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FÖRORD

Väginstitutet och senare Väg- och trafikinstitutet har redan tidigare,

huvudsakligen för egna FdU-medel, gjortlutredningar av glimmer i

vägmaterial, men ny utredning har beställts av vägverket för att ge

underlag för en eventuell normering av glimmerhalt. Vägverkets kon-

taktman har varit Håkan Thorén.

Peet Höbeda
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Glimmer i vägvmaterial - inverkan på egenskaper och analysmetoder för
glimmerhalt

Av Peet Höbeda
Statens väg- och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Vägverket har kommit med förslag att maximera glimmerhalten i

beläggningssten till 10 volym-% men också haft lokala krav på glim-

merhalten i finandelen. En utredning har gjorts av internationella

erfarenheter med glimmer i stenmaterial till asfaltmassa, men för

fullständighetens skull också i betong och ostabiliserade vägmaterial.

Vidare har metoder att mäta glimmerhalt inventerats.

Egenskaperna hos glimmerrika bergarter behandlas och det framhålls

att förutom halten är även glimmermineralens storlek, orientering och

tendens till skiktvis ansamling av betydelse. Glimmerrika stenmaterial

får dålig slitstyrka i beläggningar. Samtidigt kan bindemedelsbehovet

öka, beroende på insugning och adsorption av bitumenbeståndsdelar. Vid

krossning anrikas glimmer i finmateria'let som fria korn eller blandkorn.

I betongsammanhang ökar vattenbehovet och tryckhållfastheten ned-

sätts. Vid undersökningarna har man dock i regel använt malt, höggra-

digt sönderdelat muskovitpulver som ger större effekter än grövre

"naturlig" glimmer. Paradoxalt nog kan också glimmer vid vissa speciel-

la användningsområden med asfalt- eller cementbindemedel ersätta

fiberprodukter. Man får ökad draghållfasthet och brottseghet, i varje

fall vid relativt låga halter av mineralet.

Hög glimmerhalt i undergrundsjordarter eller ostabiliserade överbygg-

nadsmaterial innebär ett fjädrande material som är svårt att packa.

Man har mätt låga E-moduler redah vid låga vattenkvoter. Cementsta-

bilisering kan i detta fall ha god effekt.

Man har försökt använda olika metoder för bestämning av glimmerhalt;

mestadels har pulverpreparat analyserats. I mineralberedningssamman-

hang är glimmerhalten av särskilt intresse eftersom muskovit är ett
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ekonomiskt viktigt mineral. Ingen av metoderna som använts är dock

lämplig i vägsammanhang; Mikroskopiska undersökningar är behäftade

med alltför stora felkällor, »bl a i provtagningsledet för en säker

kvantitativ* bedömning. Olika separationsmetoder är antingen alltför

osäkra eller omständiga. Indirekta metoder har även provats med mer

eller mindre lyckat resultat. Mätning av bindemedelsabsorption efter

centrifugering (CKE-metod) bör provas.

Glimmerhaltiga bergarter får dåliga värden vid nötningsförsök som

slipvärde och inte normerad kulkvarnsmetod. Även om man f.n. produ-

cerar stenmaterial från vissa täkter med glimmerrika bergarter, är

risken liten att man etablerar sig i sådana i framtiden. Behovet av ett

speciellt krav på glimmerhalt är därför diskutabelt.
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Mica in road surfacing aggregates - influences on properties and
analytic methods for mica content

By Peet Höbeda
Swedish Road and Traffic Research Institute
5-581 01 LINKÖPING
Sweden

SUMMARY

The Swedish Road Administration has proposed ten per cent as a

maximum limit for mica content in road surfacing aggregates. Local

specifications for mica content in fine aggregates have also been used.

A literature study was carried out in order to gather experience on

mica rich aggregates in bituminous mixtures as well as in concrete

works. Test methods to measure mica content have also been studied.

The properties of mica-rich rock materials are not only dependent on

the mica content but also on the mineral size, orientation and separa-

tion.

Aggregates, rich in mica, have poor wear resistance in road surfacings.

The asphalt binder content might also increase because of varying

absorption and adsorption of bitumen. When mica-rich aggregates are

crushed the mineral will be enriched in the fine material as separate

mineral grains.

Considering concrete, the water content, necessary for a given consis-

tency, is increased and the compressive strength decreases. Most

investigations have been made with ground, "synthetic" muscovite

powder that may have a stronger effect than natural micas.

However, a certain mica content can be favourable in certain special

applications, with cement as well as with asphalt binders. Small

quantities of mica might be a substitute for fibres as the tensile

strength and toughness will increase.

A high mica content in subgrade soils or unbound pavement materials
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will result in low resilient modulus and compaction difficulties. Treat-

ment with cement has been promising.

Attempts have been made to use different methods for determination

of the mica content; as mica is an important industrial mineral research

has mostly been done in that particular mineral industry. None of the

methods seems to be well suited for testing of road materials. Micro-

scopical investigations are difficult, much owing to sampling problems.

Special separation methods often have a low precision. The same can be

said about different indirect methods. The CKE (centrifuge kerosene

equivalent) test should be considered because a relevant property is

measured.

Aggregates, rich in mica, perform poorly in aggregate tests used in

Sweden - the abrasion value test (modified BS 812) and the VTI wet ball

mill test (the latter a non-standardized one). In view of this it is

unlikely that new quarrying operations will be performed in mica-rich

rock materials. A special test for measuring mica content therefore

seems questionable.
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1 INLEDNING

Glimmer är ett vanligt mineral i svensk kristallin berggrund och

glimmerrika bergarter kan inte undvikas vid vägbyggnad. Stenmaterial

med hög halt av mineralet ger dåliga asfaltmassor. I Vägverkets BYA-

nytt 86 'kapitel 7:01, sägs att "stenmaterial till beläggningar bör ej ha

glimmerhalt överskridande 10 volym-%. Bestämning av glimmerhalt kan

utföras t ex av Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) eller Statens

Väg- och Trafikinstitut".

Det har diskuterats hur glimmerhalten lämpligen ska mätas men också

om ett sådant krav verkligen är nödvändigt. Man avser i BYA-nytt

glimmerhalten i hela bergmaterialet, men vidlokala upphandlingar av

stenmaterial i Norrlandslänen har vägverket också föreskrivit en maxi-

mal glimmerhalt på 20% i material <O.l mm. Det sägs inte vilken

procenthalt (vikt-, volym- eller korn-%) man avser.

Det har därför ansetts nödvändigt att göra en utredning, dels av

inverkan av glimmer på vägmaterial, dels av olika metoder att mäta

glimmerhalt. Eftersom mycket litet är skrivet om glimmer i stenmate-

rial till asfaltbeläggningar, har även erfarenheter från betongteknologi

samt undergrunds- och överbyggnadsmaterial inhämtats.

