvärdig produkt. Vid denna process användning blir endast fillersorteringen 

restprodukt. Detta minskar täktens restprodukter markant, men det önskvärda är att också 

kunna använda fillersorteringen. Den mest lämpade applikationen för filler är i betong, men 

beroende på fillerpartiklarnas egenskaper kan det vara olika lämpligt för en betong. I denna del 

av projektet utvärderas VSI och vindsiktens inverkan på fillerkvalité i betong. 

10.1 Bakgrund  
Filler är finkorniga partiklar. Det finns ingen exakt definition som täcker alla applikationer. För betong är 

enligt SS-EN 12620 definitionen för filler (”fines”) alla partiklar som passerar en sikt med en hålstorlek på 

63 µm filler. I praktiken, för betong, benämns alla partiklar som passerar 125 µm sikten ofta som filler.  

Filler används i en mängd produkter. In allmänhet är det inerta filler som har till funktion att fylla ut och 

därmed minska behovet av bindemedel och minska eventuell krympning. Vanliga applikationer är plast, 

asfalt, papper och olika cementbaserade produkter som spackel, avjämningsmassor, bruk och betong. I 

plast och papper används oftast rena mineral som är specialframställda för sitt ändamål. Vanliga 

mineralogiska filler produkter är finmald kalk och dolomit. Kvalitetskravet är ofta vithet. I papper, 

speciellt glansigt papper, tillsätts ofta kaolinlera i fillerfraktionen. I en del applikationer tillsätts 

wollastonit som är ett stråligt mineral. Nefelinsyenit används i vissa applikationer. Många av dessa 

industriella mineralfiller är ytterst fina med en storlek mindre än 5µm. Dessa partiklar som är mindre än 

cementpartiklarna benämns här som ultrafiller.  

De flesta av de rena mineralfillern och speciellt ultrafillern är relativt dyra och används sällan i bitumen 

eller cementbaserade produkter. De framställs oftast av monomineraliska rena bergarter som efter 

krossning och malning bearbetas med vindsikt eller annan finklasseringsutrustning för att få fram den 

speciella anpassade produkten.   

Både asfalt och betong är billiga bulkmaterial och kostnaden för filler är därför viktig. Förädlade material 

blir för dyra. Kalk och dolomitfiller används i en del cementbaserade produkter som självkompakterande 

betong, betong som flyter ut utan behöv av energitillskott i form av vibrering. I betong används ofta även 

rest- eller biprodukter som flygaska, finmald granulerad masugnslagg och vulkanaska. De senare som är 

filler i det färska tillståndet reagerar med cementpastan (pozzulan effekt) och ger tätare och starkare 

produkter. I vanlig betong och asfalt används i allmänhet partiklar från krossat berg. I 

ultrahögpresterande betong som tål ett högre pris används ofta ultrafinmald kvarts eller karbonatstenar 

som ultrafiller för att förbättra gjutbarheten och styrkan. 
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10.1.2 Optimal användning av filler 

Det har vid CBI under de senaste 15 åren utförts en serie experiment för att få fram kunskap hur filler 

kan utnyttjas för att minska mängden cement och höja styrkan och öka rörligheten hos pastafasen hos 

bruk och betong. Detta är delvis behandlat i en internationell artikel (Lagerblad m.fl. 2014) i vilken en del 

av Vinnova materialet är utnyttjat. I de cementbaserade produkterna, som är en partikelslurry, bestäms 

styrkan av en kombination av packning och tillfört vatten. I den färska betongen bestäms rörligheten av 

hur partiklarna interagerar i vattenfasen. För att kunna gjuta måste bruket och betongen ha en viss 

rörlighet.  

Rörligheten, ofta även benämnt arbetbarhet eller reologi, både när det gäller betong, bruk och pasta 

styrs av till stor del av partikelfördelningen. När det gäller de grövre partikelstorlekarna är detta välkänt 

men det gäller även pastafasen som är en blandning av filler cement och vatten. Dessutom, är även 

cementet en partikel i samma storleksordning som fillern i den färska betongen. Den optimala 

partikelfördelningen kan beräknas enligt Furnes 1930 och Andreasen 1930. Ett exempel på en 

anpassning till Andresens ekvation för partikelpackning kan ses i Figur 10.1.1. Andresens ekvation för 

partikelpackning lyder:                    

  

där CPFT = kumulativa % finare är D, D = partikelstorlek, DL = Största partikelstorlek och q = Fördelnings 

modul. Andreasson 1930) modifierade ekvation för partikelpackning 

 

där CPFT = kumulativ procent mindre än D. D = Partikelstorlek, DS = minsta partikelstorlek, DL = Största 

partikel och  q = fördelnings modulus. 
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Figur 10.1.1. Exempel på en anpassning till Andresens ekvation för partikelpackning. Limus 40 är ett 

kalkfiller. Anläggnings är ett cement. 

Det gäller att få en så bra anpassning som möjligt. Denna beräkning utgår från runda partiklar medan det 

i verkligheten finns kantiga, flakiga och eller avlånga partiklar. Runda partiklar är optimalt för rörligheten. 

Detta måste tas hänsyn till varför den optimal fördelning varierar beroende på kornform vilket beror på 

kornformen hos det enskillda mineralet vilket i sin tur beror på vilken bergart som krossas.  

En effekt av detta är att genom att tillföra partiklar som är mindre än cementet kan en bättre rörlighet 

uppnås med mindre vatten. Den mindre vattenmängden medför att betongen blir starkare trots att 

mängden cement minskat. Att detta kan göras beror på att det i dag finns tillgång till effektiva 

dispergeringsmedel (så kallade superplasticerare). I en serie experiment vid CBI utnyttjades 

kommersiella ultrafinmalda mineralfiller. De var i storlek mindre än cement. Experiment visade att det 

med bibehållen styrka kunde tillverkas betong med 40 % mindre cement (Lagerblad m.fl, 2004), (Vogt, 

2010), se Figur 10.1.2 och Figur 10.1.3. 
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Figur 10.1.2. Effekt av mängden filler på styrkan hos betong. Till vänster tillförs filler till 

referensblandningen. Till vänster ersätter fillern cement men med bibehållen mängd vatten. 

Produkterna är emellertid dyra och att utnyttja kommersiell filler är därför för dyrt för vanlig betong, 

men det visar potentialen. I ett annat experiment gjordes vanlig betong och mängden filler ökades 

succesivt. Detta visade att det radikalt kunde minskas mängden cement med en ”överdosering” av filler. 

Denna filler kom från vindsiktning av krossat berg. Experimentet visar att det med samma koncept som 

ovan även styrkan kan ökas genom att öka mängden filler så länge vatten/cement kvoten hålls konstant.  
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Figur 10.1.3. Effekt av ökad mängd filler på betongs styrka. 

10.1.3 Filler från krossat berg 

Erfarenhet visar att det går att dramatiskt minska mängden cement om filler utnyttjas på ett korrekt sätt. 

För styrkan och tätheten måste det emellertid vattenmängden samtidigt minskas. En minskad mängd 

vatten minskar krympningen. För att kunna minska båden halten cement och vatten fodras att fillerns 

kvalité är bra.  

Tidigare fram till mitten av 1970-talet fick betongen bara innehålla en viss mängd filler eftersom betong 

annars blev för styv vilket fodrade mera vatten för att öka rörligheten vilket i sin tur gjorde att betongen 

blev för svag. Det fanns därför regler om maximal fillerhalt. Under senare år har det tagits fram ytaktiva 

medel (superplasticerare) som möjliggör större mängder filler med bibehållen vct. Detta har i grunden 

förändrat betongproportionering. Men det fordrar att fillern kan klassificeras och kvalitetsbedömas.  

En bra filler skall helst vara runt eller så kubisk som möjligt. Med kalksten eller dolomit går det att  

framställa bra filler då mineralen kalcit eller dolomit i sig är relativt kubiska. Glimmer och leror är flakiga 

och gör motstånd mot rörelser och är därför olämpliga. Även i asfalt är det önskvärt att ha runda/kubiska 

partiklar. Även här är det negativt med flakig glimmer. De vanligaste glimmermineralen är biotit, 

muskovit och klorit.  Biotit, men även muskovit, är vanligt förkommande i granitiskt berg som är det 

vanligaste berget i Sverige när det gäller ballastproduktion. Klorit förekommer i de basiska bergarterna, 

ofta som en omvandlingsprodukt från hornblände. Även lerorna är i allmänhet finkorniga 

glimmermineral, som ofta bildas genom hydrotermala omvandlingar och lösgörs vid krossning och 

hamnar i fillerfraktionen.  

De flesta täkterna är inte öppnade för att ge bra finmaterial, som därför ofta blir en överskottsprodukt. 

Det är detta finmaterial som det nu måste inhämtas kunskap om då att det kan användas.  Det gäller att 

testa materialet och försöka identifiera vad som gör en filler olämplig och hur detta kan åtgärdas. 
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Generellt genererar krossat berg mera filler än vad som finns i naturgrus. Detta kan vara både en fördel 

och nackdel beroende på fillrets kvalité.  

10.1.4 Kvalité på filler 

Ett bra filler skall helst innehålla runda partiklar eller åtminstone så kubiska som möjligt. Med bra filler 

går det att spara cement medan med dålig måste fillern bearbetas eller tas bort och ersättas med bättre 

filler.  

Med större sten går det relativt enkelt att visuellt bedöma partikelformen. Fillern är dock så finkornig att 

det krävs andra metoder. Det går att studera fillern i sig, i vattensuspension, i cementbaserat mikrobruk 

eller i en bitumenmassa.  

10.2 Metod 
Filler kan studeras dels i vanligt mikroskop dels i svepelektronmikroskop (SEM). De minska partiklarna är 

dock svåra att bestämma och bedöma. Filler kan bakas in i epoxi och av den stelnade provkroppen 

tillverkas ett tunnslip för analys i polarisationsmikroskop. Det går även att studera epoxiinbakat filler där 

den stelnade kroppen sågas och ytan högpoleras. Detta ger bild där kornen kan identifieras och klassas i 

SEM. På den tvådimensionella bilden från tunnslip eller SEM går det att göra bildanalys och räkna ut 

kornform (Lagerblad 2008).  I tunnslip görs en tillförlitlig analys på partiklar större än 63 µm. På finare 

partiklar blir bilden för oskarp då tunnslipet har en tjocklek på 25 µm. De finaste partiklar försvårar också 

identifieringen. Med SEM kan finare partiklar studeras men ultrafillern stör identifiering av partikelform 

och bildanalys. 

En annan indirekt metod är röntgendiffraktion (XRD) och då speciellt kvantitativ XRD. Med hjälp av XRD 

kan leror och glimmer som är kända för att var negativa för betong och asfalt identifieras.  

Genom att mäta den specifika ytan (BET-ytan) hos fillern kan en indikation  fås. Det är framför allt de 

ultrafina partiklarna som har störst yta och om den specifika ytan är mycket stor så indikerar detta 

flakiga leror.  

Med hjälp av lasersikt kan kornfördelningen i fillern fås fram. Metoden har dock nackdelen att den gör 

alla partiklar till runda och att den inte mäter partiklar finare än 1 µm. Dock fås en god indikation. Det 

bästa resultat fås genom att jämföra lasersikt och specifik yta. Om ett filler innehåller lite ultrafiller och 

har en hög specifik yta innehåller fillern mycket lera.  

10.2.1 Filler-vatten (packning) 

För de grövre partiklarna kan kornformen fås fram genom lös packning (se cementbaserade produkter). 

Denna metod fungerar emellertid inte på filler. En alternativ metod är att använda en vattensuspension 

och mäta vattenmättnadsgraden. Det finns två metoder. I den ena blandas filler med succesivt ökande 

vattenmängd (Hunger m.fl., 2009). Därefter mäts förändring i utflyt och detta relateras till mängden 

vatten. Ett linjärt samband erhålls och mängden vatten registeras vid den punkt när utflytet börjar. Den 

andra metoden benämns ”Puntke”, se Figur 10.2.1. Utflytsmetoden är något säkrare än Puntke men 

kräver större materialmängd och tar längre tid. De två visar en korrelation.  Den metod som använts i 

undersökningen på alla material är Puntke-metoden. I denna metod vägs runt 50 gram filler (0-0,125 
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mm). Mängden justeras med avseende på densitet så att det blir en exakt volym. Till detta pulver tillsätts 

succesivt vatten medan provet vibreras. Vid en viss mängd vatten får pulvret en glansig yta och börjar 

flyta. Den tillförda mängden vatten registreras.  Detta sker när provet är vattenmättat, det vill säga alla 

porer är fyllda med vatten. Hur mycket vatten som behövs beror på en kombination av yta och hålrum. 

Detta visas i ett experiment där 0-0,063 mm material blandades med 0,063-0,125 mm material (Figur 

10.2.2). Med varje fraktion separat krävdes mera vatten. Finmaterialet fyller hålrum i det grövre vilket 

minskar det öppna hålrummet som kan fyllas med vatten. Bara finmaterialet har en större yta som måste 

vätas. Puntke-metoden tar inte hänsyn till leror (Figur 10.2.3), det indikerar huvudsakligen kornform. Ett 

lågt vattenbehov för att mättas är en indikation på ett bra fillermaterial. Detta är en billig och enkel test 

att utföra och kräver en enkel utrustning.  

  

Figur 10.2.1. Puntke-test. När provet är vattenmättat så får provet en glansig yta och börjar flyta. 

 

Figur 10.2.2. TH. Puntke-test med olika fördelning mellan mindre än 63 µm och 63-125µm 
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Figur 10.2.3. Puntke-värden mot specifik yta. En hög specifik yta indikerar leror. 

10.2.2 Reologisk testning 

Reologisk testning kan utföras på både betong, bruk och pasta. För de olika ändamålen finns det olika 

apparater och storlekar på mätutrustningen. För betong och bruk finns detta beskrivet i Westerholm 

2006, Lagerblad m.fl. 2008 och Horta 2011. Genom att mäta vilken reologiska egenskaper bruket har kan 

kvalitén bedömas. I denna undersökning har finbruket/pastan hos de olika fillermaterialen testats. 

Finbrukets reologiska egenskaper beror på mängd filler, partikelfördelning mängd cement och mängd 

vatten.  För att kunna bestämma fillrets kvalité måste reologin testas med ett konstant recept där bara 

typen av filler varierar. Kornkurvan kan justeras men inte kornformen varför denna är viktigast. I 

mätningarna registreras flytgränsspänning och plastisk viskositet. Flytgränspänning är den energi som 

måste tillföras för att betongen skall flyta medan den plastiska viskositeten är hur trögflytande/seg 

blandningen är. Flytgränsspänningen kan i dagsläget justeras med hjälp av superplasticerare medan den 

plastiska viskositeten är svårare att påverka. Det är främst den plastiska viskositeten som påverkas av 

kornform. För cementbundna material har sorteringen 0-2 mm testats (Horta, 2011). När det gäller filler 

har fraktionen 0-0,125 mm testas i en pastaviskosimeter. I denna erhålls flytgränsspänning och plastisk 

viskositet. Flytgränsspänningen mäter i princip hur mycket energi som måste tillföras för att pastan skall 

börja röra sig.  I verklig betong används sättmått som kan jämföras med flytgränsspänning. Den plastiska 

viskositeten mäter segheten hos massan, dvs hur mycket energi som måste tillföras för att betongen 

skall hållas i rörelse. 

Den använda grundblandningen är 1000 gram vatten och 450 gram cement (byggcement från Cementa). 

Det blandas i en Hobart blandare.  För att få fram metodiken gjordes en serie mätningar där cement i 

volym ersattes med filler. Med allt större mängd filler blev reologin/rörligheten allt sämre. Med 

cementet ersatt med 40 volym % filler erhölls en bra indikation på hur bra fillern var (Figur 10.2.4).  Som 

figuren visar fås en stor variation där låga värden tyder på ett bra filler och höga värden på en dålig filler 

för användning i betong. Det kan antas att samma villkor gäller för asfalt. 
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Figur 10.2.4 Effekt av mängd cement som ersatts med filler på de reologiska värdena. 

