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Vid framställning av bergkross-
produkter har bergmaterialets
kvalitet allt mer framstått som
en viktig faktor. Forskning med
avseende på de faktorer, som
bestämmer de kvalitativa egen-
skaperna har sedan lång tid be-
drivits vid Statens Väg- och tra-
fikinstitut (VTI). Vid Sveri-
ges Geologiska Undersökning
(SGU) bedrivs bla kartläggning
av Sveriges berggrund, med syf-
tet att visa bergarternas utbred-
ning och egenskaper. Geolog
Stellan Ahlin, SGU, och
förste forskningsingenjör Hå-
kan Thorén, VTI, beskriver
här bergstekniska egenskaper
hos västsvensk gnejs.

I samband med SGU:s kartering har prov
ning av några bergtekniska egenskaper
gjorts på de vanligaste bergartstyperna på
kartbladet Borås SV (25x25 km). Denna
undersökning illustrerar, hur de tekniska
egenskaperna varierar med bergartstyp. Det
framgår också, att man med relativt enkla
medel kan ge en användbar beskrivning av

   

Fig 1. Den geologiska provinsen östra pregotium.
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berggrundens hållfasthetsegenskaper inom
ett större område.

Den västsvenska gnejsregionen
Det aktuella kartbladets område (se g I )
ligger inom den del av landet, som kallas
västsvenska gnejsregionen. Denna kan på
geologiska grunder delas in i ett flertal un
derområden, eller storenheter, som skiljer sig
sins emellan i större eller mindre grad. Berg-
artstyper och processer, som präglat berg
arterna, skiljer sig mellan storenheterna.
Varje storenhet har sålunda en karaktäris
tisk uppsättning bergarter, men senare pro
cesser, och av dessa framkallade förändring
ar av bergarterna kan ha olika intensitet och
effekt i olika storenheter.

De faktorer, som avgör bergmaterialets
tekniska egenskaper, skiftar alltså mellan
storenheterna, men har ett enhetligt mönster
inom var och en av dem. Det undersökta
området är representativt för ett större om
råde. Detta kallas Ostra Pregotium, se g l .

Inom denna storenhet har de olika proces-
serna medfört en markant omkristallisation
av de ursprungliga bergarterna, vilket in
nebär dels, en viss homogenisering, dels för

grovning av kristallerna.

Bergartstyper

Bergarterna inom kartbladets område be
skrivs närmare i en kartbladsbeskrivning
(SGU Ser Af, Berggrundskartan Borås SV,
som är under arbete), men med en förenklad

beskrivning kan man dela in förekommande
bergartstyper från SiOZ rika, sura , till
SiOZ-fattiga, basiska bergarter. (Fig 2.)

 

 

Pegmatit, alltid massformig. Bergartsty
pen upptar 5 proc av kartbladets areal.

Gnejser av olika sammansättning. Till sitt
ursprung är gnejserna omvandlade djup
bergarter. Oberoende av sammansättningen
är de oftast medelkorniga (huvudmassan av
mineralkornen är mellan 1 och 5 mm), de
omkristalliserade typerna är oftast grovt
medelkorniga (flertalet mineralkorn något
mindre än 5 mm, åtskilliga korn större än 5
mm).
D Ultrasaliska, röda eller ljust röda, vanli-
gen starkt omkristalliserade gnejser. Dessa
upptar 10 proc av kartbladets areal.
D Granitiska, rödgrå, glimmerförande gnej
ser. Dessa upptar 40 proc av kartbladets
areaL
D Intermediära, (tonalitiska eller granodio
ritiska), grå, hornbländerika gnejser, vanli-
gen omkristalliserade. Dessa upptar 10 proc
av kartbladets areal.
EJ Intermediära, (tonalitiska eller granodio
ritiska), grå glimmerrika gnejser, ådrade el
ler omkristalliserade. Dessa upptar 30 proc
av kartbladets areal.

Grö'nstenar, mörka, basiska (se avsnit-
tet om mineralogi) bergarter, av flera typer;
ultrabasiter, gabbro, amfibolit. Dessa berg
artstyper upptar 5 proc av kartbladets areal.

Mineralogi
Bergarternas tekniska egenskaper bestäms
delvis av ingående mineral.

Gnejserna innehåller generellt ganska få
mineral. Dessa är:

Huvudmineral (tillsammans 90 100 proc
av bergarten): Kvarts + Plagioklas + Mik
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Fig 2. Oversiktlig berggrundskarta över bladet Borås SV. Bergarts-
typer enligt nedanstående legend. Nummer refererar till provtag-
ningsiokalerna enligt tabell 1.
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Fig 3. Mineralsammansättning och andra egenskaper
hos gnejserna inom kartbladet Borås SV.

roklin + Biotit + Hornblände. Till biotit
förs här också de ganska små mängder av
klorit, som ibland återfinns i områdets berg
arter. Klorit har väsentligen samma mekani
ska egenskaper som biotit. I mindre ut
sträckning förekommer andra mineral. Des
sa behandlas närmare i kartbladsbeskriv
ningen.