2 ALLMÄNT OM GLIMMER

Glimmergruppen omfattar flera olika mineral men de viktigaste som

förekommer i berggrunden är biotit och muskovit (mörk resp ljus

glimmer). Den senare är ett viktigt industrimineral. Mycket finkornig

muskovit kallas sericit och kan bildas sekundärt från andra mineral, ex.

fältspater. Av industriell betydelse är även mer sällsynta glimmerva-

rianter som phologopit, vermiculit och lepidolit (jfr Lefond, 1975).

Kemiskt sett utgörs glimmer av komplicerat uppbyggda vattenhaltiga

aluminiumsilikater vars kemiska formler formellt kan skrivas:

Muskovit: KAlz ((OH, F2) AlSi3010)

Biotit: K (MgFe, Mn)3 ((OH, F)2 AlSi3010).
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Biotit innehåller järn och magnesium vilket ger den mörka färgen men

också högre kompaktdensitet (2.9-3.2 g/cm3) än för muskovit

(2.8 g/cm3). Glimmermineral kristalliserar i det monoklina systemet

och bildar sexsidiga kristaller (pseudohexagonala). Skiktgitteruppbygg-

naden förklarar den goda, spaltbarheten i en riktning (foto i och 2)

eftersom skikten binds tämligen löst samman med kaliumatomer

(Lefond, 1975). Teoretiskt sett har .varje skikt en tjocklek på ca 10 Å,

men kan i praktiken inte spaltas till tunnare blad än ,0.001 mm, dvs 1000

enhetsblad (Ernström Mineral, 1982).

Glimmer är ett mjukt, elastiskt mineral med Moh's hårdhet 2-2.5

(muskovit) och 2.5-3.0 (biotit). Den senare är vittringsbenägen, ej

syrabeständig och tål värme sämre än muskovit. Den har därför inte

någon direkt industriell användning, annat än till jordförbättring. Biotit

kan dock omvandlas till hydrobiotit, en skiktvis blandning av biotit och

vermiculit. Den senare är ett industrimineral (expanderar vid upphett-

ning till ett lättballastmaterial) och man utvinner därför ibland hydro-

biotit.

Man skiljer mellan grov- och finbladig muskovit (SOU 1977:75). Grov-

bladig glimmer har sedan länge använts i ugnsfönster, lampskärmar och

senare främstli elektrisk och elektronisk industri. Malen glimmer

erhålls antingen som restprodukt från bladglimmerframställning eller

också annan mineralutvinning. Boliden tar ex. fram mineralet från

anrikningssand i Aitik. Glimmerpulver används som filler i vissa asfalt-

produkter som takpapp (minskar kladdning), gummi (förstärker men

minskar också kladdning) samt plaster (för ökad böjhållfasthet samt

bättre form- och värmebeständighet). Den finkorniga glimmern används

även som pigment i färger, till svetselektroder m.m. Man anser att

glimmern bör kunna ersätta asbest i en del plast- och cementprodukter.

Malning av glimmer är svårt att utföra beroende på mineralets elastiska

egenskaper och hala ytor samt specialbyggda anläggningar erfordras.

(Vid egna kulkvarnförsök framkom även att glimmerfjäll inte sönderde-

lades till finmaterial <0.074 mm lika lätt som andra mineral, Höbeda

och Chytla 1985). Beredning av .glimmerpulver behandlas av Lefond

(1975). Ju tunnare glimmerfjällen blir desto värdefullare produkt.
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Våtmalning underlättar uppdelningen i tunna blad utan att alltför

mycket förstöra dessa. Upphettas glimmer till så hög temperatur att

den dehydratiseras blir den spröd och kan söndersmulas mellan fingrar-

na. Upphettning till lägre temperatur kan dock ge en gynnsam uppblad-

ning som underlättar malning. Glimmerfjäll får med vatten en lerlik-

nande konsistens men vid torkning erhålls inget fast" material som med

lera utan materialet sönderfaller till pulver.

Glimmerfjäll har en förmåga att överlappa varandra och utgör därför

ett smörjmedel. Mineralet utmärks inte enbart av bladig kornform och

elastiska blad men även hög ytaktivitet och kornen tenderar att häfta

vid plana ytor. Nyspaltad glimmer kan hopläkas i vacuum.

3 EGENSKAPER HOS GLIMMERHALTIGA BERGARTER

Inte enbart halten glimmer är avgörande för egenskaperna hos bergarter

utan också orienteringen och fördelningen av mineralet. Dessutom är

glimmerrika bergarter i regel inhomogena (jfr foto 3-5). Förekommer

glimmern i orienterade skikt får man riktningsberoende egenskaper hos'

bergarten eftersom brott företrädesvis följer glimmerskikten.

Mineralorienteringen bestämmer även stabilitetsförhållandena i berg,

eftersom uppsprickning och utglidning kan ske efter ogynnsamt oriente-

rade glimmerskikt (jfr även foto 6). Av betydelse i sammanhanget är

dessutom att friktionen mellan kom av glimmer men också andra

skiktmineral påverkas mer av fuktighet än friktionen mellan mineral

med "kompakt" kristalluppbyggnad (Horn och Deere 1962, Nascimento

1981).

Borrnings- och sprängningsegenskaper hos berg försämras även av

orienterade glimmerskikt (Selmer-Olsen 1964, Bergh-Christensen 1968).

Detta beror dels på att den ansamlade glimmern verkar dämpande,

absorberar energi och materialet "svarar" dåligt, dels beroende på att

glimmerskikten styr brottbildningar och ett "idealt" brottmönster inte

kan uppkomma.

Vid undersökning av provkroppar har man funnit att med ökande
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glimmerhalt nedsätts bergartens elasticitetsmodul (Belikov 1967).

Becker och Macht (1933) har också visat att slitstyrkan hos tyska

graniter nedsätts med ökande glimmerhalt. Bergartsprovkropparna nöt-

tes därvid på slipskiva på samma sätt som vid slipvärdesprovning.

Hagerman (1943) har funnit att böjdraghållfastheten kan vara betydande

vinkelrätt mot glimmerorienteringen och i varje fall hos finkorniga

bergarter betydligt högre än hos glimmerfattiga bergarter med högre

tryckhållfasthet. Biotit är lättvittrad till skillnad från muskovit och kan

i vissa fall sönderfalla på kort tid. Struilleau (1970) har i Frankrike

utvecklat en speciell provningsmetod för bedömning'av vittringsegen-

skaper. Metoden innebär behandling av provmaterialet med syrasatt

vatten.