10.3 Resultat 
Projektet handlar framför allt om att testa effekten av VSI och vindsikt på ett antal olika bergtäkter. 

Framför allt gäller det att kunna kvalitetsbedöma fillern för de enskillda täkterna och få fram vilken effekt 

VSI och vindsikt har på kvalitén.  

Reologimätningarna är de som ger mest relevanta resultat. Det är emellertid en metod som kräver 

laboratorium och utrustning. Vad som behövs är enklare metoder som kan användas vid täkt. I detta 

avseende är Puntke-testen enklast. 

10.3.1 Reologi 

Figur 10.3.1 visar hur fillern från de olika krossprodukterna påverkar de reologiska egenskaperna. 

Generellt ger fillern från de VSI krossade och vindsiktade proven bättre reologiska egenskaper. Vi vet 

emellertid inte om det beror på vindsiktning eller VSI-krossning. Vindsikten har tagit bort framför allt 

material i fraktionen < 63 µm och antagligen speciellt ultrafillern. Detta skulle ge en bättre reologi men 

bristen på ultrafint material kan ge den färska betongen instabilitet. Lasersiktvärdena tyder emellertid på 

att vindsikten framför allt tar bort filler och att mycket ultrafint material finns kvar. Det kan bero på att 

de finaste partiklarna ”klibbar” fast på större korn.  

Det har observeras en stor skillnad mellan bra och dålig filler. Den filler som har dåliga värden då den 

enbart krossats i en konkross har i allmänhet även dåliga värden som VSI-krossat och vindsiktat. Detta 

visar att en kvalitésklassificering fås där de med låga reologivärden är bra filler för betong och antagligen 

även för ballast. Från tidigare (Lagerblad m.fl., 2008) är det känt att prov med låga reologivärden oftast 

har ett lågt glimmerinnehåll.  
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Figur 10.3.1. Pastaviskosimetri (0-0,125 mm) för de inkomna proverna. Prov benämnda V = VSI krossade 

och vindsiktade. K = konkrossade från täkten. 

Proven med minikon och samma bruk visar liknande relation som de i reologiexperimenten vilket visar 

att minikon är ett enklare sätt att få fram kvalitén. Även här ger det VSI-krossade och vindsiktade 

materialet bättre värden. Resultaten syns i Figur 10.3.2. 
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Figur 10.3.2. Minikon. Höga värden tyder på bra utflyt och bra filler. Prov benämnda V = VSI krossade och 

vindsiktade. K = konkrossade från täkten. 

10.3.2 Puntke 

Puntke ger inte helt klara svar. Dock finns det en tendens att höga värden på Puntke relaterar till höga 

halter av biotit. Höga halter av biotit i provet i sin tur påverkar reologin och då den plastiska viskositeten 

negativt (se Figur 10.3.4). Puntke-analyserna är endast gjorda på konkrossat material (Jaume 2014).  

Utflyt ger bättre korrelation (Cirera-Rui, 2014) 

 

 

 

Figur 10.3.3. Puntke mot flytgränsspänning. Pasta med 40 vol. % filler. Från Figur 10.3.1. 

Figur 10.3.4. Puntke mot plastisk viskositet. Pasta med 40 vol. % filler. Från Figur 10.3.1 
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Figur 10.3.5 Plastisk viskositet och flytgränsspänning mot biotitinnehåll. 

10.3.3 Kornkurva-lasersikt 

Lasersiktanalysen är gjord av Nordkalk på både fraktionen 0-0,63 och 63-125 µm. Prov från fraktionen 0-

63µm är redovisade i Tabell 10.3.1. Resultaten skall tolkas som att 50/50 redovisar medianstorleken. När 

det redovisas som <  x % så ligger x % av volymen av partiklar under denna storlek., det vill säga ett lågt 

värde indikerar en stor volymandel ultrafina partiklar. Proven är framsiktade (hålsikt på CBI 

Betonginstitutet). Fördelningen i fillern är gjord på hålsikt av Cementa. Biotithalten kommer från 

punkträkning i tunnslip på 0,063-0,125 mm och är utförd på CBI. Bilder från tunnslips analysen finns i 

appendix 10.1. 

10.3.4 Specifik yta 

Den specifika ytan (BET-yta Tabell 10.3.1) på fraktionen 0-0,125 µm är utförd av OMYA. BET-ytan hänger 

främst samman med det relativa antalet ultrafina partiklar och kornens form. Flakiga partiklar har en 

större yta per viktenhet än kubiska partiklar. En relativt liten andel ultrafina partiklar och en hög BET-yta 

indikerar flakiga leror. De prov med störst andel partiklar (<10 %) är M10, M14 och M18. Prov 18 har 

även en hög BET-yta (2090).  Vindsikten verkar inte ha påverkat lerhalten. Prov 10 och 14 har normal 

BET-yta. Prov 7, 12, 16 17 och 19 har hög BET-yta och normal halter <10 %  vilket indikerar en del lera  

vilket är negativt ur reologisk synpunkt. Höga mätta biotithalter visar en viss korrelation med BET-ytan 

men det gäller antagligen endast om det finns biotit bland det ultrafina materialet. Prov 7 är ett exempel 

på en granit med sericitlera som frigjorts från vittrad/omvandlad kalifältspat. 
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Tabell 10.3.1. Resultat från lasersiktning och BET yta analys. 

Prov  Biotit <63 µm 
50/50 
[µm] 

<63 µm 
<10 %* 
[µm] 

<63 µm 
<50 %* 
[µm] 

<63µm 
<90 % 
[µm] 

0-0,125  
% <63 
Vanlig 
sikt[µm] 

BET 
VSI 

BET 
Ej VS 

M3 18 5,00 20,88 43,16 55,92 41,7 % 830  

M4  5,44 19,36 42,69 58,01 54,5 1310  

M6 8,6 4,08 21,62 49,21 58,84 27,2 1200  

M7 1,0 5,38 13,44 38,35 55,02 35,8 2390  

M8 2,5 5,40 18,16 42,51 58,46 33,4 760  

M9  4,28 27,67 46,87 60,40 36,7 480  

M10 16,5 3,21 4,25 41,33 55,88 33,5 930 1410 

M12  6,56 12,99 36,77 58,64 41,5 1740  

M13  4,28 14,82 53,34 60,63 22,6 880 1200 

M14 15,5 4,66 6,37 31,00 56,18 19,3 980  

M15  5,16 17,53 42,58 56,69 51,8 890  

M16 12,0 4,81 12,68 42,78 58,74 38,0 2760 2720 

M17 0,3 5,46 13,01 39,59 57,50 47,0 1750 1560 

M18  4,57 8,13 25,19 49,39 22,9 2090 1950 

M19 1,5 4,70 21,68 45,13 60,74 34,9 1160 1730 

M20 0,5 4,29 36,75 53,60 60,08 19,6 590 590 

M21 25,5 4,54 26,07 46,55 58,90 37,4 1240  

M22  5,40 11,41 34,06 56,43 48,6 1490  

M24      40,8   
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10.4 Slutsatser  
De reologiska försöken med mikrobruk visar att det finns en stor variation. Generellt blir proven med 

VSI- krossning och vindsikt bättre. Detta behöver dock inte bero på att partiklarna är bättre. Vindsikten 

tar framför allt bort partiklar < 63µm. Det kan förmodas att vindsikten framför att tar bort en del av 

ultrafillern. Då det är mindre partiklar i cementets storleksordning så blir mikrobruket mera lättrörligt.  

Det kan konstateras att de prov med konkrossat material som har höga värden även har relativt höga 

värden som VSI krossade och vindsiktade. Detta medför att en relativskala på kvalitén kan fås fram. 

Provet från K5 är klart sämst (utanför diagrammet). Tyvärr så finns det inget V material. Detta prov 

innehåller väldigt mycket biotit (42,5 volym %) vilket förklarar den dåliga rörligheten. Andra som ger 

dålig rörlighet är K18, K21, K19, K8, och K10. Av dessa är också V18, V21 V19 relativt dåliga. Prov V10 

men speciellt V8 har klart förbättrats av VSI och vindsikt. Prov 18 som är en basisk bergart innehåller 

klorit och har en hög BET-yta. Prov 21 har en hög halt biotit (25,5 volym %). Prov 19 har en något förhöjd 

BET-yta men inget klart orsakssammanhang. Prov 10 var rik på biotit som vindsikten antagligen 

reducerat. Vad som orsakat att K8 har dåliga värden och vad som förbättrat är oklart men det kan vara 

för mycket finfiller. Av V-proven är nr 22 klart sämst. Provet är ej analyserat i detalj men en visuell 

bedömning visar att provet innehåller stor mängder biotit och hornblände.  

De bästa proven är V13, V4 och V20. Prov V13 är en kalksten, V4 är en porfyr och V20 är en glimmerfattig 

fältspatrik granit. Även som konkrossade ger prov K4 och K20 relativt bra reologi (K13 ej analyserad). De 

prov som ger sämst reologi, bland proven är V22 klart sämst. Även V17, V18, V12 och V16 är relativt 

dåliga. De innehåller relativt lite biotit men de har en hög BET-yta vilket indikerar leror.  

Slutsatserna är att ett högt glimmerinnehåll ger dålig pasta reologi men att det förbättras av 

vindsiktning. Vindsikten tar dock huvudsakligen material < 63µm. Detsamma gäller prov med hög BET-yta 

där en förbättring sker men att vindsiktningen inte tar bort all lera. Detta syns i de prov där BET-ytan 

mätts på både vindsiktat och ej vindsiktat material. BET-ytan minskar men inte radikalt. Det kan bero på 

fukt i provet som vindsiktas.  

Mikrobruksreologin ger en bra indikation på fillerkvalitén. Puntke- och utflytstesterna visar på prover hög 

plastisk viskositet som i sin tur kan korreleras med glimmerinnehåll (biotit). BET-ytan är en bra indikator 

på leror i den ultrafina fillern. Vindsikten hjälper men tvättning är antagligen bättre (Lagerblad m.fl., 

2008). Bäst är kombinationen mellan lasersikt och BET-yta på att avslöja leror.  
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11 Slutsatser och diskussion 
Projektets övergripande mål har varit att kartlägga potentialen att ersätta naturgrus inom olika 

användningsområden och undersöka vilken produktionsprocess som krävs för att kunna möjliggöra 

denna ersättning. Projektet har varit helt unikt om man ser till hur många bergmaterial som har 

behandlats för ett stort antal olika användningsområden. Aldrig förr har så många bergmaterial testats 

med samma produktionsanläggning. 

Projektet har visat att det med hjälp av VSI-tekniken är möjligt att närma sig kornformen hos naturgrus. 

För de allra flesta bergmaterial är VSI-krossen en nödvändig komponent för att kunna producera 

ersättningsmaterial till naturgrus. Behovet av vindsiktning varierar. Projektets vindsikt skär vid 63 µm 

vilket är tillräckligt bra för de flesta bergmaterial. För vissa bergmaterial och vissa användningsområden 

kan en annan typ av vindsikt med högre skärningspunkt behövas. 

Täkter som vill ställa om till att producera ersättningsmaterial till naturgrus kommer få ta ställning till vid 

en eventuell investering i VSI-kross och vindsikt. I de allra flesta fall kommer en VSI-kross att behövas. 

Inställningen hos krossen kommer att bero hur bra kornform som behövs för användningsområdet. 

Behovet av vindsikt varierar, men höjer kvalitén hos maskinsanden genom en mer stabil produktion. 

Projektets kartläggning över de stora antalen bergmaterial kan användas som vägledning vid utveckling 

av produktionsprocessen i täkter med likvärdiga material. 

Ökningen i klimatpåverkan som sker om en ballasttäkt lägger till en VSI-kross i processen kan jämställas 

med den minskning som sker när naturgrustäkten kan ersättas. Den totala klimatpåverkan från en 

ballasttäkt anses liten om man till exempel jämför med livscykeln hos en betong. Ökningen i 

klimatpåverkan som ett tillägg av en VSI-kross och en vindsikt orsakar kan därför anses vara acceptabel 

då man istället skyddar framtida dricksvattentillgångar och sparar en ändlig resurs genom att ersätta 

naturgruset.  

Över hälften av allt naturgrus idag används till betong, cirka 25% används till väg- och fyllnadsmaterial 

som utan problem kan ersättas och de sista 25% består av det som i projektet definieras som 

anläggningsjordar och funktionella material.  

I projektet har man visat att det går att göra betong med i stort sett alla testade bergmaterial. Betong är 

det område där drygt hälften av allt naturgrus används idag. Det största användningsområdet för 

naturgrus idag går att ersättas, men undantag av några få bergmaterial som innehåller för mycket 

glimmer. Projektet har visat att med hjälp av VSI-kross och vindsikt kan man markant förbättra både 

ballastfraktionen och filler fraktionen i betong. 

Det gjordes 31 olika betongblandningar av anläggningsbetong och endast tre av dessa betraktades som 

icke godkända. Av de icke godkända blandningarna var en av dem en konkrossad referens som 

förbättrades till en fungerande betong genom att krossas i projektets anläggning. De andra två 

blandningar var samma material som inte blev godkänd vare sig som referens eller efter att den 

behandlats i anläggningen. Detta bergmaterial innehåller mycket glimmer, men företaget som äger 

täkten har lagt ned mer tid på materialet och lyckats hitta ett sprutbetongrecept som fungerar. Lika 

många blandningar gjordes också av byggnadsbetong. Av dessa 31 blandningar var det endast fyra som 
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inte godkändes. Det var samma bergmaterial som beskrevs för anläggningsbetong samt ytterligare en 

referens. Dessa resultat visar att det går att ersätta naturgrus i betong med i stort sett alla bergmaterial, 

några svårarbetade material med mycket glimmer skulle kunna vara undantag. Med rätt 

produktionsprocess går det att framställa maskinsand till betong. Resultaten visar också att för vissa 

täkter krävs inte ens någon investering i VSI-krossning, referensmaterialen ger också godkända betonger. 

Dock förbättras kvalitéten på betongen genom att använda VSI-kross och vindsikt. 

De flytspackelprodukter som testats i projektet har högre krav på ballasten än en vanlig standardbetong. 

Mer traditionella svenska bergmaterial som till exempel granit fungerar inte i dessa produkter, men det 

har visats att det går att göra flytspackel produkter med de mer ovanliga bergmaterialen dolomit och 

kalksten. Ballasten sänker pumpkapaciteten hos flytspacklet och befaras skapa mer slitage, men denna 

effekt kan gå lindra genom att arbeta med att göra om pumparna som används samt recepteten.  

För de övriga användningsområden som utvärderas i projektet hade mycket mindre forskning utförts vid 

projektets start. Därför har dessa områden koncentrerats mer på att bedöma potentialen i att ersätta 

naturgruset i dessa användningsområden. 

Projektet har visat att det är möjligt att odla växter i jordar som gjorts med krossballast, men dessa 

jordar får sämre vattenhållande förmåga och måste behandlas därefter. Växterna växer olika bra 

beroende på bergmaterial. AMA är en standard som initialt utvecklades för byggnation av hus och senare 

lade man till en liknande standard för utomhusmiljön. Den är alltså inte utformad med växternas bästa 

för ögonen. Detta betyder att man kan både få väldigt bra och väldigt dåliga jordar som båda håller AMA-

standard, också då man använder sig av naturgrus. Ibland anges kornens vasshet som anledning till att 

krossballast inte tillåts i AMA Anläggning, ingen av odlingarna har visat att vassheten verkar vara 

betydande för hur växterna överlever. I framtida standarder bör krav formuleras så de utgår från 

växternas förhållanden. Både naturgrus och krossballast bör tillåtas så länge de kan uppnå krav som 

formuleras utifrån på växternas förhållanden. 

För de funktionella materialen har det konstaterats det troligen går att ersätta natursanden för de allra 

flesta produkterna. Gjuterisand är det enda område där det är okänt om maskinsand kan ersätta 

naturgruset. Här behövs mer forskning. I många områden ska partikelstorleksfördelningen vara smalare 

än vad som har varit möjligt att uppnå med projektets anläggning, men det har ändå gått att bedöma 

vilken potential bergmaterialen har att fungera i de olika användningsområdena. För gungsand och 

paddocksand har det visats att det går att ersätta naturgrus med maskinsand, det är nu upp till företagen 

att utveckla detta vidare till säljbara produkter. Golfsanden har inte visat lika lyckade resultat, men det 

beror troligen på att partikelstorleksfördelning inte har varit tillräckligt bra. Med rätt siktningsutrustning 

finns det inget som tyder på att inte golfsand också skulle kunna ersättas precis som gungsand och 

paddocksand. Testerna med filtersand indikerar att också detta område är möjligt att vidareutveckla till 

en säljbar maskinsandsprodukt.  