Biotit (glimmer) har dåliga mekaniska
egenskaper, eftersom det är mjukt och lätt
spaltar upp. Kvarts är inom området det
hårdaste av de vanligast förekommande mi-
neralen.

Skillnaderna mellan ultrasaliska, granitis
ka och andra gnejser, består i proportioner-
na mellan huvudmineralen. Detta illustreras
av g 3. Eftersom mikroklin (kalifältspat) ty
piskt är rosa, samt biotit och hornblände
svarta, kan en grov uppskattning av sam-
mansättningen göras efter bergartens färg
och gråton.

Den indelning i ultrasaliska, granitiska,
etc sammansättningar, som här använts, föl-

jer en vanlig geologisk indelning efter SiOZ
halt, surhetsgrad , som förenklat kan sägas
vara bergartens kemiska halt av kiseldioxid.
Surhetsgraden är korrelerad med densite

ten och detta illustreras för det undersökta
området av g 3.

Surhetsgraden är avgörande för bergar-
ternas halt av kvarts, och i detta fall också
för deras halt av glimmer. Densitetsbestäm
ningen av gnejser från den aktuella storenhe
ten kan ge upplysningar om kvartsmängd
och glimmerhalt. Förbehåll får göras för de
fall, (se ovan och g 3), då hornblände ersät-
ter biotit. Identifieringen av biotit och horn-
blände kan göras efter mikroskopisk analys,
eller efter viss vana, i fält.

Grönstenarna har varierande mineralogi.
Oftast är de dock hornbländerika, ibland
glimmerrika, och undantagsvis förekommer
mer speciella mineralsammansättningar.
Grönstenarna är mörka, och deras densitet
ligger högre, ibland mer än 10 proc högre än
gnejsernas.

Provtagning
Representativa prover från de viktigaste
bergartstyperna togs för bestämning av de
tekniska egenskaperna. Provtagningspunk
terna och de provtagna bergarterna framgår
av tabell ]. Pegmatit har inte ingått i prov

tagningsserien, men då bergarten alltid är
grovkornig och massformig, kan den förut
sättas ha dålig hållfasthet. Inte heller basiska
bergarter har ingått i provtagningsserien.
De basiska bergarterna är här en areellt li

ten grupp, med stor variation. En del, som
biotitrika typer, kan antas ha mycket dåliga
egenskaper. Utanför bladets område, men
inom samma storenhet, finns gabbrobergar
ter, som emellertid kan representera goda
bergartskvaliteter. Vid en utökad undersök
ning, skulle således några representanter för
dessa bergartstyper, tagits med.

Teknisk provning
Vid bestämningen av de tekniska egenska
perna har två provningsmetoder använts.
Dessa avser sprödhetstal respektive sliptal.
Bestämningarna används bla vid bedöm-
ning av stenmaterialets lämplighet till bitu
minösa vägbeläggningar, och de beskriver
materialens slaghållfasthet och nötningsmot
stånd vid användning för detta ändamål.

Metoderna är framtagna vid VTI, där
också samtliga analyser är utförda. Labora
torieundersökningarna omfattar också kom-
paktdensitet. För bedömningarna av spröd
hetstal har efter krossning ett bestämt flisig-
hetstal (1,36) framsiktats på harpsiktar.

En bestämd del av provningsmaterialet
har tagits från varje sikt. Sålunda har 29,5
proc av materialet tagits från fraktionen
8 11,2 mm, 53,5 proc från 5,6 8 mm och

17,0 proc från 4 5,6 mm. Denna fasta i-
sighet har valts för att jämförelser ska kunna
göras mellan de olika materialens slaghåll-
fasthet.

Det undersökta materialet har sedan kros-
sats i institutets käkkrossar, och bestäm
ningarna utfördes på fraktionen 8 11,2 mm
med kvadratiska siktar. Resultatet av prov-
ningen framgår av tabell 1 .

Sliptalet är ett mått på stenmaterialets av
nötning. Det uttrycks i mg/cm2 efter avnöt-
ning i normerad apparat. Lågt sliptal anger
att materialet har goda nötningsegenskaper.

På grundval av de erhållna resultaten kan
en indelning av de undersökta bergartstyper
na göras, som avser sprödhetstal och sliptal.
Adergnejser, oavsett om de har granodiori
tisk eller granitisk sammansättning, har
sprödhetstal mellan 40 och 45, och sliptal
som är genomsnittliga (också om tidigare

    

 

Fig 4. Exempel på kornfogning i gnejserna
inom kartbladet Borås SV, komplicerad
kornfogning efterdeformation (a), ordinär
kornfogning (b) samt kornfogning efter

omkristallisation (c).

mätningar från regionen beaktas). Gruppen
omfattar proverna 1, 7, 9 och 11. Fig 2B.