Vid projektering av höga dammar med sprängstensfyllning gör man i

laboratoriet ofta triaxiaiförsök vid höga spänningar. Vid byggandet av

den 224 m höga Mica-dammen i British Columbia, Kanada, provade man

exempelvis en biotitgnejs. Materialet visade sig dock vara alltför

deformerbart för användning i fyllningen. Orsaken anses vara att de lätt

uppspaltande biotitskikten förorsakar nedbrytning av stenarna vid skjuv-

påkänningen och därmed också risk för framtida sättningar av fyll-

ningen (Thompson 1971). Den' använda graderingen har även stor inver-

kan och för ett från början välgraderat material bör risken för senare

nedbrytning minska. Det är dock svårt att påverka graderingen i

tillräcklig grad bara genom sprängning.

Vid utsprängning eller krossning av bergarter, innehållande skiktvis

ansamlad glimmer, erhålls flisig sprängsten resp krossprodukt. I det

senare fallet är dock avståndet mellan glimmerskikten avgörande;

Förekommer dessa tätt, påverkas kornformen även i ganska fina frak-

tioner. Så småningom , vid nedkrossning till allt finare korn, frigörs

glimmerfjällen vid bergartens mineralstorlek och förekommer därefter

som enkelkorn (fri glimmer). De mycket elastiska fjällen tenderar också

vid mekanisk nedbrytning mer än andra mineral att anrikas vid sin

ko'rnstorlek (Höbeda och Chytla 1985). '
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i GLIMMER I STENMATERIAL TILL ASFALTMASSOR

Det finns föga är skrivet om glimmer i samband med stenmaterial till

asfaltmassor, till skillnad från t ex betongballast eller undergrunds-

jordarter. Glimmerrika bergarter har som regel dåligt nötningsmotstånd

(dvs höga slipvärden). Vid tidigare försök att studera slitaget av

dubbade däck, både i provvägsmaskin och provvägar, har man konstate-

rat samband mellan sliptal (numera slipvärde) och dubbavnötning. En

sammanfattning ges av Höbeda (1985).

Glimmerrika bergarter är i regel inhomogena (jfr foto 3-5) och det är

därför svårt att framställa representativa plattor för slipvärdesbestäm-

ning. Det hårdare glimmerfattiga bergartsmaterialet kan dessutom vid

provningen skydda det mjukare vid nötning, eftersom avnötningen inte

är proportiell mot halten mjukt material. Avnötning i kulkvarn kan dock

användas som ett kompletterande försök (Höbeda och Chytla, 1985).

Denna metod är dock inte normerad.

Vid sprödhetstalsprovning erhålls ofta låga sprödhetstal för glimmerrika

bergarter, särskilt finkorniga sådana, eftersom glimmern ger upphov till

slagdämpning och fastkilning av provet igcylindern. Stenmaterialet i en

vägbeläggning kan dock spalta sönder efter glimmerrika skikt och

sprödhetstalet är inte någon relevant provningsmetod i sammanhanget.

Både hållfasthet's- och nötningsegenskaperna nedsätts särskilt mycket

av fuktighet för glimmerrika bergarter (Höbeda 1974). Det har också

framkommit att om nötningen i slipvärdesapparat utförs med natursand,

så får glimmerrika bergarter lägre avnötning i förhållande till andra

bergarter än med normalt använd aluminiumoxid (Höbeda och Chytla

1985). Tydligen biter inte den rundade natursanden lika väl på de hala

glimmerytorna som det skarpkantiga slipmedlet.

Mindre är känt om betydelsen av den fria glimmer som i vissa fall kan

påträffas i höga halter i stenmjöl eller natursand. Vid krossning av

glimmerrika bergarter kommer glimmern att anrikas i fina fraktioner,

antingen som fria glimmerkorn eller som blandkorn (jfr mom 9). I

naturliga sand- eller grusavlagringar, bildade av glimmerrika bergarter,

. koncentreras också muskovit som är svårvittrad.
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Hyyppä (1964) har bestämt adsorptionen av fotogen hos några mineral

enligt den s k CKE-metoden, som i vissa av USA:s delstater används för

asfaltmasseproportionering. Muskovitglimmer hade dubbelt så hög ad-

sorbtion som andra mineral, medan biotit gav mindre skillnad (tabell 1).

Det framgår inte helt klart på vilken fraktion glimmern funnits

eftersom provet'varit 0-16 mm. Man anser att bindemedelshalten måste

ökas vid användning avglimmerrika bergarter i asfaltmassor. Det kan

dock vara problematiskt att tillverka asfaltmassa av glimmerrika,

inhomogena bergarter, eftersom bindemedelshalten inte låter sig anpas-

sas till de snabba variationerna. Ett sätt är att byta ut det glimmerrika

stenmjölet mot något glimmerfattigare material, ev. natursand. Foto 7

ger exempel på ettAG-lager, där separerade partier med bindemedels-

underskott fått stenlossning redan kort tid efter utläggning.

Vägskador, som uppstått på de västligaste delarna av Graddisvägen, har

bedömts delvis bero på att man använt sig av skiffermaterial i oljegrus

(I-Iöbeda m fl, 1978). Bindemedlet har delvis sugits in i stenmaterialet

och beläggningen har därigenom blivit vattengenomsläpplig. Man fann

också tendens till att de skadade partierna innehöll mindre återvunnet

bindemedel än de oskadade (jfr även mom 7).

Hyyppä (1967) har bestämt vidhäftningen mellan olika mineral (0.074-

O.125 mm) och bitumen i närvaro av vatten enligt Hallbergs metod (SVI

Medd. 78). Det visade sig att ljus glimmer (sericit) hade dålig vidhäft-

ning i likhet med andra "sura" mineral. Tillsattes O.5% diamin till

bindemedlet fick dock glimmer bäst vidhäftning vid sidan av talk (som

dock hade: bäst vidhäftning redan utan någon tillsats). ,Biotit har ej

provats, men skulle förmodligen ha gett bättre resultat än muskovit

även utan vidhäftningsmedel. Ovittrade basiska, järnrika bergarter med

höga järn- och magnesiumhalter ger nämligen som regel god vidhäftning

i närvaro av vatten.