Projektet har lyckats visa att det går att ersätta naturgruset i betong. Av naturgruset som används idag 

går över hälften till detta användningsområde. I många täkter kräver det en investering i VSI-kross och 

vindsikt och i betongfabrikerna innebär det en viss ombyggnation, men det går inte längre att säga att 

det finns någon teknisk anledning till att inte använda krossballast i betong.  
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För övriga användningsområden har projektet visat att det finns stor potential att kunna utveckla 

säljbara maskinsandsprodukter också för dessa områden. Det krävs bättre siktningsmöjligheterna i 

täkterna, men allt tyder på att det är möjligt med rätt teknik. 

Projektet har tagit stora steg för att göra det möjligt att nå Sveriges miljömål att skydda grundvatten av 

god kvalitét. Naturgrusets största användningsområde betong går att ersätta genom rätt 

teknikinvesteringar. Sådana investeringar kan ta tid, men så fort de sätter fart bör takten i 

naturgrusminskningen i Sverige kunna öka markant. I områden där grundvattentillgångar är i konflikt 

med naturgrusresurser varandra bör endast några få naturgrustäkter med väldigt speciella 

användningsområden vara kvar.  En stor del av de 25% av naturgrusanvändningen som används inom 

anläggningsjordar och funktionella material bör också gå att ersätta. Steget är dock något längre till att 

göra detta till säljbara produkter. De sista 25% av naturgrusanvändningen går till väg- och 

fyllnadsmaterial, det var konstaterat redan innan projektets start att det är områden där det går lika bra 

att använda krossballast. Projektet har visat att majoriteteten av det naturgrus som används idag kan 

ersättas inom en överskådlig framtid. 
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ABSTRACT 

Understanding the effect of particle shape on dry rheology is considered to be an important aspect 

in order to replace natural sand used in concrete with manufactured sand. Crushed particles from 

solid rock are normally less rounded and have less equally shaped dimensions compared to natural 

sand. Thus, the flowability and workability of the concrete will be different. In previous research, it 

has been demonstrated how different crushing techniques affects the shape of the particles. In 

many cases it is believed that Vertical Shaft Impact (VSI) technology is a way forward to replace 

natural sand. To be able to study the effect of VSI at the smaller fractions (63-2000 µm) sufficient 

measurements methods to determine particle shape are required. 

Optical tools to analyze the aggregates would make it possible to study a large amount of particles 

at small fractions. The determination of particle shape of aggregates is challenging since the shape 

is highly irregular and the size span of particles are very large. This study aim to evaluate one of the 

available optical tools, the Camsizer, for digital imaging determination of shape and size 

distribution. 

The available default shape parameters of the Camsizer are studied to understand the meaning of 

the parameters and their suitability for determining the quality of manufactured sand.  

To evaluate the capacity to determine particle shape, tests are made with 35 different materials. The 

results are compared with the dry rheology measured with the standardized “flow cone” test. 

Dependence has been previously proven between particle shape and the mass flow rate in the cone. 

Three different shape parameters, aspect ratio, sphericity and symmetry, are studied with the 

Camsizer and the results are compared with the mass flow rates in the cone. The results indicate a 

strong linear relationship between the optical parameters and the flow cone test.



 

 

INTRODUCTION 

Natural sand has traditionally been used in concrete and for many other applications. In the 

Swedish environmental goals it is stated that the use of natural gravel should be reduced due to 

protection of the groundwater resources. To replace natural sand with manufactured sand in 

concrete the shape of the individual particles in the aggregates is very critical. It has previously 

been proven that Vertical Shaft Impact (VSI) crushing significantly improves the shape of 

aggregates compared to crushed materials from compressive crushers (Bengtsson, 2009). The shape 

of the larger particles (i.e. 5-16mm) is in general considered to be sufficient for concrete production 

whilst the smaller fractions (i.e. 63-2000 μm) still need attention as these particles have a direct 

impact on the properties of the cement past and in turn affects the flowability of concrete in the wet 

state.  

This study is part of a Swedish Vinnova project which is focusing on replacing natural sand. To be 

able to achieve this, further studies are needed to determine how impact (VSI) crushing affects the 

particle shape of aggregates below 2 mm. Therefore it is important to have sufficient methods to 

analyse and understand particle shape. This study is investigating the correlation between two 

available methods to determine particle shape. The so called “flow cone” is a method from New 

Zealand which determines the dry rheology properties of sands by monitoring the mass flow 

through a defined nozzle. The dependence between particle shape and the mass flow rate in the 

flow cone has been proven in an earlier investigation (Bengtsson et al., 2006).  To be able to fully 

understand the impact that different crushing techniques have on the particle shape a more 

advanced method is needed in addition to the flow cone. Optical tools to analyse the aggregates 

would make it possible to study a large amount of particles at small fractions. The determination of 

particle shape of aggregates is challenging since the shape is highly irregular and the size span of 

particles are very large. Camsizer is one of the latest developed optical tools for digital imaging 

determination of shape and size distribution. 

METHODOLOGY 

The aim of the study is to investigate the correlation between the results from the flow cone and the 

shape parameters of an optical tool. In figure 1 and 2 the flow cone and the Camsizer, the optical 

analyzer used, can be seen. In order to be able to show a relationship between the methods it is 

important to study a large amount of samples. This study includes 35 different sands; natural 

sands, VSI crushed sand, cone crushed sands and sands manufactured by milling. The VSI crushed 

materials in this study comes from an experimental study within the Vinnova project. The other 

sands are references collected to be able to study a larger variety in particle shape.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In table 1 the distribution of different sands are presented as well as the fractions that are studied. 

The samples for each fraction have been sieved from a 0-2 mm fraction. The particle size 

distribution of the natural sands varies in coarseness. For some fractions, all or some of the natural 

sands have been excluded due to the unreasonable amount of material needed to be sieved to make 

a sample large enough, because of the low content of fine particles. 

 

Table 1  List of studied samples for each fraction. 

Sands/Fractions 

1000-2000 

μm 

500-1000 

μm 

250-500 

μm 

125-250 

μm 

63-125 

μm 

Natural sands 3 8 10 5 0 

VSI crushed sands 20 20 20 20 20 

Cone crushed sands 3 3 3 3 2 

Milled sands 2 2 2 2 2 

Total number of 

studied sands 28 33 35 30 24 

 

The flow cone 

The flow cone is a method that measures the flowability of sands, it was originally proposed by 

Cleland (1968). An example of a flow cone can be seen in figure 1. The conceptual idea behind the 

flow cone is that the dry rheological behaviour can be related to the particle size, shape and surface 

Figure 2  The Flow cone Figure 1  The Camsizer 



 

 

characteristics of a sand material. During the test the sand material is placed in the flow cone and 

the mass rate is determined by measuring the sample mass and the flow time. 

In the European standards EN 933-6, which describes the method in detail, it is only proposed to 

measure the mass flow rate for the full 63-2000 µm fraction. However, by analysing individual size 

fractions the dry rheological behaviour can be captured for each size class (Quist and Evertsson, 

2010).  

This study uses a further developed method for the flow cone. By using a digital laboratory scale 

coupled to a PC interface the mass flow rate can be determined as the derivative of the cumulative 

mass on the scale over time (Quist and Evertsson, 2010). This approach eliminates both the 

variation due to manual error as well as the boundary effects in the beginning and end of the test.  

In this study each fraction has been tested separately with the flow cone. For samples that weigh 

above 200 grams the test has been repeated five times and below 200 grams it has been repeated 

eight times.  

The optical tool 

In this study a product for dynamic imaging analyses named Camsizer has been used. The 

Camsizer has a size range of 30 μm-30 mm. It has a two camera system, the basic and the zoom 

camera, see figure 3. The basic camera takes pictures of a large amount of particles and the shape of 

the larger particles are determined from these pictures. The zoom camera takes pictures with higher 

resolution, but the frame includes a smaller amount of particles. The pictures from the zoom 

camera are used to determine the shape of the small particles. The particles pass the cameras in free 

fall.  

For the fractions 1000-2000, 500-100 and 250-500 μm both cameras has been used for the analyses. 

For these analyses the same sample has been used as in the flow cone. For the fractions 63-125 and 

125-250 only the zoom camera has been used according to the manufacturer’s recommendations. 

For the 63-125 and 125-250 μm fraction samples of 30 ml have been analysed, these has been taken 

from the larger sample that was used for the flow cone. 0,5 ml of a substance called Aerosil has 

been added to the fraction 63-125 μm to avoid agglomeration. For the other fractions no Aerosil has 

been used.  

The software uses image analysis to determine size and particle shape, a number of different 

definitions for shape is available. In this study, three different shape parameters has been used for 

the optical tool; b/l, SPHT and Symm. The definitions of these parameters are graphically explained 

in figure 3. The parameter b/l is commonly known as aspect ratio or F-shape. The parameter 

denotation SPHT stands for sphericity, a perfect sphere has the value 1. The denotation Symm 

stands for symmetry; an asymmetric particle has a value below 1. For each sample a number of 

particles in the magnitude of 105-107 is analysed in the Camsizer. Through picture analysis the 

Camsizer calculates a shape parameter for every single particle and then determines a mean value 

of the shape. This mean value is compared with the flow rate through the flow cone. 

The optical analysis takes up to six hours.  Therefore the standard deviation has only been 



 

 

calculated for one sand material where each fraction has been repeated three times in the Camsizer. 

It is assumed that the standard deviation for the other materials will be the same. 

 

 
Figure 3 The principle of the Camsizer with a two camera system. The three studied shape parameters and 

their equations are illustrated.  (Westermann, 2013) 

RESULTS AND DISCUSSION 

The relationship between the methods 

In figure 4-18 the relationship between the results from the flow cone and the optical parameters are 

plotted. For each fraction there are three figures were the flow cone is plotted against aspect ratio, 

sphericity and symmetry respectively.  

The number of data points is considered to be sufficient to evaluate the correlation between the two 

methods. In table 2 the coefficient of determination is listed for each graph. Furthermore the span 

within each parameter is listed; this is calculated as the maximum measured value of the parameter 

minus the minimum value of the parameter.  

Considering the coefficient of determination, the correlation between the flow cone and the 

Camsizer is considered good for the fractions 500-1000, 250-500 and 125-250 μm. Within these 

fractions it can be seen that the methods correlate best for the fraction 250-500 μm. If the span and 

the coefficient of determination are studied for the optical parameters; the sphericity is considered 

to be the parameter that correlates best with the results from the flow cone. It also has the largest 

span which indicates a larger sensitivity in the measurement. Symmetry has generally the smallest 

span and the lowest coefficient of determination. Due to the low span of the measurement data the 
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symmetry parameter is not recommended for shape analysis on sands. The sphericity is considered 

to be the best parameters to use for shape analysis with the Camsizer. The aspect ratio can also be 

used for the fractions 250-500 and 125-250 μm.  

 

Table 2  The coefficient of determination and the span of the parameters in the graphs ploted in 

figure 4-18. 

Fraction [μm] b/l R2  b/l Span SPHT R2 

Span 

SPHT SPHT R2 

Symm 

Span 

Flow cone 

Span 

1000-2000 0,5193 0,079 0,6323 0,079 0,6293 0,026 11,02 

500-1000 0,5813 0,121 0,723 0,139 0,639 0,049 19,07 

250-500 0,8513 0,12 0,9156 0,136 0,8181 0,047 16,74 

125-250 0,7391 0,113 0,7121 0,142 0,633 0,074 16,37 

63-125 0,3966 0,047 0,5737 0,094 0,5425 0,051 28,44 

 

For the fractions 63-125 and 1000-2000 μm the correlation between the flow cone and the Camsizer 

is considered low. 

The fraction 1000-2000 μm needs to be investigated further to determine which method that gives 

the best evaluation of particle shape. Other methods such as flakiness index could be a more ideal 

to determine the particle shape of this fraction. The small span can be due to that different crushing 

techniques has smaller impact on the shape of the particles in this fraction (Bengtsson, 2009)  

The poor correlation of the fraction 63-125 μm is believed to occur due to a high standard deviation 

of the flow cone for this fraction. This is further explained in the next section. 

Furthermore it can be noticed in the graphs that the VSI crushed sands with the best particle shape 

is approaching the natural sands with the lowest shape values. This is a positive result for the 

continuing work of replacing natural sand in concrete. 

  

Figure 4  The flow rate plotted against 

aspect ratio for 1000-2000 μm 

Figure 5  The flow rate plotted against 

sphericity for 1000-2000 μm 

Figure 6  The flow rate plotted against 

symmetry for 1000-2000 μm 
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Figure 7  The flow rate plotted against 

aspect ratio for 500-1000 μm 

Figure 8  The flow rate plotted against 

sphericity for 500-1000 μm 

Figure 9  The flow rate plotted against 

symmetry for 500-1000 μm 

Figure 10  The flow rate plotted against 

aspect ratio for 250-500 μm 

Figure 11  The flow rate plotted against 

sphericity for 250-500 μm 

Figure 12  The flow rate plotted against 

symmetry for 250-500 μm 

Figure 13  The flow rate plotted against 

aspect ratio for 125-250μm 

Figure 14  The flow rate plotted against 

sphericity for 125-250μm 

Figure 15  The flow rate plotted against 

symmetry for 125-250μm 
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Standard deviation 

The flow cone test has been repeated five to eight times depending on the size of the samples. In 

table 3 the mean value of the standard deviation of all samples tested with the flow cone can be 

seen for each fraction. The standard deviation for fraction 63-125 μm is remarkably higher than for 

the other fractions. This could be due to smaller sample sizes than for the other fractions. It could 

also be that this fraction is very hard to get completely free from filler, particles smaller than 63 μm. 

The filler affects the flowability through the flow cone, making the flow become nonlinear. This is 

the reason that the filler should be excluded from the tests according to the EU standard EN 933-6 

(2001).  Due to the high standard deviation for the fraction 63-125 μm the tests with the flow cone is 

considered to be unreliable for this fraction in the study.  

 

Table 3  The mean standard deviations from the tests with the flow cone. 

Fraction 

Mean standard 

deviation, flow 

cone 

1000-2000 μm 0,192 

500-1000 μm 0,145 

250-500 μm 0,134 

125-250 μm 0,482 

63-125 μm 2,233 

 

The poor correlation between the optical tool and the flow cone at 63-125 μm could be due to the 

unreliable results of the flow cone. To determine if that assumption is correct the standard 

deviation of the Camsizer has to be evaluated. Due to the very long analysis times no standard 

deviation was originally made by repeating the optical tests. To be able to make an approximation 

of the standard deviation one sand was chosen. The Camsizer test was repeated three times in each 

fraction for this sand. The standard deviations of these tests can be seen in table 4. This is a mean 

Figure 16  The flow rate plotted against 

aspect ratio for 63-125 μm 

Figure 17  The flow rate plotted against 

sphericity for 63-125 μm 

Figure 18  The flow rate plotted against 

symmetry for 63-125 μm 



 

 

value from the three tests In the table the number of particles analysed by the Camsizer is also 

listed. The shape parameter’s value is a mean value of the shape of all the analysed particles. Since 

they are in the order of millions the statistical base of the parameter is considered to be large 

enough to make it possible to draw conclusions from this evaluation of the standard deviation of 

the Camsizer. Even though a more detailed study with more samples and more repeats are is 

preferable in future work.  

It can be seen that the optical parameters has the lowest standard deviations for the tests on the 

largest fractions. For 250-500, 125-250 and 63-125 μm the standard deviation are of the same 

magnitude. Since the correlation between the methods is good for the fractions 250-500 and 125-250 

μm it is assumed that the poor correlation between the tests in 63-125 μm is due to the unreliable 

results of the flow cone. The results from the optical tool are believed to be reliable. 

Table 4  Evaluation of the standard devation of the Camsizer. One sand has been choosen and the 

optical test has been repeated three times. The particles analysed is a mean from the three tests. 