Omkristalliserad gnejs, nr 2, med enkel
kornfogning (fig 2C), har sämre sprödhets
tal än föregående grupp. Sliptalen är högre
för detta prov, än för föregående. Av densi
tetsbestämningen framgår dock, att bergar
ten mineralogiskt är likartad ådergnejserna.
Skillnaden i sliptal är alltså att hänföra till
den enkla kornfogningen.

Hornbländerik gnejs, nr 4 och 5, har
ganska enkel kornfogning, och detta är
förklaringen till att sprödhetstalen är högre
än för ådergnejserna. Dock är de något lägre
än för den omkristalliserade gnejsen, nr 2.

Sliptalen för de hornbländerika gnejserna är
de högsta av samtliga. Orsaken är dels låg
kvarts och glimmerhalt, men troligen också
starkt bidragande, en ganska kraftig omkris

tallisation.
Ultrasaliska gnejser, nr 3, 6 och 8, har

sprödhetstal över 50. På grund av deras
sammansättning är de oftast kraftigt omkris
talliserade ( g 2C), och rika på pegmatitiskt
material. De har ganska låga sliptal, på
grund av högt innehåll av hårda mineral,
kvarts och i viss mån fältspat.

Prov nr 10 representerar kraftigt deforme-
rade gnejser i anslutning till en mylonitzon
(se tex Lundegårdh, mfl Berg och jord i
Sverige. Almqvist & Wiksell). Gnejserna vid
denna zon är fint medelkorniga och med god
sammanhållning mellan mineralkornen, se
g 2A. Det låga sprödhetstalet, 32, orsakas
av dessa förhållanden. Bergarten innehåller
ganska låga halter kvarts, men har hög halt
av glimmer. Detta förklarar, att Sliptalet är
förhållandevis högt.

Bergarternas nötningsmotstånd (sliptal)
visar en grov korrelation med densiteten. Ett
sådant samband mellan sliptal och densitet
är rimlig, då det hårdaste mineralet, kvarts,
grovt kan sägas tillta i volymsandel med
sjunkande densitet. Detta är dock en för-
enkling. Sliptalet är också beroende av berg-
artens uppbyggnad och kornfogning.

Kornfogningen kan, som illustreras avjig
2, vara av olika typ, som ger olika god sam-
manhållning mellan mineralkornen. En dålig
sammanhållning föreligger i de omkristallise
rade gnejserna, medan vissa starkt deforme-
rade gnejser kan uppvisa en god samman-
hållning.
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Tabell 1.

Provningslokal Koordinater Bergart Densitet

1 Svarvhult 64024/13189 Intermediär, 2,71

glimmerrik åder-

gnejs

2 Storsten 64204/13103 Intermediär, glim 2,73

merik, omkristalli-

serad gnejs

3 Näverhult 64187/13113 Ultrasalisk gnejs 2,66

4 Lunden 64237/13153 Hornbländerik gnejs 2,82

5 Lilla Tränningen 64208/13223 Hornbländerik gnejs 2,76

6 SV Ödenäs 64138/13056 Ultrasalisk gnejs 2,67

7 Läkarebo 64115/13036 Intermediär, glim- 2,70

merrik ådergnejs

8 Applakärr 64241/13104 Ultrasalisk gnejs 2,64

9 Olsfors 64010/13145 Granitisk ådergnejs 2,68

10 Haraldstorp 64106/13008 Mylonit 2,96

11 N Hedared 64150/13173 Intermediär, glim 2,78

Deformationen har i ett sådant fall inte
gett upphov till sönderkrossning, utan enbart
en förändring av bergartens mikroskopiska
struktur, som illustreras i g 2. Den kan allt
så resultera i en fördelaktig förändring av
mineralkornens hopfogning.

Visst mönster

Det område, som diskuteras här (se g l),
uppvisar ett visst mönster beträffande före-
kommande bergarters mekaniska egenska
per. Huvudiakttagelserna är:

merrik ådergnejs

 

 

Sliptalet är lägre för sura gnejser, än för
basiska. Omkristallisation tenderar att
höja sliptalet.

Sprödhetstalet är bäst (lägst) i interme-
diära gnejser, särskilt de med komplice
rad kornfogning.

Halt av kvarts och glimmer kan uppskat
tas ur bergartens densitet såsom framgår
av g 3.   

Sprödhetstal Styrkegrad
(vid konstant (vid konstant
tlisighetstal: tlisighetstal:

Sliptal 1,36) 1,36)

139 45 1

143 55 > 3

139 53 3

156 47 2

155 50 2

135 53 3

126 42 1

116 53 3

123 44 1

136 32 1

122 45 2

Av skäl som redan nämnts, avser resulta

ten enbart den aktuella storenheten, se tig 1.
Den omkristallisation, som i det beskrivna

området visar sig vara viktig för material
egenskaperna, kan i andra storenheter vara

mindre utpräglad. Där kan andra faktorer
vara avgörande, som tex mineralogisk sam
mansättning.
Som en sammanfattning kan konstateras,

att en geologisk indelning i bergartstyper,
ger en vägledning om bergmaterialets kvali
tet. I
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