Hintsteinerm(l986) anser. att glimmer är olämplig i filler eftersom det

bundna vattnet kan avgå vid sådana höga temperaturer som uppstår vid

tillverkningen av asfaltmassa och vidhäftningen påverkas inegativ

riktning. Arand (1982) beskriver kortfattat inverkan av porösa stenma-

terial på åldringen av asfalt. Genom selektiv absorptionsugs bitumen-
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beståndsdelar in i stenmaterialet 'och man får därigenom en förhårdning

av bindemedlet. Vid glimmerrika bergarter sker insugningen förmod-

ligen främst efter öppna spalter i glimmerpackarna,(jfr foto 1). En

annan, ganska dåligt känd' effekt, som Arand nämner, är katalytisk

inverkan av vissa metalloxider och .metallsalter på åldrandet av bitu-

men. Vissa finkorniga mineral, som innehåller sådana föreningar, kan

eventuellt påskynda åldrandet.

På VTI:s initiativ har Mesch och Pettersson (1982) utfört ett examens-

arbete vid KTH angående inverkan av glimmer på egenskaperna hos

asfaltbetong. Muskovit <4 mm inblandades i olika halt i HAB 12 t.

Stenmaterialet bestod i övrigt av Skärlundagranit. Det visade sig att

spräckdraghållfastheten sjönk linjärt med ökande glimmerhalt (figur 1).

Provkropparna hade konstant hålrumshalt (ca 3%) men däremot olika

bindemedelshalt (mer bindemedel vid högre glimmerhalt) och provades i

torrt tillstånd. Tydligen kunde glimmerfjällen bilda brottanvisningar i

bruket, med ökande bindemedelshalt borde annars hållfastheten till-

tagit. Trögerslitaget steg med ökande glimmerhalt, för att från

7.5 vikt % börja sjunka (figur 2). Förmodligen ger så hög halt glimmer

sådana fjädrande egenskaper åt asfaltmassan att slitaget börjar avtaga.

Det enda land, som normerat maximalt tillåten glimmerhalt i asfalt-

massor är Schweiz, där man infört krav för sand och grusmaterial, men

inte för bergkross. Enligt SN 670 30 får således material till slitlager-

och avjämningsmassa inte innehålla några grova glimmerblad (>3 mm),

medan 2 vikt-% fin glimmer (<3 mm) tillåts i slitlager och i det senare

5 vikt+% i avjämningsmassa. Sand och grus till AG-massa får- enligt SNV

70740 innehålla 2 vikt-% grov och 5 vikt-% fin glimmer.

Glimmer i finmalen form kan paradoxalt nog utgöra en gynnsam

beståndsdel i vissa asfaltprodukter. Takpapp får således ökad beständig-

het genom visst glimmerinnehåll eftersom mineralflaken överlappar va-

randra så att vatteninträngning försvåras. En kanadensisk svavel-asfal-

blandning (2:1), speciellt avsedd för lagning av potthål, är tillsatt

6 vikt-°/o glimmer (kornstorlek 0.5-1 mm) för ökad seghet (Sereda och

Beaudoin 1980). Glimmer anses verka armerande och mineralet kan helt

eller delvis ersättas med polyesterfibrer. Troligen måste dock bindeme-
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delshalten vara ganska hög för att glimmerkor'nen ska kunna utöva en

sådan gynnsam verkan.

Latheef m fl (1985) har i Indien studerat; finmalen, "mikroniserad"

glimmer (100% <0.075 mm) som ersättning för en del av bitumenet. Man

framställde asfaltbetong, där bitumen delvis utbyttes med muskovit-

glimmer (förhållandet glimmer: bitumen var 1:6, 1:5 och 1:4). Laborato-

rieförsöken visade som väntat att genom glimmertillsatsen minskade

penetrationen hos bindemedlet, medan mjukpunkten och viskositeten

ökade. Vattenkänsligheten hos massan förbättrades, dock utan att när-

mare detaljer anges. Några provytor har även lagts med "glimmer-

asfalt", varvid förbättrade läggningsegenskaper konstaterades. Man

ansåg att det går att förbilliga asfaltbeläggningar genom mineraltillsat-

sen. Det gynnsammaste glimmer-bitumenförhållandet var antingen 1:5

eller 1:6.

5 GLIMMER I BETONGBALLAST

Dolar-Mantuani (1965) har beskrivit granatförande biotitgnejs från

norra Ontario, Kanada, som betongballast. Man misstänkte att det lätt

spaltbara glimmermineralet kunde försvaga betongballasten och därmed

också betongen. Hon fann dock att såvida gnejsen var ovittrad, erhölls

betong med tillfredsställande hållfasthet och beständighet. Glimmerhal-

ten i gnejsen understeg i regel 20%, men kunde vara högre i vissa sliror.

Gnejsen var enligt petrografisk beskrivning ganska lik svenska granat-

förande ådergnejser. 0201 (1966) rapporterar däremot att skador upp-

stått på betongbeläggningar i Virginia, USA, .när gnejser eller fylliter,

innehållande skikt av parallellorienterad glimmer, använts som be-

tongballast. Delar av partiklar_ kunde bortslitas av trafiken eftersom

sammanhållningen i glimmerpackarna. var dålig.

Flera undersökningar har gjorts av betydelsen av fria glimmerfjäll i

betongsand. I regel har man inblandat mald muskovit för att studera

inverkan på både plastiskt och hårdnat bruk eller betong. Små halter har

i det första fallet gett förvånansvärt stora effekter. Kallauner och

Kanchir (1955) nämner således försök, gjorda av 0. Graf år 1930, som

fann att 0.75 vikt-% glimmer nedsatte tryckhållfastheten hos betong-
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bruk med 20%, medan samtidigt draghållfastheten ökade' med 6%. Vid

tillsats av 1.5 vikt-°/o glimmer sjönk däremot både drag- och tryckhåll-

fasthet med 5.5 resp 10%, samtidigt som vattenbehovet till samma

konsistens steg med 15% och kompaktdensiteten reducerades med 5.4°/o. '

Kallauner och Kanchir meddelar vidare att Kathrein år 1931 gjort

försök med muskovit <2 mm (0.007 mm tjocka blad). Inblandning av

2 vikt-% glimmer gav en reduktion av tryckhållfastheten hos bruket

med 30% och 10% glimmer med hela 88%. Däremot förbättrades

draghållfastheten av glimmertillsatsen vid lägre halter, men försämra-

des vid glimmerhalter på 10 vikt-% och högre. Man påpekar att

:mineralets negativa inverkan beror att på det högre w/c-tal som måste

användas för gjutbarhet. Stampningen gjorde också att glimmern orien-

terade sig lodrätt, något som gav upphov till anisotropi (vid numera

använd vibrering av betong kan man snarare vänta sig en orientering av

fjällen i horisontalled, egen anm.). Vid försök med betong istället för

bruk var inverkan av glimmer mindre än för betongbruk, vid tillsats av

10 vikt-% glimmer sjönk således tryckhållfastheten med 20%. Man fann

också att glimmer nedsatte frostbeständigheten hos bruket och redan så

små halter som lvikt-% utövade en märkbar effekt. Vid liknande

försök' med biotit (skikttjocklek 0.2 mm) fann man däremot ingen större

inverkan av mineralet på hållfasthetsegenskapernia, även om draghåll-

fastheten kunde förbättras vid låga glimmerhalter. Orsaken anses vara

att biotiten bestod av betydligt tjockare blad än muskoviten.