Fraction Parameter 

Number of particles 

analysed Standard deviation 

10
00

-2
00

0 

μ
m

 b/l 1,6*105  0 

SPHT 1,6*105  0,0005 

Symm 1,6*105  0 

50
0-

10
00

 

μ
m

 b/l 8,5*105  0,0012 

SPHT 8,5*105  0,0005 

Symm 8,5*105  0 

25
0-

50
0 

 

μ
m

 b/l 9,7*106  0,0017 

SPHT 9,7*106  0,0005 

Symm 9,7*106  0 

12
5-

25
0 

 

μ
m

 b/l 1,9*107  0,0005 

SPHT 1,9*107  0,0031 

Symm 1,9*107  0,0026 

63
-1

25
 

 μ
m

 b/l 6,7*107  0,0058 

SPHT 6,7*107  0,0014 

Symm 6,7*107  0,0012 

CONCLUSIONS 

The study has proven a good correlation between the two different methods for the fractions 125-

250, 250-500 and 500 -1000 μm. The sphericity is considered the best parameter, but the aspect ratio 

can also be used for the fractions 125-250 and 250-500 μm. Symmetry is not recommended when 

evaluating the shape parameters of sand. The Camsizer can be used to determine the shape of 

particles in the fraction 63-125 μm. The flow cone is not recommended for this fraction without 



 

 

further development of the test procedure. Further investigation is needed to determine the ideal 

way to evaluate particle shape for the fraction 1000-2000 μm. 

The flow cone is a fast method that can be easily used as a quality indicator during production to 

get a first indication of the particle shape. The optical analyser can then be used to get further 

knowledge about the material with more parameters. The fact that the optical tool seems to give 

reliable results for the smallest fraction makes it a powerful tool in the continuous work of 

replacing natural sand in concrete. In that work it is of great importance to be able to evaluate the 

particle shape of the fraction 63-125 μm. More studies are needed to determine the optimal way to 

use Camsizer and to evaluate the standard deviation of the instrument more fully. Though, this 

study has shown a very good potential for using optical analysers to study the shape of sand 

particles. 
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RAPPORT 
   

Datum Beteckning Sida 

2014-10-29 Vinnova – M16 1 (3) 
   

   
 

 Bilaga 1 

  

 

CBI Betonginstitutet AB ingår i SP-koncernen   

 

Petrografisk analys av fraktion 0,063-2 mm – M16  

Allmänt 

Analysen utfördes genom petrografisk analys enligt RILEM AAR1, vilken är likvärdig SS-EN 

932-3, men ger kompletterande instruktioner för kvantitativ analys.  

Provet har tvättats och torkats och därefter har materialet siktats upp i olika storleksfraktioner. 

Fraktionen 0,063-2 mm har undersökts med hjälp av polarisationsmikroskop, genom 

punkträkning på tunnslip. Ett tunnslip har analyserats. Totalt har ~800 räknats.  

 

Mikroskopisk beskrivning, 0,063-2 mm 

Undersökt ballast utgörs av en krossad granitoid, benämnd M16. 

Kornstorleken är generellt 0,2-2 mm, men de dominerande mineralkornen är oftast 0,3-1 mm.  

Dominerande mineral är främst fältspat och kvarts. I ansenlig mängd noteras även glimmer.  

Fältspat utgörs av främst Ca, Na rik fältspat (Oligoklas), vilken dock har pertit-bildningar med 

Mikroklin (K,Na). Det innebär att  mineralen är ställvis sammanväxta i varandra. Men 

generellt dominerar Ca,Na- fältspat.  

Glimmer utgörs i första hand, primärt av biotit, vilken ställvis är måttligt omvandlad till klorit.  

Andelen fri glimmer är ansenlig i undersökt slip. Ca 80 % utgörs av fri glimmer. Glimmern är 

dessutom långsmal gentemot övriga mineralkorn. Ofta med en längd/tjockleksrelation på 8/1 

till 10 /1 (ibland längre), där övriga mineralkorn ofta har 3/1.  

Andra mineral som förekommer är kalcit (kalksten) och granat (aluminiums-silikat).  

Opaka mineralkorn, vilka kan utgöras av sulfider, är jämnt utspridda i provmaterialet och 

förekommer endast i mycket liten mängd. 

Kornformen är skarpast på kvarts, som ibland har skarpa kanter, om än endast ställvis. Ofta är 

dominerande fältspat, relativt rundad längs kornfogens kanter.  

I tabell 1 redovisas den rådande mineralogiska fördelningen.  
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CBI Betonginstitutet AB ingår i SP-koncernen   

 

Tabell 1. Tunnslips-analys av fraktion 0,063-2 mm 

Fraktion 

(mm) 

Antal Andel 

(vol. %) 

Mätosäkerhet 

( %) 

Beteckning 

     

0,063-2 182 23 2,9 Kvarts 

 347 43 3,4 Fältspat (Ca, Na) 

 65 8 1,9 Fältspat (K, Na) 

 164 20 2,8 Glimmer (biotit) 

 19 2,4 1,0 Glimmer (klorit & muskovit) 

 1 0,1 0,2 Opaka mineral 

 2 0,2 0,3 Prehnit 

 16 2,0 1,0 Kalcit 

 11 1,4 0,8 Granat (Aluminium-silikat) 

     

 

 

Kommentarer 

 Kvartshalten är beräknad till 23 vol. %, vilket är relativt normalt till något lägre 

kvartshalt för granitoider.  

 Granitoiden är dominerad av fältspat bestående av Ca, Na, Si. I mindre mängd K, Na, 

Si.  

 Den fria andelen glimmer är hög, mao --  hög andel Fe, Mg – joner.  

 I jämförelse mot en normal granitoid, kan halterna Ca, Fe, Mg antas något förhöjda 

pga att granitoid är granodioritisk till tonalitisk (Ca-berikad), samt hög andel glimmer 

(Fe, Mg).  

 Kornformen är svår att utvärdera. Bild-dokumentation visar ungefärliga proportioner 

över en begränsad yta. Mineralkornen är ofta något rundade, detta är tydligt på främst 

fältspat, där kanterna är delvis mjuka. Kvarts uppvisar dock ofta en tydligare 

kantighet/vasshet, om än inte alltid.  

  



 
 

  

RAPPORT 
   

Datum Beteckning Sida 

2014-10-29 Vinnova – M16 3 (3) 
   

   
 

 Bilaga 1 

  

 

CBI Betonginstitutet AB ingår i SP-koncernen   

 

Bild dokumentation 

 

Mikroskopibild av M16, prov 0,063-2 mm. Bilden tagen i genomfallande ljus. Bildytan motsvarar 2,8 x 2,1 mm2. 

Glimmer i brun färg mot gulaktig epoxy-lim. Ca, Na fältpsat i vitt med svaga ”smutsiga ytor”. 

 

Mikroskopibild av M16, prov 0,063-2 mm. Bilden tagen i polariserande ljus. Bildytan motsvarar 2,8 x 2,1 mm2. 

Dominerande i grå färg är Ca, Na fältspat, ofta med svag ytomvandling. I brun och röd ton är glimmer.  
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Petrografisk analys av fraktion 0,063-2 mm – M18 

Allmänt 

Analysen utfördes genom petrografisk analys enligt RILEM AAR1, vilken är likvärdig SS-EN 

932-3, men ger kompletterande instruktioner för kvantitativ analys.  

Provet har tvättats och torkats och därefter har materialet siktats upp i olika storleksfraktioner. 

Fraktionen 0,063-2 mm har undersökts med hjälp av polarisationsmikroskop, genom 

punkträkning på tunnslip. Ett tunnslip har analyserats. Totalt har ~1000 punkter räknats.  

 

Mikroskopisk beskrivning, 0,063-2 mm 

Undersökt ballast utgörs av en krossad gabbroid, benämnd  M18. 

Kornstorleken är generellt 0,2-2 mm. Kornformen för både enskilda mineral- och ballastkorn 

är oregelbunden, något elongerad, med en tendens till att ha avhuggna, kantiga hörn (euhedrala 

mineralkorn).  

Provet utgörs av en bergart som klassas som gabbroid. Dominerande mineral är plagioklas 

samt amfibol. Klorit och opaka mineral förekommer i måttlig halt. Dock är den relativa halten 

opaka mineralkorn, vilka kan utgöras av sulfider, hög. Sparsamt förekommer även biotit, 

kalcit, epidot, muskovit, kvarts och kalifältspat. 

Glimmer utgörs främst av av klorit och biotit, men till viss del även muskovit. Andelen fri 

glimmer är låg i undersökt slip.  

Längd-bredd förhållandet för ballastkornen är generellt 2:1.  

I tabell 1 redovisas den rådande mineralogiska fördelningen.  
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Tabell 1. Tunnslipsanalys av fraktion 0,063-2 mm 

Fraktion 

(mm) 

Antal Andel 

(vol. %) 

Mätosäkerhet 

( %) 

Beteckning 

     

0,063-2 4 0,4 0,4 Kvarts 

 
597 60 3,0 Plagioklas 

 
4 0,4 0,4 K-Fältspat 

 181 18 2,4 Amfibol/pyroxen 

 
25 2,5 1,0 Glimmer (biotit) 

 
16 1,6 0,8 Glimmer (muskovit) 

 
89 9 1,8 Glimmer (klorit) 

 
58 6 1,4 Opaka mineral 

 
26 2,6 1,0 Övrigt (kalcit, epidot) 

     

 

 

Kommentarer 

 Denna bergart klassas som en metagabbro. Vid jämförelse med andra gabbroider kan 

halterna Si, Ca, Na, Al, Si, K, Fe, Mg antas normala. 

 Kvartshalten är beräknad till < 1vol. %.  

 Gabbroiden domineras av plagioklas (Ca, Na, Al, Si) och amfibol/pyroxen (Mg, Fe, 

Ca, Na, Al, Si). Klorit (Mg, Fe, Al, Si), opaka mineral (Fe, S) förekommer i måttlig 

halt. Sparsamt förekommer även biotit (K, Mg, Fe, Al, Si), kalcit (Ca, C) epidot (Ca, 

Al, Fe, Si), muskovit (K, Al, Si). Enstaka korn av kvarts (Si) och kalifältspat (K, Al, 

Si) förekommer också. 

 Opaka mineral förekommer i måttlig halt. Dessa utgörs vanligen av magnetit eller 

hematit (Fe) men kan även utgöras av sulfider som exempelvis pyrit (Fe, S). 

 Omvandlingsgraden varierar, men i huvudsak har pyroxen omvandlats till amfibol och 

ställvis glimmer. 

 Glimmer utgörs av främst klorit, men även biotit och enstaka muskovit. 

 Kornformen är generellt oregelbunden och svagt elongerad. 
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Bilddokumentation 

 

Mikroskopibild av M18, prov 0,063-2 mm. Bilden tagen i genomfallande ljus. Bildytan motsvarar 2,8 x 2,1 mm2.  

 

Mikroskopibild av M18, prov 0,063-2 mm. Bilden tagen i polariserande ljus. Bildytan motsvarar 2,8 x 2,1 mm2.  
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CBI Betonginstitutet AB ingår i SP-koncernen   

 

Petrografisk analys av fraktion 0,063-2 mm –M23 

Allmänt 

Analysen utfördes genom petrografisk analys enligt RILEM AAR1, vilken är likvärdig SS-EN 

932-3, men ger kompletterande instruktioner för kvantitativ analys.  

Provet har tvättats och torkats och därefter har materialet siktats upp i olika storleksfraktioner. 

Fraktionen 0,063-2 mm har undersökts med hjälp av polarisationsmikroskop, genom 

punkträkning på tunnslip. Ett tunnslip har analyserats. Totalt har ~800 räknats.  

 

Mikroskopisk beskrivning, 0,063-2 mm 

Undersökt ballast utgörs av en krossad granitoid, benämnd M23. 

Kornstorleken är generellt 0,2-2 mm, där spridningen i grovkornlek är hög mellan 

mineralkornen. En del enskilda mineral är ~100 um.  

Dominerande mineral är främst fältspat och kvarts. I viss mängd noteras även glimmer och då 

främst biotit. Enstaka muskovit och klorit noteras, men dessa utgör maximalt 10 % av de totala 

innehållet av glimmer.  

Fältspat utgörs av främst Ca, Na rik fältspat (Oligoklas), vilken har pertit-bildningar med 

Mikroklin (K,Na). Det innebär att  mineralen är ställvis sammanväxta i varandra. Men 

generellt dominerar Ca,Na- fältspat. Mikroklin förekommer dock ofta med tartan-

tvillingbildning.  

Glimmer utgörs i första hand, primärt av biotit, vilken i ett fåtal fall är måttligt omvandlad till 

klorit.  

Andelen fri glimmer är ansenlig i undersökt slip. Ca 50 % utgörs av fri glimmer. Glimmern är 

delvis långsmal gentemot övriga mineralkorn. Ofta med en längd/tjockleksrelation på 4/1 till 8 

/1. Övriga mineralkorn har ~ 1/1-4/1.  

Andra mineral som förekommer är amfibol, kalcit (kalksten) och granat (aluminiums-silikat), 

dock endast mycket sparsamt.  

Opaka mineralkorn, vilka kan utgöras av sulfider, har endast noterats mycket sparsamt.  

Kornformen för undersökta mineralkorn/ballastkorn är svagt rundad längs kornfogarnas 

kanter. Sällan är kornformen mycket skarp/kantig, förutom på enstaka kvartskorn. 

I tabell 1 redovisas den rådande mineralogiska fördelningen.  

  



 
 

  

RAPPORT 
   

Datum Beteckning Sida 

2014-11-13 Vinnova – M23 2 (3) 
   

   
 

 Bilaga 3 

  

 

CBI Betonginstitutet AB ingår i SP-koncernen   

 

Tabell 1. Tunnslipsanalys av fraktion 0,063-2 mm 

Fraktion 

(mm) 

Antal Andel 

(vol. %) 

Mätosäkerhet 

( %) 

Beteckning 

     

0,063-2 221 28 3,1 Kvarts 

 342 43 3,4 Fältspat (Ca, Na) 

 139 17 2,6 Fältspat (K, Na) 

 78 10 2,1 Glimmer (biotit) 

 7 0,9 0,6 Glimmer (klorit & muskovit) 

 1 0,1 0,2 Opaka mineral 

 12 1,5 0,8 Amfibol 

 1 0,1 0,2 Kalcit 

 1 0,1 0,2 Granat (Aluminium-silikat) 

     

 

 

Kommentarer 

 Kvartshalten är beräknad till 28 vol. %, vilket är relativt normalt till något lägre 

kvartshalt för granitoider.  

 Granitoiden är dominerad av fältspat bestående av Ca, Na, Si. I mindre mängd K, Na, 

Si.  

 Måttlig andel fri glimmer – måttlig andel Fe, Mg.  

 Denna bergart klassas, såsom granodiorit/monzogranit. Vid jämförelse mot en normal 

granitoid, kan halterna Ca, Fe, Mg antas normala.   

 Kornformen är svår att utvärdera. Bild-dokumentation visar ungefärliga proportioner 

över en begränsad yta. Kornformen är svagt rundade, där kanthörnen är delvis mjuka 

till något skarpa för fältspat, men främst har kvarts ställvis skarpa kanter.   
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CBI Betonginstitutet AB ingår i SP-koncernen   

 

Bild dokumentation 

 

Mikroskopibild av M23, prov 0,063-2 mm. Bilden tagen i genomfallande ljus. Bildytan motsvarar 2,8 x 

2,1 mm
2
. Glimmer i ljusbrun färg, något långsmal gentemot sina kollegor.   

 

Mikroskopibild av M23, prov 0,063-2 mm. Bilden tagen i polariserande ljus. Bildytan motsvarar 2,8 x 

2,1 mm
2
. Dominerande i grå färg är Ca, Na fältspat, men även Mikroklin (K, Na) noteras (ovanför stort 

glimmerkorn). I röd, blå gulaktig ton är glimmer. 
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Petrografisk analys av fraktion 0,063-2 mm – M27 

Allmänt 

Analysen utfördes genom petrografisk analys enligt RILEM AAR1, vilken är likvärdig SS-EN 

932-3, men ger kompletterande instruktioner för kvantitativ analys.  