Senare har Kallauner och Kanchir (1955) gjort kompletterande försök

med bruksprov, varvid muskovit avfraktioner 0.2-2.0, 0.09-O.2 och

<O.9 mm tillsattes. Vid den grövsta glimmerfraktionen räckte l vikt-%

av mineralet för en ogynnsam inverkan, medan det behövdes 5 vikt-%

av den finaste fraktionen. Dessutom mätte man vidhäftningen mellan

glimmer och cementlim enligt speciell metodik och värdet var efter 28

dygn praktiskt taget lika med noll. *

Müller (1971) har undersökt inverkan av både biotit och muskovit på

egenskaperna hos plastisk och hårdnad betong (figur 3). Det förstnämn-

da mineralet gav till skillnad från den senare nästan ingen nedsättning

av tryckhållfastheten, trots att det utövade en märkbart .förstyvande
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verkan' vid konsistensmätningen. Fanns det mer än 10% biotit kunde

gjutbar betong inte längre framställas. Hoon och Sharma (1961) har

kommit till i princip likartade slutsatser. Finkornig muskovit gav

dessutom större effekt än grovkornig. Betongens nötningsmotstånd

försämrades genom glimmertillsats. Dewar (1963) har funnit att varje

procentenhet muskovit, beräknad på hela ballasten, ökade betongens

w/c-tal med 0.02 enheter, samtidigt som tryckhållfastheten minskade

med 5%.

McConnell m fl (1960) har däremot funnit att två olika biotitsorter

också haft olika inverkan på egenskaperna hos betong. Vid halter på

10 vikt-% av mineralet ökade det ena vattenbehovet mEd 14%, det

andra med hela 73%. Tryckhållfastheten hos icke luftporhaltig betong

nedsattes endast av den senare biotiten. De två glimmersorterna

analyserades petrografiskt. Den mera aktiva biotiten visade sig uppträ-

da i form av tunna elastiska blad, den mindre aktiva däremot som mer

kompakta aggregat och var till ca 10% omvandlad till vermiculit.

Röntgendiffraktionsanalys kunde inte påvisa någon skillnad mellan pro-

ven.

Inte enbart glimmermineralens extremt flisiga kornform är av betydelse

utan också dess ytegenskaper. Danielsen och Rueslåtten (1984) har

således funnit att skillnaden mellan biotit och muskovit försvinner om

den senare utsätts för artificiell "vittring" (behandling med saltsyra).

Vid vittring av muskovit urlakas nämligen kaliumjoner, vilket möjliggör

bindningen av kalciumjoner från cementpastan till mineralets ytor,

något som ger ökad betonghållfasthet. Man menar också att naturligt

vittrad muskovitglimmer har mindre inverkan 'på betongen än sådan

.mald glimmer som i regel använts vid laboratorieundersökningar. Det

framkom även att det glimmerliknande mineralet klorit inte utövade

någon negativ inverkan på betong. '

Danielsen och Rueslåtten (1984) visar ett samband mellan betongens

vattenbehov och glimmerhalt, som ges som korn-% (figur 4). Det är här

fråga om "naturlig" glimmer i betongsand från glaciofluviala avlag-

ringar. Densiteten hos betongen sjönk även med glimmerhalten. Enligt

Neeb (1982) kan glimmerhalten i norsk betongsand, som kommer från
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vissa glaciofluviala avlagringar i gnejsdominerade distrikt, vara av

storleksordningen 20 korn-%. Mest glimmer finner man dock i kambro-

silurområden som är rika på skiffrar. I Nordland har man således lokalt

mätt upp till 35 korn-%.

Någon undersökning har inte påträffats där man vid användning av

glimmerrik ballast systematiskt studerat inverkan av moderna flyttill-

satser. En reducering av vattenbehovet bör leda till ökad tryckhållfast-

het.

I sammanhanget kan nämnas att man gjort försök att förbättra betong-

sand genom att vid ballastberedningen skilja bort de fria glimmerkor-

nen. Ramaciotti (1961) har således gjort försök i pilotskala för att

avlägsna biotit från sand, avsedd till en betongdamm i Italien.

Materialet erhölls genom krossning av entonalitbergart med 18 vikt-°/o

glimmer. Sortering O.8-3.5 mm fick gå över ett system med lutande

glasskivor, ställda så att man fick 5 cm breda spalter tvärs flödesrikt-

ningen (figur 5). Idén var att de mer eller mindre rundade kornen av

kvarts, fältspat m.m. skulle ha tillräcklig hastighet för atthoppa över

öppningarna.medan glimmern föll igenom, fångades upp på en undre

glasskiva och samlades upp separat. Även om utbytet var dåligt (endast

halva mängden glimmer kunde borttagas) menar man att det främst var

den skadligaste, bladiga glimmern som avlägsnats. Metoden anses

tekniskt, men inte ekonomiskt, fungerande. Med hänsyn till betonghåll-

fasthet motsvarade denna glimmerborttagning en möjlig reduktion av

cementhalten med 20-25%.

Hoon och Venkatesvarlu (1962) diskuterar olika metoder att bortsepare-

ra glimmer (halt 5-11 vikt %) från några indiska betongsandsorter.

Flotation ansågs effektiv men ekonomiskt otänkbar. Genom en kombi-

nation av luftstråle och lutande skakbord anser man dock att en

tillfredsställande förbättring kan erhållas. Även om utbytet blir dåligt,

är inbesparingar av cementhalten på 20-30 % möjliga, beroende på

vilken betonghållfasthetnivå som avses. Dessutom förbättras betongens

beständighet, nötningsmotstând m.m.

De och Jain (1977) nämner att enligt indisk betongnorm tolereras endast
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2% glimmer i betongsand. Enligt De och Jain går det att minska på ;

glimmerns negativa inverkan genom tillsats av kalkslam till cementbru-

ket. Kostnadsbesparingen kan_ bli 5-13%. Gokhale (1963) beskriver

effekten av kalktillsats pâ egenskaperna hos cementbruk. Den mkaet

finkorniga kalken ger bättre gjutbarhet och binder även en del vatten,

vilket i praktiken innebär samma effekt som en viss reduktion av

vattencementtalet. Ju högre halt av en glimmerrik sand som man.

blandar in, desto mer kalk bör tillsättas. Räknat på enbart. sanden bör

kalktillsatsen vara 15%.