Provet har tvättats och torkats och därefter har materialet siktats upp i olika storleksfraktioner. 

Fraktionen 0,063-2 mm har undersökts med hjälp av polarisationsmikroskop, genom 

punkträkning på tunnslip. Ett tunnslip har analyserats. Totalt har ~1000 punkter räknats.  

 

Mikroskopisk beskrivning, 0,063-2 mm 

Undersökt ballast utgörs av en krossad sandsten, benämnd M27. 

Kornstorleken på ballastkornen är generellt 0,2-2 mm. Kornformen för både enskilda mineral- 

och  ballastkorn är rundad, ställvis oregelbunden. 

Dominerande mineral är kvarts och ballastkornen utgörs främst av enskilda kvartsmineralkorn. 

Andelen ballastkorn av sandsten är måttlig.  I viss mån förekommer även fältspat, främst 

plagioklas, men även enstaka kalifältspat. Matrix i sandstenen utgörs huvudsakligen av kalcit. 

Enstaka fria glimmerkorn av muskovit förekommer (ej bundet till bergartsfragment). Glimmer 

bundet i ballastkorn utgörs av muskovit och klorit, men förekommer endast sparsamt i provet. 

Även opaka mineral förekommer sparsamt. Ställvis har provet gråvackekaraktär. Enstaka 

ballastkorn av ren kalcit förekommer sparsamt. 

Glimmer utgörs av muskovit och klorit. Enstaka fria glimmerkorn förekommer i undersökt 

slip.  

Opaka mineralkorn, vilka kan utgöras av sulfider, noteras sparsamt.  

Längd-bredd förhållandet för enstaka mineralkorn är generellt 1:1, men i viss mån förekommer 

elongerade kvartskorn med förhållandet 2:1-10:1. Dessa elongerade kvartskorn har skarpa till 

spetsiga kanter. 

I tabell 1 redovisas den rådande mineralogiska fördelningen.  
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Tabell 1. Tunnslipsanalys av fraktion 0,063-2 mm 

Fraktion 

(mm) 

Antal Andel 

(vol. %) 

Mätosäkerhet 

( %) 

Beteckning 

     

0,063-2 923 92 1,7 Kvarts 

 
10 1,0 0,6 Plagioklas 

 
2 0,2 0,3 K-Fältspat 

 4 0,4 0,4 Glimmer (muskovit) 

 
4 0,4 0,4 Glimmer (klorit) 

 
10 1,0 0,6 Opaka mineral 

 
54 5 1,4 Kalcit (kalcit-läkt matrix) 

 
1 0,1 0,2 Zirkon 

     

 

 

Kommentarer 

 Denna bergart klassas som en kvartsitisk sandsten. Vid jämförelse med en normal 

sandsten kan halterna Si, Ca, Na, Al, Si, K, Fe, Mg antas normala. 

 Kvartshalten är beräknad till 92 vol. %.  

 Den kvartsitiska sandstenen är dominerad av kvarts bestående av Si. I mindre mängd 

förekommer kalcit (Ca, C) och plagioklas (Na, Ca, Al, Si). Kalcit förekommer 

huvudsakligen som sammankittande matrix runt kvartskornen, men förekommer också 

som enskilda kalcit-kristaller. Kalifältspat (K, Al, Si), muskovit (K, Al, Si) och klorit 

(Mg, Fe, Al, Si) förekommer mycket sparsamt. 

 Opaka mineral förekommer sparsamt. Dessa utgörs vanligen av magnetit eller hematit 

(Fe) men kan även utgöras av sulfider som exempelvis pyrit (Fe, S). 

 Kornformen är generellt rundad, ställvis oregelbunden, med en låg andel elongerade 

kvartskorn med skarpa kanter. 
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Bilddokumentation 

 

Mikroskopibild av M27, prov 0,063-2 mm. Bilden tagen i genomfallande ljus. Bildytan motsvarar 2,8 x 2,1 mm2.  

 

Mikroskopibild av M27, prov 0,063-2 mm. Bilden tagen i polariserande ljus. Bildytan motsvarar 2,8 x 2,1 mm2.  
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Bilaga 5 

Partikelmorfologi. Resultat från analys i Microtrac PartAn 3D.  
 

M23   M23-vsi  

  

  

  

 
  



 
M23 från jordblandningar. M23-a: oexponerat. M23-b och M23-c: exponerat (biologisk vittring). 

M23 
-a 

  
M23 

-b 

  
M23 

-c 

  
 

  



 

M23-a  

 

 

M23-b M23-c 

  
 

  



 

M16  L  

 
 

 

 
 

 
 

  



 
 

M18  M27  

  

  

  
 

  



Exempel partiklar vid analys i PartAn 3D 

Prov M16 
 

 

Exempel på partiklar 0,9 mm < Fwidth < 1,1 mm 

 

 

Exempel på partiklar 0,45 mm < Fwidth < 0,55 mm 

 

 

 

  



Prov L 
 

 

Exempel på partiklar 0,9 mm < Fwidth < 1,1 mm 

 

 

Exempel på partiklar 0,45 mm < Fwidth < 0,55 mm 

 

 

  



Prov M27 
 

 

Exempel på partiklar 0,9 mm < Fwidth < 1,1 mm 

 

 

Exempel på partiklar 0,45 mm < Fwidth < 0,55 mm 

 

 

  



Prov M23 
 

 

Exempel på partiklar 0,9 mm < Fwidth < 1,1 mm 

 

 

Exempel på partiklar 0,45 mm < Fwidth < 0,55 mm 

 

 

 



Prov M23-vsi 
 

 

Exempel på partiklar 0,9 mm < Fwidth < 1,1 mm 

 

 

Exempel på partiklar 0,45 mm < Fwidth < 0,55 mm 

 

 



Prov M18 
 

 

Exempel på partiklar 0,9 mm < Fwidth < 1,1 mm 

 

 

Exempel på partiklar 0,45 mm < Fwidth < 0,55 mm 
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Appendix 7.7 Sammanfattning av analys i Microtrac 

  
Utrustningsspecifikationer och parametrar som kan analyseras i Microtrac PartAn 3D. 

    

  

Microtrac PartAn 3D - schematisk mätprincip. 

 

 

 

 
Roughness = Convexity = Pc /P               where: Ac and Pc are area and 
Concavity = (Ac-A)/Ac                               perimeter of the convex hull; 
Solidity = A/Ac                                           A and P: particle area and perimeter 

  
 

Definition av några av form- och storleksparametrar analyserade i Microtrac PartAn 3D.  



Appendix 7.8  Separering av krossballast M23 från jordblandningar  
Separering av krossmaterialet från tre olika jordprover (tabell 7.6.3, kapitel 7.6) utfördes genom 

tvättförsök, huvudsakligen upprepad sedimentation- dekantering-sköljning. Torven från jordblandningen 

visade sig vara lättare att separera jämfört med lera. Torven är lätt och när man blandar jordprovet i en 

suspension med mycket vatten flyter det mesta vid ytan och kan skummas av. Leran däremot bildar 

agglomerat i jordblandningen, agglomerat som både täcks av torv och fina krosspartiklar och ibland 

kapslar in mindre krosspartiklar. Leragglomeraten flyter inte. Försök att separera krossmaterialet utan 

dispergeringsmedel gav inte bra resultat:; det fanns många små leragglomerat kvar bland 

krosspartiklarna. För att dispergera leran placerades ett kärl med jordprov och rikligt med vatten i 

ultraljudsbad. Metoden gav inga resultat, leragglomeraten var kvar. När jordprovet däremot blandades 

med en lösning vatten och dispergeringsmedel (antiflockningsmedlet) bröts leragglomeraten sönder och 

leran kunde avlägsnas genom dekantering och sköljning. Disperingsmedlet som användes i försöken var 

Natriumpyrofosfat.  

Principen för sedimentation och dekantering är att partiklar i en suspension sjunker olika snabbt 

beroende på deras storlek: ju mindre en partikel är desto långsammare sjunker den och tvärtom, större 

partiklar sjunker snabbare. Lerpartiklar kan sväva länge i suspensionen, en stor andel kan avlägsnas med 

försiktig dekantering. Det krävs dock många dekanteringar och att alla partiklar i blandningen är väl 

dispergerade.   

 

Separering av M23 från ”referensjord M23” 

De första separeringsförsöken utfördes på referensjord för att testa olika tillvägagångssätt. Totalt 

separerades drygt 330 g krossmaterial från referensjorden.   

 

  
Jordblandning: 8% torv, 10% lera, 82% krossmaterial Leragglomerat, alla täckta med torv och krossmaterial 

  



 Torv 
 

Figur 1: Referensjord M23: i blandningen finns många leragglomerat, alla täckta av fina krosspartiklar 

och torv, och mer eller mindre ”rena” torvklumpar. 

I jordblandningen var torv, lera och krossmaterial väl fördelade relativt varandra, men såväl leran och 

torven hade bildat otaliga agglomerat (Figur 1).  ”Rena” agglomerat, som inte innehöll krossmaterial, 

avlägsnades först för hand.   

Försök utan dispergeringsmedel 

Inledande försök utan dispergeringsmedel gav inte bra resultat, det fanns mycket lera kvar efter många 

sköljningar (Figur 2). Torven däremot gick relativt lätt att avlägsna. Försöksetappen: 

 Större torv- och leragglomerat plockades bort och jordprovet slammades upp med vatten i ett 

lågt skål. Torven skummades av. En del kunde försiktigt hällas av (dekanteras).  

De större leragglomerat som hade avlägsnats före uppslamningen med vatten hade torkats av 

för att krossmaterialet skulle stanna kvar i provet. 

 Upprepade sköljningar och dekanteringar för att avlägsna torven. Dekanteringen gjordes 

försiktigt för att inte hälla av fina krosspartiklar.  

 Upprepade sköljningar och dekanteringar för att avlägsna lerpartiklarna som svävade i vattnet. 

Vattnet började blottlägga alltfler mindre leragglomerat. Troligen slogs några agglomerat sönder 

till mindre. En del av leran började bli dispergerad.  En betydande andel fanns dock fortfarande 

som agglomerat.  

 Vid varje sköljning kunde bara en liten del av leran avlägsnas.  

Observationer: 

 Det kunde lätt hända att man vid dekantering hällde av för mycket av det fina materialet.  

 Metoden är tidsödande och all lera kan inte avlägsnas helt.  

 Med sköljningar i vid skål- tunt lager material går det snabbare att dispergera partiklarna men 

dekanteringen är ineffektiv: med varje dekantering avlägsnas för lite av leran.    

 Ultraljudsbad var ineffektivt för att bryta sönder leragglomeraten.   

 

  
Torv- och leragglomerat avlägsnas för hand före uppslamningen med vatten.  



  
Lite av leran kan avlägsnas vid varje sköljning.  Torkat krossprov: hög andel lera kvar i provet. 

 

Figur 2: Försök utan dispergeringsmedel 

Försök med dispergeringsmedel – Natriumpyrofosfat 

Merparten av torven avlägsnades relativt lätt utan dispergeringsmedel, genom att bara att slamma upp 

jordprovet med vatten och skumma av, sedan hälla försiktigt av, eftersom det flyter vid ytan.  

När nästan all torv hade separerats bort hälldes en vattenlösning med Natriumpyrofosfat över provet.   

Alternativ 1: sedimentering−dekantering i hög-smal glascylinder: 

 Metod: dispergering av provet i lösningen (rör om, virvla upp) för att hjälpa dispergeringsmedlet 

att komma åt all lera, sedan låta provet sedimentera i flera timmar och dekantera. Därefter 

upprepa tills vattnet var klart. Metoden var tidsödande (mer en vecka med flera dekanteringar 

per dag). 

Observationer: 

 Leragglomeraten slogs ut av dispergeringsmedlet, med vid varje dekantering kunde bara en del 

av leran avlägsnas.  

 Dekanteringar från en hög cylinder var noggrannare än de från den vida skålen som använts 

tidigare. Det var lättare att undvika att hälla av för mycket av det fina materialet. 

 Under sedimenteringstiden (några timmar) kunde man se ett tunt lager lera ovanpå 

krossmaterialet. Figur 3 

 Efter omröring packade sig krossmaterialet relativt snabbt och kapslade in lera mellan kornen.  

Bara en del av leran stannade kvar svävandes i lösningen, för dekantering.  

 Man kan inte avlägsna all lera med endast sedimentering–dekantering inom rimlig tid; metoden 

tar för lång tid.  

  



 

 
Sediment ovanpå krossmaterialet 

 
 

 

Figur 3: Prov med dispergeringsmedel under sedimentationstest.   



Alternativ 2: kombination tvättning/sköljning och sedimentering−dekantering  

 Metod: 1-3 timmars sedimenteringstid och dekantering alternerades med upprepade 

tvättningar/ sköljningar. 

 Materialet placerades i en vidare och lägre cylinder. Det var lättare att röra om för att dispergera 

partiklarna och det var fortfarande lätt att dekantera finmaterialet relativt noggrant. 

 Metoden var bättre för att separera ett större krossmaterialsprov.  

 Mellan sedimentationsperioder sköljdes provet under rinnande vatten över en 0,063 mm sikt.  

Observationer: 

 Kombination av sedimentering-dekantering och sköljning under rinnande vatten över en 0,063 

mm sikt är snabbare.  

 Sköljningarna är effektiva, men en del fina partiklar var lättare att avlägsna genom att slamma 

upp provet med mycket vatten, låta det vila och sedan hälla av vattenkolonnen med de fina 

partiklarna svävandes i den.  

Metoden effektiviserades vidare vid separering av krossmaterial från jordprov 11 och 21. 

 

Separering av M23 från odlat jordprov ”21 salvia”  

Provmängd: ca 423 g torkad jord. 

 

  
Jordprov 21 Några få större agglomerat  

  
Små grenar och leragglomerat tas bort Provet före tvättning 

 

Figur 4: Jordprov 21. 



En del av torven avlägsnades genom att slamma provet med vatten utan dispergeringsmedel. De första 

uppslamningarna gjordes med provet i en vid låg skål. Torven samlades upp i en separat skål för att 

kontrolera att inget krossmaterial hade följt med. Ytterligare uppslammat vatten som även innehöll fina 

partiklar hälldes över i ett annat kärl, dekanterades, sköljdes över en 0,063 mm sikt och resterande 

material återfördes jordprovet.  

 

  

a) Jordblandningen uppslammad med vatten 
b) Torv skummas av med sked över i ett kärl. Brunt 

vatten med fina partiklar i hälls över i ett annat kärl. 

  
c) Kärlet med blandning av fina partiklar och torv 

tvättas över en 0,063 mm sikt.   
d) Allt material utom ren torv hälls över i ett kärl 

med dispergeringsmedel 
 

Figur 5: Prov 21. Separering av torven.  

 

 Jordprovet hälldes därefter över i en 1-liters glascylinder med en lösning med 

dispergeringsmedel.  

 Upprepade dekanteringar för att separera resterande torv och lera.  

 Dekantering, med uppsamling av dekanterad vätska i en separat skål; denna vätska dekanterades 

i sin tur för att undvika att förlora delar av krossmaterialet. 

 Emellanåt sköljningar över en 0,063 mm sikt för att snabbare avlägsna de finare partiklarna.  

 Dekanteringar och sköljningar tills vattnet blir klart.  Kan genomföras under en dag. 

 Sista sedimenteringen sker till dagen efter.  

 Dagen efter är vätskan klar men man kan se att små torvpartiklar och gul lerliknande sediment 

finns kvar. Figur 6. 

 Efter sista dekanteringen torkas det separerade krossmaterialet. 



 

 

  
a) Resterande torv och lera kan bara 
dekanteras lite i taget  

b) Vätskan dekanteras i dubbel led för att undvika 
att krossmaterial dekanteras bort 

  
c) d) 

  
e) Lera kapslas in under krossmaterial f) Sedimentering over natten 

  
g) En del torv och lera kvar  h) Torv och lera som avlägsnats från jordprov 21. 



  
i) Krossmaterial från jordprov 21 efter torkning. Svårt att avlägsna all torv och lera 

 

Figur 6 Separering av krossmaterial från jordprov 21.  

Separering av M23 från jordprov 11 ”initial”  

Krossmaterialet har inte utsatts för vittring eftersom jordprov 11 är torkat direkt efter blandning. 

Jordprovet väger 58 g.  

Etapperna för separering av krossmaterialet ur prov 11 beskrivs nedan. Provet i vattensuspension 

dispergerades, dekanterades och tvättades genom en 0,063 m sikt i en 1 liters glascylinder. 

 Små leragglomerat och torvklumpar kan plockas bort för hand från det torra provet (Figur 7). 

Leragglomeraten behöver skrapas rena från krosspartiklar som fastnar på ytan; dessa krosskorn 

förs tillbaka till provet. 

 Jordprovet hälls i ett rymligt kärl och blandas till en vattensuspension med rikligt med vatten 

(Figur 8). Krosskornen sjunker till botten relativt snabbt, torven samlas vid ytan och en stor andel 

lera (dock inte allt) svävar i suspensionen.  

 Det mesta av torven kan avlägsnas genom att ”skumma av” den från vattenytan med sked (Figur 

8, höger). Den grumliga vätskan visar lerpartiklar som svävar kvar i suspensionen. För att 

avlägsna dem behöver vätskan dekanteras. 

 Sköljning och dekantering upprepas många gånger, med rikligt med vatten i förhållande till 

provet. Den bruna vätskan med lerpartiklar dekanteras försiktigt över en 0,063 mm- sikt för att 

undvika att större krossmaterial hälls av, av misstag. Proceduren behöver upprepas tills vätskan 

har blivit klarare. 

 Därefter förbereds en lösning med dispergeringsmedel som hälls över provet – en jordvälling av 

mycket vätska i förhållande till provet. Vällingen virvlas upp försiktigt för att hjälpa lösningen 

med dispergeringsmedel att komma i kontakt med alla lerpartiklar. För att undvika att 

krosskornen nöter varandra behöver man undvika att röra om med t.ex. stav/sked efter att 

kornen har lagt sig på botten och partiklarna är väl packade.  

 Efter ca 1,5 timmes vilotid svävar en stor andel lera i suspensionen (Figur 9). Det ligger även ett 

sediment av lera i botten ovanpå det packade krosskornslagret. Leran som är i suspension 

avlägsnas genom dekantering. Även en del av lersedimentet följer med. Hela lersedimentet är 

däremot svårt att dekantera eftersom en del lera alltid lägger sig på krosskornens yta när det 

sista av vattnet skall hällas av (höger). 



 Efter lösningen med dispergeringsmedel upprepas stegen sköljning–dekantering med enbart 

kranvatten, många gånger, då och då även med spolning med kranvatten över 0,063 mm-sikt, 

tills vattnet bli klart (Figur 10, vänster).  

 Efter att det separerade materialet slutligen torkats verkar det finnas en del lera kvar i provet, 

synlig som ett gult lätt kompakterat lager i botten av kärlet (Figur 10, höger).  

 

  



      

Figur 7: Jordprov 11 (vänster). En del leragglomerat och torv kan avlägsnas för hand från det torkade 

jordprovet (höger).     

 

     

Figur 8: Jordprovet i suspension utan dispergeringsmedel och borttagna leragglomerat. Torven flyter, 

samlas vid ytan (vänster). Det mesta kan samlas upp med en sked men inte allt (höger). 

     

Figur 9: Jordprovet i suspension med disperingsmedel (vänster) efter 1,5 timmes vilotid; observera 

lersedimentet i botten. Lersedimentet är svårt att dekantera, det fastnar alltid en del som stannar kvar på 

krosspartiklarna när det sista av vattnet hälls av (höger). 



     

Figur 10: Krossprovet i klart vatten (vänster) och efter torkning i 105 C (höger). En del lermaterial verkar 

finnas kvar i provet. 

 



Appendix 8.1 

Rådata från analyserna genomförda på Cementa och CBI för materialen från förstudien och 

anläggningens turné. 

Metsostudien har i rådatan en annan markering översättningen är: 

1/55 M25 55 m/s 

2/70 M25 70 m/s 

3/85 M25 85 m/s 

19/45 M26 45 m/s 

4/55 M26 55 m/s 

5/70 M26 70 m/s 

6/85 M26 85 m/s 

20/45 M11 45 m/s 

7/55 M11 55 m/s 

8/70 M11 70 m/s 

9/85 M11 85 m/s 

10/55 M15 55 m/s 

11/70 M15 70 m/s 

12/ M15 85 m/s 

13/55 M28 55 m/s 

14/70 M28 70 m/s 

15/85 M28 85 m/s 

16/55 M4 55 m/s 

17/70 M4 70 m/s 

18/85 M4 85 m/s 

 

7.4.1 Siktkurva 0-4 mm, siktkurva 4-8 mm, 8-16 mm 

Tabell 7.4.1:1 Resultat från siktning och beräkning av finhetsmoduler för material 1-10 i Metso-

förstudien.  

Egenskap/Prov/rotorhastighet 1/55 2/70 3/85 4/55 5/70 6/85 7/55 8/70 9/85 10/55 

Stannar på 4 mm, % 0,1 0,4 0,2 0,3 0,2 0,0 
 

0,1 0,1 0,0 

Stannar på 2 mm 27,1 27,6 20,6 38,4 30,4 20,9 
 

26,8 23,7 21,3 

Stannar på 1 mm 24,1 21,4 18,7 21,3 19,3 19,1 
 

24,0 21,0 28,5 

Stannar på 0,5 mm, % 15,8 15,7 16,0 9,2 9,3 10,8 
 

16,0 14,7 19,1 

Stannar på 0,25 mm, % 11,3 11,8 14,6 5,7 6,1 7,1 
 

10,6 11,2 11,4 

Stannar på 0,125 mm % 8,7 9,1 12,1 9,4 11,8 12,6 
 

8,2 9,7 7,3 

Stannar på 0,063 mm % 6,3 6,9 8,5 10,1 15,2 15,8 
 

8,3 8,2 8,4 

Stannar på botten % 6,4 7,2 9,2 5,6 7,8 13,6 
 

5,9 11,5 3,9 

Andel > 2 mm % 27,2 28,0 20,8 38,7 30,6 20,9 33,9 26,7 23,7 21,4 



Andel < 0,125 mm % 12,8 14,1 17,7 15,7 23,0 29,4 9,5 14,2 19,7 12,3 

Andel < 0,125 av 0-2 mm % 17,6 19,5 22,4 25,6 33,1 37,2 14,4 19,4 25,8 15,7 

Andel < 0,063 av hela % 6,4 7,2 9,2 5,6 7,8 13,6 4,2 5,9 11,5 3,9 

Andel < 0,063 av 0-2 mm % 8,8 10,0 11,6 9,1 11,2 17,2 6,4 8,1 15,1 5,0 

Andel < 0,063 mm av 0-0,125 mm % 50,3 51,3 51,8 35,6 33,9 46,3 23,8 41,6 58,4 31,8 

Finhetsmodul, hela 2,68 2,62 2,28 2,85 2,43 2,05 
 

2,65 2,39 2,64 

Finhetsmodul 0-2 mm 2 1,89 1,69 1,81 1,52 1,4 
 

1,97 1,73 2,14 

Korndensitet kg/m3 2680 2680 2680 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2730 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 7.4.1:2 Resultat från siktning och beräkning av finhetsmoduler för material 11-20 i Metso-

förstudien.  

Egenskap/Provnr/rotorhastighet 11/55 12/70 13/85 14/55 15/70 16/85 17/55 18/70 19/45 20/45 

Stannar på 4 mm, % 0,0 0,1 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,1 

Stannar på 2 mm 20,6 16,0 33,2 28,8 21,8 47,2 35,9 32,9 38,3 41,8 

Stannar på 1 mm 27,1 23,9 18,2 15,6 14,5 22,7 23,8 23,7 19,8 23,2 

Stannar på 0,5 mm, % 19,5 20,5 11,4 11,6 11,8 11,0 14,5 14,3 8,4 11,1 

Stannar på 0,25 mm, % 11,2 14,9 10,7 12,1 12,9 6,1 8,3 9,2 5,4 7,0 

Stannar på 0,125 mm % 7,2 9,8 11,1 13,2 15,4 4,1 5,2 6,4 10,0 5,7 

Stannar på 0,063 mm % 9,5 6,9 8,5 10,2 12,6 3,2 4,9 5,1 10,9 5,3 

Stannar på botten % 5,0 7,9 6,3 7,8 10,4 5,1 6,7 7,8 6,8 5,7 

Andel > 2 mm % 20,6 16,1 33,8 29,6 22,4 47,8 36,5 33,5 38,6 42,0 

Andel < 0,125 mm % 14,5 14,8 14,8 18,0 23,0 8,4 11,6 12,9 17,7 11,0 

Andel < 0,125 av 0-2 mm % 18,2 17,6 22,4 25,5 29,7 16,0 18,3 19,3 28,8 19,0 

Andel < 0,063 av hela % 5,0 7,9 6,3 7,8 10,4 5,1 6,7 7,8 6,8 5,7 

Andel < 0,063 av 0-2 mm % 6,3 9,4 9,5 11,0 13,4 9,8 10,5 11,7 11,0 9,9 

Andel < 0,063 mm av 0-0,125 mm % 34,5 53,3 42,5 43,2 45,1 61,1 57,5 60,5 38,3 52,0 



Finhetsmodul, hela 2,57 2,35 2,66 2,42 2,09 3,34 3 2,87 2,78 3,11 

Finhetsmodul 0-2 mm 2,06 1,93 1,72 1,54 1,38 2,26 2,12 2,04 1,69 2,11 

Korndensitet kg/m3 2730 2730 2670 2670 2670 2700 2700 2700 2850 2850 

 

Tabell 7.4.1:3 Resultat från siktning och beräkning av finhetsmoduler för material M3REF-

M8REF.  

Egenskap/Prov M3 REF M3 
M4 

REF M4 
M6 

REF M6 
M7 

REF M7 
M8 

REF 

Stannar på 4 mm, % 4,1 5,4 4,5 13,5 14,9 0,5 15,4 0,2 16,1 

Stannar på 2 mm 23,5 16,1 23,7 30,0 26,8 4,0 23,0 14,3 35,2 

Stannar på 1 mm 20,7 19,1 22,4 24,6 18,2 26,6 18,4 21,3 19,0 

Stannar på 0,5 mm, % 14,2 15,9 15,8 13,8 12,8 25,4 13,6 20,2 10,1 

Stannar på 0,25 mm, % 10,8 13,4 10,5 7,2 10,2 20,8 10,6 17,1 6,9 

Stannar på 0,125 mm % 10,0 13,2 7,5 4,4 8,0 14,4 8,4 13,8 5,6 

Stannar på 0,063 mm % 7,6 9,4 5,3 3,0 4,6 6,1 5,5 8,5 3,4 

Stannar på botten % 9,0 7,4 10,3 3,5 4,4 2,3 5,2 4,7 3,7 

Andel > 2 mm % 27,6 21,5 28,2 43,6 41,7 4,5 38,4 14,5 51,3 

Andel < 0,125 mm % 16,6 16,8 15,7 6,5 9,0 8,4 10,6 13,2 7,2 

< 0,125 av 0-2 mm % 23,0 21,4 21,8 11,5 15,5 8,7 17,3 15,4 14,7 

Andel < 0,063 av hela % 9,0 7,4 10,3 3,5 4,4 2,3 5,2 4,7 3,7 

Andel < 0,063 av 0-2 mm % 12,4 9,5 14,4 6,3 7,5 2,4 8,4 5,5 7,7 

Andel < 0,063 av 0-0,125 mm % 54,1 44,2 65,9 54,5 48,7 27,2 48,6 35,8 52,3 

Finhetsmodul, hela 2,57 2,36 2,68 3,43 3,18 2,15 3,07 2,23 3,52 

Finhetsmodul 0-2 mm 1,81 1,73 1,94 2,40 2,01 2,06 1,95 1,86 2,19 

Korndensitet kg/m3 2680 2680 2700 2700 2650 2650 2660 2660 2670 
 

Tabell 7.4.1:4 Resultat från siktning och beräkning av finhetsmoduler för material 8 - M14.  

Egenskap/Prov M8 M10 M11REF M11 M12 M13  M13Ext M14REF M14 

Stannar på 4 mm, % 2,6 4,9 2,9 1,9 2,8 0 0,4 5,8 0,3 

Stannar på 2 mm 40,0 12,9 17,5 6,6 10,8 1,0 2,6 27,3 5,7 

Stannar på 1 mm 29,4 24,0 36,2 18,4 24,0 12,2 20,8 19,2 36,1 

Stannar på 0,5 mm, % 12,4 20,1 24,7 19,0 18,6 23,3 20,2 12,3 22,5 

Stannar på 0,25 mm, % 6,9 15,2 9,0 18,0 15,8 23,0 18,0 9,7 13,7 

Stannar på 0,125 mm % 4,6 11,6 3,7 17,3 14,0 21,2 16,9 9,8 12,6 

Stannar på 0,063 mm % 2,7 7,5 3,0 11,9 8,2 15,0 14,4 7,7 7,4 

Stannar på botten % 1,4 3,8 3,0 6,9 5,8 4,4 6,8 8,1 1,8 

Andel > 2 mm % 42,6 17,8 20,4 8,4 13,6 1,0 3,0 33,1 5,9 

Andel < 0,125 mm % 4,1 11,3 6,0 18,8 14,1 19,4 21,2 15,9 9,1 

< 0,125 av 0-2 mm % 7,2 13,7 7,5 20,6 16,3 19,6 21,9 23,7 9,7 

Andel < 0,063 av hela % 1,4 3,8 3,0 6,9 5,8 4,4 6,8 8,1 1,8 

Andel < 0,063 av 0-2 mm % 2,4 4,6 3,8 7,6 6,8 4,4 7,0 12,2 1,9 

Andel < 0,063 av 0-0,125 mm % 33,4 33,5 50,5 36,7 41,5 22,6 32,2 51,3 19,3 

Finhetsmodul, hela 3,41 2,48 2,99 1,87 2,25 1,5 1,72 2,72 2,37 



Finhetsmodul 0-2 mm 2,59 2,01 2,59 1,63 1,89 1,49 1,63 1,78 2,25 

Korndensitet kg/m3 2670 2690 2850 2850 2660 2720 2720 2720 2720 
 

Tabell 7.4.1:5 Resultat från siktning och beräkning av finhetsmoduler för material M15-M20.  

Egenskap/Prov M15 M16REF M16 M17A M17Extr M18 M19REF M19 M20 

Stannar på 4 mm, % 1,2 6,0 6,5 2,0 3,5 3,0 21,4 1,8 0,4 

Stannar på 2 mm 5,6 23,6 9,8 24,0 9,7 13,3 25,7 5,5 2,6 

Stannar på 1 mm 24,8 20,8 23,1 21,3 17,3 30,5 17,6 18,4 17,4 

Stannar på 0,5 mm, % 21,5 15,6 19,7 13,5 16,7 21,5 10,2 18,9 16,7 

Stannar på 0,25 mm, % 16,1 11,7 16,8 12,8 18,0 15,3 7,0 18,0 22,3 

Stannar på 0,125 mm % 12,4 10,3 13,2 11,4 16,1 10,3 6,9 18,3 25,5 

Stannar på 0,063 mm % 8,8 6,7 6,7 7,7 11,5 4,6 6,1 12,4 12,2 

Stannar på botten % 9,5 5,3 4,1 7,3 7,3 1,4 5,0 6,6 3,0 

Andel > 2 mm % 6,8 29,6 16,3 26,0 13,2 16,3 47,2 7,3 3,0 

Andel < 0,125 mm % 18,3 12,0 10,9 15,0 18,8 6,0 11,1 19,0 15,2 

< 0,125 av 0-2 mm % 19,6 17,1 13,0 20,2 21,6 7,2 21,1 20,5 15,7 

Andel < 0,063 av hela % 9,5 5,3 4,1 7,3 7,3 1,4 5,0 6,6 3,0 

Andel < 0,063 av 0-2 mm % 10,2 7,5 4,9 9,8 8,4 1,6 9,5 7,2 3,1 

Andel < 0,063av 0-0,125 mm % 51,8 44,0 38,0 48,5 38,7 22,9 45,1 34,9 19,6 

Finhetsmodul, hela 2,03 2,73 2,42 2,52 2 2,65 3,35 1,83 1,62 

Finhetsmodul 0-2 mm 1,86 1,94 1,96 1,83 1,6 2,28 1,95 1,61 1,55 

Korndensitet kg/m3 2850 2690 2690 2720 2720 2980 2700 2700 2660 
 

 

Tabell 7.4.1:6 Resultat från siktning och beräkning av finhetsmoduler för material M21REF- 

natur. 