Som tidigare beskrivits kan en viss glimmerhalt förbättra draghållfast-

heten, samtidigt som tryckhållfastheten försämras. Ingles och Frydman

(1966) har undersökt hur väl några pulvriserade mineral låter sig

stabiliseras med portlandcement. Man har bl a studerat muskovitpulver

<O.l mm. Figur 6 visar relationen mellan tryck- och draghållfasthet

med 10% cement. Både glimmer och talk tenderar att vid given

tryckhållfasthet ha högre draghållfasthet än mineral som kvarts.

Glimmer kan även förbättra brottsegheten [hos cementbruk på samma

sätt som fibrer med låg elasticitetsmodul, t ex asbest, plast- eller_

glasfibrer (Beaudoin, 1982 och 1983). Mineralet deltar dessutom inte i

samma omfattning som glasfibrer i skadliga alkalikiselsyrareaktioner.

Man har därför börjat undersökta "glimmerarmerat" cementbruk i

Kanada och Japan. Sådant material lämpar sig dock främst till material

i form av tunna skikt och inte till massiva betongkonstruktioner.

Beaudoin (1982, 1983) har undersökt bruk, framställt av såväl högalumi-

niumcement som portlandcement. Glimmern; utgjordes av phlogopit

0.225--l.ilL mm (tjockleken hos bladen var ca 90 ggr mindre än bredden)

som inblandades i halter på 0-6 volym-°/o. Tryckhållfastheten, bestämd.

vid en given porositet hos bruket, sjönk linjärt med glimmerhalten.

Böjdraghållfastheten hos bruk, gjort med portlandcement, ökade vid en

glimmerhalt på ca 5 volym-% med en faktor 2 och brottsegheten

samtidigt med en faktor 4. Likartat resultat erhölls också med högalu-

miniumcement.

Grattan-Bellon och Beaudoin (1980) har studerat betong, framställd av
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alkali-kiselsyrareaktiv ballast, men samtidigt tillsatt olika halt phlogo-

pitglimmer för att öka draghållfastheten. Man ville undersöka om

kaliumhalten (jonen förekommer i delvis utbytbar form) kunde öka den

skadliga alkalikiselsyrareaktionen hos betongen. Vid en tillsats av

1.5 volym-°/o glimmer fann man dock att det inte finns någon större risk

för skador. Högre halter glimmer bör för säkerhets skull inte användas i

kombination med alkali-kiselsyrareaktiva ballastmaterial.

Modifiering av glimmerytor ger förbättrad vidhäftning till cementlim-

met. Beaudoin (1985) har således behandlat phlogopitglimmer, först med

fluorvätesyra, sedan med silan. Försök att ytmodifiera glimmer pågår

även vid ytkemiska institutet i Stockholm. Mineralet är avsett som

filler i olika kompositmaterial.

6 GLIMMER I UNDERGRUNDSMATERIAL

Problem med glimmerrika undergrundsmaterial kan förekomma i länder

med varmt klimat. Det är i regel fråga om ganska finkorniga vittrings-

jordar, härstammande från glimmerrika, metamorfa bergarter. Musko-

vit hör nämligen till de mest vittringsresistenta mineralen. Studier har

gjorts i USA:s sydliga delstater (ex Tate och Larew 1963, McGarthy och

Leonard 1963, Rostron 1964, Chu och Humpries 1965, Moore 1971) i

Afrika (Bulman 1954, Weinert 1968, Craft-Johnson mfl 1969, Gidigasu

och Mäle-Korley 1980) och Indien (Gruner 1953). Nämnas kan också att

enligt US Bureau of Roads jordartsklassifikation för man de glimmerri-

ka jordarna till en särskild grupp. Tubey och Webster (1978) har i

England också studerat inverkan av glimmerhalt på egenskaper hos

avfall från kaolinitbrytning.

Enligt Terzaghi (1931) visar sand och silt, innehållande endast några

procent glimmer, både hög kompressibilitet och stark svällning vid

belastning och avlastning. Sand påverkas dock avsevärt mer än silt.

Eager (1950) och Bulman (1954) framhåller att glimmerrika jordars

vägtekniska egenskaper inte utan vidare kan bedömas enligt konventio-

. nella jordartsanalyser. Anomala Atterbergsgränser kan t ex erhållas och

glimmer ökar särskilt flytgränsen. Tubey (1961) och Craft-Johnson

(1969) har funnit att ökad skrymdensitet inte alltid leder till bättre
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CBR-bärighet, något som normalt är att förvänta. Belastat prov fjädrar

till ursprunglig volym, såvida spänningarna inte varit så stora att

partikelomlagringar skett. Grov glimmer utövar dessutom större inver-

kan än fin.

Tate och Larew (1963) har studerat laboratoriepackning av glimmerrika

jordar. Statisk packning genom kompression gav ett speciellt fjädrande

material med väl parallellorienterade glimmerfjäll, medan man genom

dynamisk packning fick ett bärigare material med sämre mineralorien-

tering. Vidare erhölls en tendens till maximal glimmerorientering när

packningen skedde vid optimal vattenkvot. Fårfotsvält har i USA

befunnits vara särskilt lämplig för packning av glimmerrika under-

grundsmaterial (Anonym 1949). Man säger också att sådana jordars

konsistens ändrar sig snabbt med vattenhalten. Vid låg vattenkvot är de

spröda och "pulverliknande" medan de vid högre vattenkvot blir flytbe-

nägna. Sambanden mellan optimal vattenhalt och skrymdensitet blir

flacka vid laboratorieinstampning (Gruner 1953, jfr mom 3). Man har

även kunnat observera att nära horisontella skjuvzoner med parallell-

orienterade glimmerfjäll bildats på terrasser, byggda av glimmerrika

jordar och trafikerade av byggnadstrafik.

Tubey och Webster (19:78) har noterat speciellt hög återstuds vid

laboratorieinstampning av glimmerrika prov, vilket leder till sämre

packning av provet. Prov, innehållande grov glimmer; gav störst effekt.

Man har också räknat ut reduktionen av skrymdensitet per procentenhet

glimmer och fick 0.04-0.07 g/cm3 för fin och 0.012-0.014 för grov

glimmer. Vibrerande packning ansågs mest lämpad för glimmerrika

material. Vattenbehovet ökade genom glimmerinblandningen, tydligen

beroende på mineralets höga spec. yta och insugningen av vatten efter

spaltytor.

Tubey (1961) har blandat muskovit i några jordarter och funnit rätlinjiga

samband mellan mineralets halt och nedsättningen av torr skrymdensi-

tet samt CBR-värde. De glimmerhaltiga materialen kunde dock förbätt-

ras avsevärt genom cementstabilisering.