Egenskap/Prov M21REF M21 M22REF M22 M24REF M24 natur 

Stannar på 4 mm, % 0 2,8 2,8 7,62 0,3 4,5 14,0 

Stannar på 2 mm 2,4 14,3 25,9 18,9 13,2 36,7 16,5 

Stannar på 1 mm 19,0 25,2 22,1 26,6 18,0 18,5 15,1 

Stannar på 0,5 mm, % 20,8 16,8 14,3 16,6 14,1 8,9 12,1 

Stannar på 0,25 mm, % 18,9 14,6 10,3 9,97 15,7 9,8 17,0 

Stannar på 0,125 mm % 17,1 12,9 8,7 7,83 17,1 10,2 17,8 

Stannar på 0,063 mm % 10,9 8,4 7,4 6,48 11,9 6,7 5,9 

Stannar på botten % 10,8 5,0 8,5 6,12 9,6 4,6 1,6 

Andel > 2 mm % 2,4 17,0 28,7 26,5 13,5 41,2 30,5 

Andel < 0,125 mm % 21,7 13,5 15,9 12,6 21,5 11,4 7,5 

< 0,125 av 0-2 mm % 22,3 16,2 22,3 17,1 24,9 19,3 10,8 

Andel < 0,063 av hela % 10,8 5,0 8,5 6,1 9,6 4,6 1,6 

Andel < 0,063 av 0-2 mm % 11,1 6,1 11,9 8,3 11,1 7,9 2,3 

Andel < 0,063 av 0-0,125 mm % 49,7 37,4 53,2 48,6 44,5 40,8 21,2 

Finhetsmodul, hela 1,66 2,38 2,65 2,8 1,92 2,97 2,7 



Finhetsmodul 0-2 mm 1,61 1,94 1,89 2,11 1,53 1,85 2,24 

Korndensitet kg/m3 2690 2690 2850 2850 2940 2940 2650 

 

Tabell 7.4.1:7. Siktkurvor och finhetsmodul för fraktioner 4-8 mm från täkterna. 

Siktkurvor och finhetsmodul 4-8 mm 
     

 
8 mm 4 mm 2 mm 1 mm 0,5 mm 0,25 mm 0,125 mm 0,063 mm botten FM 

M3 8,1 75,4 15,5 0,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 5,39 

M4  0,9 76,7 20,2 1,8 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 5,25 

M6  9,5 72,4 17,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,40 

M8  0,6 44,9 49,8 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,91 

M10 4,2 72,9 20,8 1,4 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 5,27 

M11   0,6 65,4 30,7 3,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 5,13 

M13  73,3 22,6 3,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 6,17 

M14  1,2 80,2 17,7 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 5,31 

M15 61,9 30,7 6,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,5 0,2 6,00 

M16 1,0 79,5 17,7 1,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 5,28 

M17 6,7 85,3 6,4 0,2 0,0 0,0 0,1 0,5 0,8 5,42 

M18  2,0 89,7 8,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,43 

M19 3,1 71,4 23,4 1,5 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 5,24 

M20 3,9 80,3 14,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 5,37 

M21 10,2 71,2 16,8 1,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 5,39 

M22 3,9 76,0 14,9 1,1 0,0 0,1 0,7 1,7 1,5 5,15 

M24 9,6 82,7 6,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,6 5,47 
 

 

7.4.2 Lös packning i 1-literskärl för fraktion 0-4 mm och fraktion 4-8 mm liksom 

hård packning för fraktionen 4-8 mm och kompaktdensiteten 

Tabell 7.4.2:1. Lös packning för fraktionen 0-4 mm och 4-8 mm liksom hård packning på 

fraktionen 4-8 mm. Kompaktdensiteten bestämd på fraktionen 4-8 mm. 

Fraktion 0-4 mm Hålrum 4-8 mm Hålrum 4-8 mm Hålrum kompaktdensitet kg/m3 

Prov 
Lös 
packning  lös p % 

lös 
packning  lös p % 

Hård 
packning   hård p % bestämd uppgiven 

M3 REF 0,5900 41,00 0,5279 47,21 0,6097 39,03 2667 2680 

M3 0,6327 36,73 
      M4REF 0,6339 36,61 0,5290 47,10 0,6106 38,94 2702 2700 

M4 0,6311 36,89 
      M6REF 0,5704 42,96 0,5402 45,98 0,6239 37,61 2654 2650 

M6 0,5857 41,43 
      M7REF 0,5956 40,44 
      M7 0,5995 40,05 
      M8REF 0,5649 43,51 0,5288 47,12 0,6003 39,97 2642 2670 

M8/69 0,5738 42,62 
      



M8/79 0,6011 39,89 
      M10 0,6132 38,68 0,5238 47,62 0,6056 39,44 2660 2690 

M11REF 0,5660 43,40 
      M11 0,5822 41,78 
      M12 0,6208 37,92 
      M13 0,6743 32,57 
      M13Extra    0,6544 34,56 0,6343 36,57 0,7249 27,51 3136 2720 

M14REF 0,5982 40,18 0,5578 44,22 0,6214 37,86 2876 2720 

M14 0,6002 39,98 
      M15 0,6004 39,96 0,5123 48,77 0,5842 41,58 2738 2850 

M16REF 0,5583 44,17 0,5310 46,90 0,5858 41,42 2773 2690 

M16 0,5999 40,01 
      M17A 0,6435 37,62 
      M17Extr 0,6238 37,95 0,5361 46,39 0,6000 40,00 2783 2720 

M18REF 0,5509 44,91 0,5150 48,50 0,5698 43,02 2875 2980 

M18 0,5877 41,23 
      M19REF 0,5785 42,15 0,5336 46,64 0,6001 39,99 2645 2700 

M19 0,5993 40,07 
      M20 0,5879 41,21 0,5335 46,65 0,5988 40,12 2645 2660 

M21REF 0,5548 44,52 0,5348 46,52 0,6020 39,80 2687 2690 

M21 0,6170 38,30 
      M22REF 0,5963 40,37 0,5637 43,63 0,6391 36,09 2834 2850 

M22 0,6201 37,99 
      M24REF 0,4760 52,40 0,4710 52,90 0,5185 48,15 2661 2940 

M24 0,5463 45,37 
      Natur 0,6443 35,57 
    

2650 
  

7.4.4            Lös packning 0,1 l, fraktioner 0,125-0,25 mm, 0,25-0,5 mm, 0,5-1 mm, 1-

2 mm, 2-4 mm och 0,125-2 mm 

Tabell 7.4.4:1. Lös packning för fraktionerna  0,125-0,25 och 1-2 mm från Metsomaterialen. 

Flödestiderna redovisas också här. 

Provnr/ packn packn packn packn flödestid flödestid 

rotorhast 0,125-0,25 1-2 mm 0-2 mm 0,125-2 0.125-0,25 1-2 mm 

1/55 0,4352 0,5168 0,5935 0,5601 32,8 39,9 

2/70 0,441 0,5154 0,5877 0,5538 31,3 38,2 

3/85 0,4475 0,5077 0,5901 0,5501 30,8 39,9 

4/55 0,4739 0,5114 
 

0,5551 26,2 38,7 

5/70 0,4793 0,5126 
 

0,5585 26,54 39,2 

6/85 0,4811 0,5169 0,627 0,5699 25,8 38,0 

7/55 0,461 0,515 
 

0,555 27,2 38,2 

8/70 0,468 0,5198 
 

0,5568 27,2 38,2 

9/85 0,475 0,5233 0,6297 0,5735 26,9 36,8 

10/55 0,4516 0,5118 
 

0,5471 >60 38,0 

11/70 0,4544 0,508 
 

0,5452 >60 38,9 

12/ 0,4509 0,5137 0,5997 0,56 37,9 39,1 



13/55 0,4171 0,5111 
 

0,5365 33,1 36,3 

14/70 0,4207 0,5094 
 

0,5319 33 40,5 

15/85 0,4247 0,514 0,571 0,5462 32,5 40,3 

16/55 0,455 0,5151 
 

0,5497 30 39,8 

17/70 0,4573 0,5191 
 

0,5541 28,1 38,7 

18/85 0,4573 0,514 0,6035 0,5539 32 39,6 

19/45 0,4727 0,5098 
 

0,5548 26,2 38,6 

20/45 0,4547 0,5157 
 

0,5527 28,2 38,3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 7.4.4:2. Lös packning för fraktionerna 2-4 mm, 1-2 mm, 0,5-1 mm, 0,25-0,5 mm, 0,125-

0,25 mm från täktinventeringen. 

 
Packningsgrad 

     

 
hela 2-4 mm 1-2 mm 0,5-1 0,25-0,5 0,125-0,25 0,125-2 

M3 REF 0,590 0,498 0,473 0,451 0,435 0,413 0,522 

M3 0,633 0,549 0,515 0,487 0,471 0,453 0,553 

M4REF 0,634 0,538 0,506 0,481 0,470 0,465 0,547 

M4  0,631 0,551 0,520 0,493 0,481 0,477 0,558 

M6REF 0,570 0,500 0,467 0,447 0,432 0,413 0,515 

M6 0,586 
 

0,507 0,487 0,476 0,459 0,545 

M7 REF  0,596 0,505 0,472 0,451 0,436 0,422 0,519 

M7  0,599 0,531 0,503 0,480 0,467 0,456 0,543 

M8REF 0,565 0,499 0,466 0,451 0,439 0,419 0,523 

M8/69  0,574 0,545 0,515 0,492 0,477 0,460 0,559 

M8/79 0,601 0,540 0,506 0,479 0,465 0,446 0,539 

M10 0,613 0,541 0,508 0,479 0,460 0,449 0,541 

M11REF 0,582 0,544 0,517 0,493 0,474 0,449 0,546 

M11 0,566 0,507 0,480 0,460 0,447 0,433 0,513 

M12 0,621 0,542 0,510 0,486 0,477 0,460 0,549 

M13 0,674 
 

0,574 0,539 0,531 0,532 0,610 

M13 Extra 0,654 
 

0,565 0,539 0,536 0,542 0,602 



M14 0,600 
 

0,519 0,492 0,480 0,476 0,560 

M14 REF 0,598 0,509 0,472 0,449 0,435 0,426 0,520 

M15 0,600 0,000 0,491 0,477 0,466 0,446 0,533 

M16 REF 0,558 0,496 0,463 0,432 0,409 0,393 0,498 

M16 0,600 0,550 0,507 0,472 0,446 0,431 0,533 

M17A 0,644 0,539 0,506 0,483 0,480 0,473 0,558 

M17Extra 0,624 0,550 0,514 0,482 0,470 0,458 0,543 

M18REF 0,551 0,463 0,446 0,429 0,420 0,412 0,494 

M18 0,588 0,545 0,510 0,482 0,466 0,453 0,546 

M19 REF 0,578 0,499 0,466 0,446 0,438 0,434 0,520 

M19 0,599 0,000 0,502 0,478 0,469 0,460 0,537 

M20 0,588 0,000 0,502 0,478 0,481 0,481 0,540 

M21 REF 0,555 0,000 0,459 0,441 0,427 0,412 0,500 

m21 0,617 0,541 0,508 0,482 0,469 0,447 0,546 

M22 REF 0,596 0,504 0,470 0,444 0,424 0,412 0,517 

M22 0,620 0,560 0,518 0,486 0,455 0,421 0,544 

M24 REF 0,476 0,438 0,417 0,383 0,349 0,323 0,433 

M24 0,546 0,497 0,466 0,436 0,417 0,387 0,498 

natur 0,644 
 

0,539 
 

0,583 0,477 0,550 

 

 

 

 

 

7.4.6 Bruksförsök med bestämning av utbredning ur Hägermannkon 

Tabell 7.4.6.1 Utbredning hos bruk och hålrum i fraktionen 0,125-2 mm för 1/55-10/55. 

Prov nr 1/55 2/70 3/85 4/55 5/70 6/85 7/55 8/70 9/85 10/55 

Utflyt 0g flyt 106 108 106 113 111 106 107 106 104 114 

Utflyt 1g flyt 134 139 117 147 134 117 135 131 119 133 

Utflyt 2g flyt 180 197 145 202 186 176 184 175 169 183 

Utflyt 3g flyt 239 251 178 252 244 232 226 211 210 230 

Hålrum,%  44,0 44,6 45,0 44,5 44,2 43,0 44,5 44,3 42,7 45,3 
 

Tabell 7.4.6.2 Utbredning hos bruk och hålrum i fraktionen 0,125-2 mm för 11/55-20/55. 

Prov nr 11/55 12/70 13/85 14/55 15/70 16/85 17/55 18/70 19/45 20/45 

Utflyt 0g flyt 103 100 100 101 101 110 109 106 106 105 

Utflyt 1g flyt 117 114 112 109 109 136 134 126 132 127 

Utflyt 2g flyt 169 141 142 142 136 182 182 169 189 171 

Utflyt 3g flyt 216 174 190 194 183 231 234 222 243 220 

Hålrum, % 45,5 44,0 46,4 46,8 45,4 45,0 44,6 44,6 44,5 44,7 
 



Tabell 7.4.6.3 Utbredning hos bruk och hålrum i fraktionen 0-2 mm för 4/55-11/55 

 
4/55 5/70 6/85 7/55 8/70 9/85 10/55 11/55 

Utflyt 0g flyt 109 105 101 101 100 88 110 115 

Utflyt 1g flyt 125 111 109 154 115 109 126 157 

Utflyt 2g flyt 162 138 123 183 131 124 178 188 

Utflyt 3g flyt 203 186 167 214 173 154 219 226 

Hålrum, % 

  
37,3 

  
37,03 

   

Tabell 7.4.6.4 Utbredning hos bruk och hålrum i fraktionen 0-2 mm för 12/55-20/55 

 
12/70 13/85 14/55 15/70 16/85 17/55 18/70 19/45 20/45 

Utflyt 0g flyt 107 95 91 0 105 100 94 106 108 

Utflyt 1g flyt 126 99 96 93 120 111 104 123 123 

Utflyt 2g flyt 171 102 99 94 150 133 116 159 156 

Utflyt 3g flyt 228 109 101 94 181 148 148 109 191 

Hålrum, % 40,03 
  

42,9 
  

39,65 
   

 

 

 

Tabell 7.4.6.5 Utbredning hos 0-2 mm bruk och hålrum i fraktionen 0-4mm för de 19 täkterna. 

 
utflyt 1 utflyt 2 BETAp Hålrum 

M3 REF 117,3 162,2 237 41,0 

M3 174,9 208,8 204 36,7 

M4REF 153,3 201,9 224 36,6 

M4  210,4 237,3 170 36,9 

M6REF 127,0 171,0 233 43,0 

M6 197,8 225,8 181 41,4 

M7 REF  156,0 182,8 206 40,4 

M7  170,8 208,1 210 40,1 

M8REF 125,0 164,7 233 43,5 

M8/69  181,5 213,4 198 42,6 

M8/79 181,5 213,4 198 39,9 

M10 182,5 218,1 202 38,7 

M11REF 181,0 205,9 185 41,8 

M11 192,0 228,6 199 43,4 

M12 175,2 199,3 188 37,9 

M13 227,5 261,9 177 32,6 

M13 Extra 222,6 258,7 183 34,6 

M14 206,4 239,2 186 40,0 

M14 REF 125,5 175,4 235 40,2 

M15 191,1 229,9 202 40,0 

M16 REF 107,6 119,1 232 44,2 



M16 159,9 197,2 215 40,0 

M17A 154,6 193,1 227 35,7 

M17Extra 151,0 190,0 221 37,6 

M18REF 142,9 191,1 228 44,9 

M18 238,1 259,0 125 41,2 

M19 REF 119,0 162,8 236 42,2 

M19 183,4 225,7 209 40,1 

M20 168,8 220,9 220 41,2 

M21 REF 114,3 139,2 234 44,5 

m21 168,4 222,1 221 38,3 

M22 REF 139,4 184,2 228 40,4 

M22 119,7 164,5 236 38,0 

M24 REF 97,2 105,7 250 52,4 

M24 139,2 175,7 225 45,4 

natur 177,8 205,0 193 35,6 

 

 

 

 

 

 

7.4.7 Bestämning av bruks reologiska egenskaper på CBI 

 



 

Figur 7.4.7.1 Reologiska egenskaper hos 0-2 bruk. 