Chu och Hupries (1965) har utfört triaxialförsök, bl a på glimmerrika
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jordar, och funnit att materialen kan ha tämligen hög skjuvhållfasthetr

medan modulvärdena tenderar att vara låga. De anser att modulvärdet

ger den mest rättvisande bilden vad gäller stabilitet. Harris m fl (1984)

har relaterat skjuvhållfastheten till total "skiktmineralhalt", varvid

menas både glimmer- och lerhalt, i sandiga vittringsjordar. Skjuvhåll-

fastheten minskade. rätlinjigt med halten "skiktmineral".

Harris m fl (1984) har studerat de vägtekniska egenskaperna hos sand,

blandad med olika halt muskovitglimmer. Man fann att skrymdensiteten

efter instampning minskade linjärt med glimmerhalten (figur 8a). Tri-

axialförsök visade att E-modul och skjuvhållfasthet minskade till en

glimmerhalt på 10-15 vikt-%, för att sedan inte påverkas märkbart

(figur 8b och c). Om glimmerfrekvensen beräknas genom volymetrisk

bestämning erhålls emellertid rätlinjiga samband (figur Sd och e, jfr

mom 9). Man framför hypotesen att förhållandena i kornkontakterna

mellan glimmer och andra mineral, samt den totala glimmerytan,

snarare än antalet korn är av betydelse. Glimmer får, tydligen beroende

på sin "tvådimensionella" form och stora spec. yta, överdrivet stor

betydelse i lägre halter. Vattenhalten' vid försöken anges dock inte,

egna försök (Höbeda och Bünsow 1974, jfr mom 7), gjorda med ett

grövre provmaterial (0-16 mm) visar att vattenkvoten också kan ha stor

betydelse.

Rostron (1964) har framtagit en speciell dimensioneringsmetod för

glimmerrika undergrundsmaterial, grundad på en indirekt bedömning av

glimmerhalten, antingen från glödgningsförlust (jfr mom 9) eller ett

plattbelastningsförsök i laboratorium. Rostron har påvisat ett samband

mellan E-modulen och glimmerhalten i undergrundsmaterial som här-

stammar från en viss geografisk provins i Virginia (figur 7).

Enligt Barksdale (1972) är utmattningsskador vanliga vid flexibla väg-

överbyggnader, byggda på glimmerrika jordar. Sådana undergrundsmate-

rial är sviktande, oberoende av vattenhalt, till skillnad från lera som

blir styv vid låg vattenkvot. Kriterier som CBR-värde bör inte utan

vidare användas vid dimensionering av vägöverbyggnader på glimmerrik

undergrund.
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Inblandning av 4% cement eller kalk har dock kunnat förbättra glim-

merrika jortarter så mycket att t o m vägöverbyggnadsmaterial erhål-

lits för lätt trafikerade vägar på Guldkusten (Bulman 1964). Gidigasu

och Mate-Korley har även fått goda resultat med cementstabilisering

vid försök i Ghana. Tubey och Webster (1978) har funnit att glimmerrika

jordarter kan kräva lägre cementbehov än väntat.

I några få fall har rekommendationer för tolerabel finmaterialhalt

undergrundsmaterial föreslagits. Tubey (1961) anser således att upp till

10 vikt-°/o glimmer kan accepteras medan McCarthy och Leonard (1963)

vill tillåta upp till 50%. I det första fallet avser man dock främst

ganska grovkornig glimmer i sand och i det senare finkornig glimmer i

mer odefinerade vittringsjordar. Moore (1971) påpekar att ett innehåll

av 5 vikt-% glimmer i sand fördubblar dess kompressibilitet, medan silt

med motsvarande glimmerhalt knappast påverkas. Rostron (1964) anger

inte något gränsvärde utan framtagen glimmerhalt används vid dimens-

ionering av överbyggnadstjocklek.

Selmer-Olsen (1971) diskuterar inverkan av glimmer på tjälfarlighet,

 

främst hos sprängsten. Han menar att för glimmerrika material som

fyllit får inget finmaterial <0.02 mm förekomma, och maximalt 2-3%

får vara <0.06 mm. Vid glimmerfattiga material menar han däremot att

man kan ha upp till 5% <0.02 mm och 15 vikt-% <0.06 mm. I Österrike

har man också tagit fram ett "tjälkriterium" (Brandi 1973) som innebär

att halten finmaterial <0.02 mm begränsas till 3 vikt-% vid förekomst

av "glimmerliknande" mineral.(även lermineral), men får vara upp till

10 vikt-°/o om sådana inte förkommer. Brandi (1977) påpekar att glim-

merliknande kloritmineral ökar tjälfarligheten mer än muskovit, något

som dock kan bero på att klorit ofta förekommer tillsammans med

finkorniga vittringsprodukter. Nieminen och Uusinoka (1986) har funnit

att specifika ytan hos finfraktionen är av stor betydelse för tjällyft-

ningsegenskaperna hos bärlagergrus krossat av berg. Glimmermineralen

bryts upp i tunna fjäll samt ökar den spec. ytan och vattenbindande

förmågan hos materialet.

Selmer-Olsen (1971) har undersökt konstgjorda blandningar av kvartSand

(kro'ssmaterial) Och glimmer med avseende på kapillaritet och porositet
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för att bedöma blandningarnas tjälfarlighet. Vid inblandning av fin

glimmer ökade kapillariteten, medan den minskade vid tillsats av grov

glimmer (figur 9). Porositeten ökade i båda fallen och grov glimmer gav

den största effekten. Enligt tjällyftningsförsök hör även finkornig ljus

glimmer till de mest tjälfarliga mineralen (Lambe m fl 1969). Tubey och

' Webster (1975) har mätt tjällyftningen hos glimmerinblandad sand och

funnit att grov glimmer reducerade tjällyftningen, medan fin glimmer

ökade den starkt. En överensstämmelse finns således med Selmer-

Olsens försök.

7 GLIMMER I OBUNDET VÃGÖVERBYGGNADSMATERIAL

Rode (1929) har i Norge funnit att grusslitlager, innehållande glimmer-

rika bergarter, blivit mycket uppmjukade och lösa efter kalciumklorid-

behandling, även efter det att saltet borttvättats av regn. Man menar

att kalciumkloriden kunnat dispergera glimmer och klorit under inver-

kan av trafik. Sträckor som ej saltats hade nämligen fastare vägbanor.