 

7.4.8 Mikrobruks utbredning med Minisättkon 

Tabell 7.4.8.1 Utflyt 1 och 2 liksom BETAp för prov 1/55-10/55 

Tabell 7.4.7.1 
Utflyt 1 och 2 
liksom Betap 

         Prov nr 1/55 2/70 3/85 4/55 5/70 6/85 7/55 8/70 9/85 10/55 

Utflyt 1 67 71 74 85 89 95 83 78 82 69 

Utflyt 2 113 116 124 138 139 137 109 113 124 113 

BETAp 30,3 29,4 29,5 28,0 26,8 23,8 20,4 25,7 26,6 29,7 

 

Tabell 7.4.8.2 Utflyt 1 och 2 liksom BETAp för prov 1/55-10/55 

METSO-studien 
         Prov nr 11/55 12/70 13/85 14/55 15/70 16/85 17/55 18/70 19/45 20/45 

Utflyt 1 71 78 63 69 69 70 75 76 82 73 

Utflyt 2 112 123 107 105 111 113 116 116 136 111 

BETAp 28,8 28,0 30,9 28,3 29,4 29,3 27,9 27,5 28,7 27,7 

Tabell 7.4.8.3 Utflyt 1, 2 och 3 samt medel-BETAp för prover M3REF-Natur 

  
utflyt 1 utflyt 2 utflyt 3 

MEDEL-
BETAp 

M3 REF 
 

55 97 133 31,6 



M3 
 

72 118 162 29,1 

M4REF 
 

59 106 139 29,9 

M4  
 

71 111 163 30,2 

M6REF 
 

54 98 131 31,2 

M6 
 

73 114 152 27,8 

M7 REF  
 

56 104 147 32,1 

M7  
 

70 109 150 28,9 

M8REF 
 

74 115 150 26,9 

M8/69  
 

51 95 144 33,8 

M8/79 
 

72 111 158 29,4 

M10 
 

76 109 147 26,7 

M11REF 
 

61,5 123 157 28,9 

M11 
 

77 115 152 26,6 

M12 
 

63 101 151 31,5 

M13 
 

87 145 182 24,7 

M13 Extra 82 127 176 27,8 

M14 
 

63 110 147 29,8 

M14 REF 
 

59 102 132 29,4 

M15 
 

67 110 131 24,0 

M16 REF 
 

48 85 123 33,7 

M16 
 

59 104 134 29,3 

M17A 72 112 159 29,0 

M17Extra 
 

71 110 149 28,4 

M18REF 
 

53 97 148 33,6 

M18 
 

62 103 129 27,6 

M19 REF 
 

59 102 144 31,5 

M19 
 

71 112 149 28,0 

M20 
 

84 127 153 21,5 

M21 REF 
 

63 106 147 30,5 

m21 
 

72 115 155 28,4 

M22 REF 
 

63 104 150 31,1 

M22 
 

48 90 121 32,4 

M24 REF 
 

56 99 128 29,9 

M24 
 

60 101 149 32,0 

natur 
 

71 120 160 28,6 

 

 

 

 

 

7.3.9 Resultat från betongförsöken 

Tabell 7.4.9.1    Betongresultat för typen anläggningsbetonger med vct 0,4 

vct 0,4 Sättmått Utbredning Flytdos Flyt 220 Hållfasthet Kommentar Poäng 



M3 REF  230 560 39,6 37,7 61,2 Bra 3 

M3 210 500 39,2 41,1 75,6 Bra 3 

M4 REF 230 610 66,8 64,9 81,1 Bra 4 

M4  190 470 39,8 45,4 79,9 Stenig  5 

M6 REF  210 500 54,7 56,6 67,1 Bra 3 

M6 200 630 59,2 62,9 76,1 Bra 5 

M7 REF 200 545 48,3 52,0 80,1 Bra 3 

M7 200 530 35,4 39,1 66,8 Fin 4 

M8 REF  170 440 51,9 61,2 73,6 Faller isär 2 

M8/69  225 645 63,7 62,8 81,3 Bra 4 

M10  230 570 43,5 41,6 68,5 Bra 5 

M11   220 530 49,2 49,2 72,8 Bra 5 

M12  225 570 54,6 53,7 77,9 Fin 4 

M13Extra  250 660 54,4 48,8 73,1 Fin 5 

M13 220 535 46,2 46,2 71,1 Seg/bra 5 

M14 REF  225 620 74,8 73,9 80,1 Bra 5 

M14  240 560 58,6 54,9 78 Bra 5 

M14omtag  190 460 34,7 40,3 80,1 Fin+ 5 

M15 210 490 47,0 48,9 69,3 Bra 5 

M16REF 220 560 109,5 109,5 67,1 Mycket seg 5 

M16  220 540 64,0 64,0 70,2 Lite seg 5 

M17A 210 500 48,5 50,4 72,6 fin 5 

M17 Extra 225 610 56,0 55,1 80,3 fin 4 

M18 210 580 43,8 45,6 78,2 Kärv 3 

M19 REF  200 510 65,3 69,1 80,6 Stenig  3 

M19  240 600 56,1 52,4 79,9 Bra 5 

M20  240 610 70,8 67,0 75,5 Kletig 5 

M21 REF  260 690 135,0 127,6 75,2 Mycket seg 3 

M21  260 720 78,0 70,6 81,6 Lite separabel 3 

M21 omtag 220 515 39,0 39,0 
 

Mycket bra 5 

M22 REF  220 580 86,9 86,9 76,6 Bra 5 

M22  210 490 76,5 78,4 76,8 Mycket seg 4 

M24 REF  0 0 0 
  

Usel 1 

M24  190 475 50,6 56,2 72,2 Seg 2 

Natur  195 440 36,1 40,8 73,9 Bra 5 
 

 

 

 

 

Tabell 7.4.9.2    Betongresultat för typen husbyggnadsbetonger med vct 0,6 



vct 0,6 Sättmått Utbredning Flytdos Flyt 220 Hållfasthet Kommentar Poäng 

M3 REF  190 510 12,3 17,9 34,3 Bra 2 

M3 170 420 7,1 16,4 43,4 Bra 4 

M4 REF 170 460 21,5 30,8 45,5 Lite sep 5 

M4  190 525 18,2 23,8 45,3 Stenig 5 

M6 REF  200 545 27,8 31,5 42,2 Bra 3 

M6 210 550 17,2 19,1 42,5 Bra 5 

M7 REF 210 580 20,3 22,2 43,9 Bra 3 

M7 200 520 6,6 10,3 41,6 Bra 5 

M8 REF  135 480 20,7 36,5 41,7 Stenig sep 2 

M8/69  200 510 10,0 13,7 41,1 Fillerfattig 3 

M10  190 440 11,6 17,2 37,5 Bra 5 

M11   200 530 19,6 23,3 43,6 Bra 5 

M12  175 440 12,7 21,0 44,7 Bra 5 

M13  210 600 21,1 25,0 44,8 Bra 5 

M13Extra 240 630 22,4 18,7 42,7 Bra+ 5 

M14 REF  210 600 24,0 25,8 43,5 Bra 3 

M14  195 460 7,7 12,4 41,8 Bra 4 

M15 190 510 15,2 20,8 41,7 Bra 5 

M16 REF 210 440 61,6 63,4 42,2 Trög 5 

M16  220 510 33,5 33,5 45,1 Bra 4 

M17A 200 500 14,7 18,4 42,6 Bra 5 

M17 Extra 190 490 16,5 22,0 47,7 Bra 4 

M18 185 445 8,8 15,3 39,5 Lite sep 3 

M19 REF  170 510 32,9 36,6 46,0 stenig 2 

M19  185 420 17,3 23,8 45,5 Bra 3 

M20  205 490 37,5 40,3 46,0 Mindre bra 5 

M21 REF  250 660 84,8 79,2 39,7 Seg 3 

M21  200 495 3,1 6,8 30,8 Fin 5 

M22 REF  210 525 32,6 34,5 44,6 Bra 4 

M22  200 490 37,8 41,5 47,8 Bra 3 

M24 REF  
      

1 

M24  180 540 25,9 33,3 44,8 Stenig 2 

Natur  195 510 10,2 14,9 43,2 Bra 4 
 

 

 

 



Appendix 8.2 Foton och betyg på de blandade betongerna 
 

 

M3 REF 0,4 Sättmått och utbredning, 3 

 

M3 REF 0,4 Utbredning flera bilder, 3 

 

M3 REF 0,6 Sättmått, flera bilder,2 

 



 

 

 

M3 REF 0,6 Utbredning + närbild, 2 

 

M3 0,4 Sättmått, 3 

 

 

 

 

 

 



 

 

M3 0,6 Sättmått,4 

 



M4REF 0,4 sättmått och utbredning, 4 

 

M4REF 0,6 Sättmått och utbredning, 5 

 

M4 vct 0,4 utbredning, 5 

 

M4 vct 0,6 Sättmått och utbredning,3 



 

M6REF vct=0,4 Sättmått och utbredning, 3 

 

M6 REF 0,6 Sättmått och utbredning, 3 

 

M6 0,6 Sättmått och utbredning, 5 

 



M7REF 0,4 Sättmått, 3 

 

M7 REF 0,6 Sättmått och utbredning,3 

 

M7 0,4 Sättmått och utbredning,4 

 

 

M7 0,6 Sättmått och utbredning,5 

 



 

M8REF 0,4 sättmått och utbredning,2 

 

M8REF 0,6 sättmått och utbredning,2 

 

M8 0,4 sättmått och utbredning,4 



 

M8 0,6 sättmått och utbredning,3 

 

M10 0,4 Sättmått och utbredning,5 

 

M10 0,6 Sättmått och utbredning,5 

 



 

M11 0,4 sättmått och utbredning, 5 

 

M11 0,6 sättmått och utbredning, 5 

 

M12 0,4 Sättmått och utbredning, 4 



 

M12 0,6 Sättmått och utbredning, 5 

 

M13 0,4 sättmått och utbredning, 5 

 

M13 0,6 sättmått och utbredning, 5 



 

M13Extra 0,4 sättmått och utbredning, 5 

 

M13Extra 0,6 sättmått och utbredning 5 

 

M14 REF 0,4 Sättmått och utbredning, 5 



 

M14REF 0,6 Sättmått och utbredning, 3 

 

 

M14 REF 0,6 Utbredning från annan vinkel,3 

 

M14 0,4 Sättmått och utbredning,5 



 

M14 vct 0,6 Sättmått och utbredning, 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

M15 0,4 sättmått och utbredning, 5 



 

M15 vct 0,6 Sättmått, 5  

 

 

 

 

 

 

M15 0,6 Utbredning, 5 

 



 

M16REF 0,4 sättmått och utbredning, 5 

 

M16REF 0,6 sättmått och utbredning, 4 

 

M16 0,4, sättmått och utbredning 5 



 

M16 0,6 sättmått och utbredning, 4 

 

 

M17A 0,4 Sättmått och utbredning, 4 

 

M17A 0,6 Sättmått och utbredning, 5 



 

M17Extra 0,4 Sättmått och utbredning, 4 

 

M17Extra 0,6 Sättmått och utbredning, 4 

 

M18 0,4 Sättmått och utbredning, 3 



 

M18 0,4 utbredning, annan vinkel, 3 

 

M18 0,6 Sättmått och utbredning, 3 

 



 

M19REF 0,4 Sättmått och utbredning, 3 

 

M19REF 0,6 Sättmått , från två vinklar, 2 

 

 

M19REF 0,6 Utbredning och närbild, 2 

 



 

M19 0,4 Sättmått från två vinklar5 

 

M20 vct 0,4 Sättmått och utbredning, 5 

 

M20 vct 0,6, sättmått och utbredning, 5 

 



 

M21REF 0,4 Sättmått och utbredning, 3 

 

M21 REF 0,6 Sättmått och utbredning,3 

 

 

 

 

 

M21 0,4 Sättmått och utbredning, 3 



 

M21 vct 0,6 Sättmått och utbredning, 5 

 

M21 0,4 omtag Sättmått och utbredning, 5 

 

 

M22REF 0,4 Sättmått och utbredning, 5 

 



 

M22REF 0,6 Sättmått och utbredning, 4 

 

M22 0,4 Sättmått och utbredning, 4 

 

M22 0,6 sättmått och utbredning, 3 

 

 



 

M24REF 0,4  och 0,6 – i blandaren, 1 

 

M24 0,4 sättmått och utbredning, 2 

 

M24 0,6 sättmått och utbredning, 2 



 

Natur vct 0,4 Sättmått och utbredning, 5 

 

Natur vct 0,6 Sättmått och utbredning, 4 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendix 9.1 





































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendix 9.2 



Sammanställning: 

 
Nedan redovisas samtliga material där G-max värdet överstiger 200 samt där HIC värdet överstiger 1000. 
Dessa material har ej tillräcklig stötdämpande förmåga. 
Material som har G-max över 200 och HIC över 1000 är markerade med röd fet teckenfärg nedan. 
 
En okulär/visuell bedömning har utförts på de testade materialen som har varit placerade i behållare utomhus sedan proverna utfördes se bild nedan. 
Detta för att få en uppfattning om hur materialen påverkas av regn, fukt och temperaturväxlingar mm. 
Materialen har delats in i tre olika kriterier, se nedan. Vid denna visuella bedömning har det gjorts en bedömning av hur materialet har försämrats beroende på regn mm. 
 

1. Tänkbart 
2. Tveksamt 
3. Dåligt 

 
Material med blå teckenfärg är utställda efter HIC-prov 2014-09-27 
Material med lila teckenfärg är utställda efter HIC-prov 2014-12-07 
Bedömningen är utförd 2014-12-16 vid +5 grader C, materialet är ej fruset. 
 
Eventuellt kan HIC prov utföras på dessa material då de har varit placerade utomhus under 6-8 månader. Materialen torkas så att det kan likna förhållanden som råder 
under sommaren. 
Detta resultat kan ge en fingervisning av de material som är tänkbara att gå vidare med. 
 
Generellt gäller för alla material att det fina materialet mindre än 0,25mm och större än 8mm skall sorteras ut för att materialet skall uppfylla ställda krav på 
lösfyllnadsmaterial enligt SSEN 1176 tabell 4. I denna tabell anges endast sand och grus i nu gällande standard. 
De material som enligt HIC-prov samt visuellbedömning är tänkbara att gå vidare med enligt min bedömning är markerade med grön fet teckenfärg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Material G-max fallhöjd HIC fallhöjd Visuell bedömning  
M 14      2 
M 20      3 
M 10 2 
M 16 1 
M 15 2 
M 19 2 
M 13 1 

M 11 >200 3,0m 3 
M 17 2 
M 12 1 
M 18 >200 2,0m & 3,0m 2 
M 04 >200 2,0m & 3,0m >1000 2,0m & 3,0m 2 
M 07 1 

M 09 >200 3,0m 1 
M 03 >200 3,0m >1000 3,0m 3 

M 21 >200 3,0m 1 
M 22 >200 3,0m 1 
M 06 >200 3,0m 3 
M 08 >200 3,0m >1000 3,0m 1 

M 24 >200 3,0m 1 
M 23 1 
 
 
 
 

 
 

Prov utförda av Janne Wahlstedt 

 
2014-12-16 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendix 9.3 















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendix 9.4 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendix 9.5 







Appendix 10.1 Bilder från SEM på de olika proverna. Epoxiinbakade prov 

63-125 µm 
 

 

                                       M3 M4

  



                                     M6 M7  

  

                                     M8                                                                        M9  

     

                            M10                                                                                               M11 (din M9) 



  

                                             M12 M13 

  

                        M14 M15 



  

                               M16 M17 

  

                              M18 M19 
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