Rengmark (1947) har undersökt orsakerna till dålig bärighet hos en

grusväg i Gävletrakten och funnit anledningen vara den höga glimmer-

halten i finmaterialet. Man fann upp till 25-30 korn-% glimmer i

fraktion 0.074-O.25 mm och det fjälliga mineralet anses ha förmåga att

binda vatten. Vissa Vägskador, som inträffade_ efter byggandet av

motorleden till Arlanda, har även tillskrivits hög halt glimmerskiffer i

vägöverbyggnaden (Rengmark l968).

Höbeda och Bünsow (l974) har i laboratoriet undersökt bärlagergrus

(med material >16 mm bortsiktat) framställt genom krossning av granit

varvid olika halter muskovitglimmer inblandats. Finmaterialhalten

<0.075 mm var 7-8 vikt-% efter blandningen. Packningsegenskaperna

försämrades med ökande glimmerhalt, man fick minskande torr skrym-

densitet och allt flackare packningskurvor. Sambanden mellan skrym-

densitet och glimmerhalt framgår av figur lOa medan figur lOb ger

portal som funktion av vattenkvot vid olika glimmerhalt. E-modulen,

bestämd genom SEB-provning, nedsattes tydligt redan vid så låg glim-

merhalt som 2.5 vikt-%, för att vid 10 vikt-% glimmer vara mycket

ringa och praktiskt taget oberoende av vattenkvoten (figur ll).
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Figur 12 visar E-modulen som funktion av glimmerhalten vid olika in-

stampningsvattenkvot. Som framgår är bärighetsnedsättningen vid låga

vattenkvoter avsevärd redan med 2.5.vikt-% glimmer. Vid höga vatten-

kvoter erhålls däremot en tendens till förbättrad bärighet med glim-

merhalt, sannolikt på grund av att glimmerkornen binder vatten och

risken för porvattentryck reduceras. Påpekas bör dock att lika stora

effekter inte kunnat påvisas vid försök med naturligt glimmerhaltiga

bergarter, även om tendenser finns (figur 13). Speciellt skiffriga berg-

arter som glimmerskiffer från Arlanda och mylonit från Vätterleden

(sidotag för E4 förbi Gränna) har låga E-moduler och ganska ringa

vattenkänslighet (jfr även VTI Meddelande 442 'för resultat med andra

typer av bärlagergrus).

Utsattes de glimmerinblandade proven för en simulerad trafikpåkänning

(viss nednötning i Los Angelestrumma utan stålkulor varvid finmaterial-

halten ökade från 7-8 till 10-12 vikt-%), minskade inverkan av glimmer

vid halter understigande 5 vikt-% av mineralet. Sannolikt har de

grövsta glimmerfjällen delvis brutits'ned till finare korn. För "trafik-

nötta" prov faller modulvärdet med glimmerhalten vid låga instamp-

ningsvattenkvoter, men ökar som tidigare vid hög vattenkvot (figur 14).

Mätningar av vattengenomsläpplighet visade att permeabilitetskoeffi-

cienten före "trafik" var ganska konstant och detta oberoende av

glimmerhalt (figur 15). "Trafiknedbrytningen" gav upphov till lägre

portal och en markant försämrad vattengenomsläpplighet.

Vägskador har uppstått efter ett fåtal år i Norrbotten på den s.k.

Graddisvägen (väg 375), som går genom fjällkedjan till Norge. Man har i

den västligaste delen utfört överbyggnaden av metamorfa, glimmerrika \

skifferbergarter, både krossat berg och naturgrus. Vägskadeundersök-

ningar visade att oljegruset blivit av dålig kvalitet och fått. hög

vattengenomsläpplighet; tydligen beroende på att bindemedlet delvis

sugits in i det porösa stenmaterialet (Höbeda m fl 1978). Bärlagergruset

hade troligen nedbrutits till hög finmaterialhalt, beroende på vatten-

mättningen. Laboratorieförsök visade att det fått mycket dålig vatten-

genomsläpplighet och låg E-modul efter vattenmättning.

En petrografisk jämförelse av finmaterialet i bärlagergrusprov, tagna
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'dels från upplag, dels från vägen, visade att de fria biotitkornen på ett .,

fåtal år vittrat ned till den grad att sådana nästan inte fanns kvar i

vägproven. Nedvittringen måste ha resulterat bl a i kolloidalt material.

Vittring av biotit har även beskrivits av Struilleau ( 1970) i Frankrike.

8 BESTÃMNING AV KORNSTORLEKSFÖRDELNINGEN HOS

GLIMMER '

Den extrema kornformen hos glimmer försvårar kornstorleksanalyser

enligt gängse rutinmetoder. Sedimentationsanalys, som grundar sig på

Stoke's lag och därmed "idealt" sfäriska partiklar, ger en maximal

avvikelse. Brandi (1973) jämför således resultaten med glimmerpulver

från dels hydrometeranalys, dels kornstorleksmätning under mikroskop

(figur 16a). Den genomsnittliga kornstorleken blir ca en tiopotens

mindre enligt sedimentationsanalysen. Boliden (1985) ger i sitt informa-

tionsblad om .glimmer DA12 också två väsentligt* olika kornstorleksför-

delningar (figur 16b), erhållna dels med Sedigraph (som arbetar enligt

Stokes lag), dels enligt en lasermetod Malvern. Den senare metoden ger

ett_ grövre material och resultatet är sannolikt mer realistiskt än det

som erhållits genom sedimeñtationsanalys.

Vid siktningsnanalys har glimmer möjlighet att passera kvadratiska

maskor med diagonalen, något som innebär att glimmerkorn, strödda på

en plan yta, verkar vara större _i två dimensioner än korn av mera

"kompakta" mineral (jfr mom 9).

9 ' BESTÄMNING AV GLIMMERHALT

Man har veterligen inte gjort försök attti normeringssammanhang sätta

upp maximalt tillåtna glimmerhalter ibergarter. Enligt norska Väglabo-

ratorietw bör beläggningsmaterial inte innehålla mer än 10% glimmer..

Bestämningen av glimmerhalt görS'genom okulär bedömning som dock

kräver geologiskt skolad personal. Det är vanligt att man exempelvis

förväxlar biotit ochhornblände, det senare ett "massivt" mineral med

andra. egenskaper än glimmer. Finkornig glimmer är särskilt svårbe-

dömd.
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Räknin'g av glimmerkorn i tunnslip av bergarter under ett 'polarisations-

mikroskop möjliggör enkel identifiering av glimmer; biotit kan således

lätt skiljas från hornblände m fl mineral (jfr foto 8 och 9). Det är dock

mycket svårt att få reprsentativa tunnslip (med _en yta på ett fåtal cmZ)

av i regel starkt inhomogena bergarter (jfr foto 3-5). Glimmerhalten i

samma bergartsbit varierar också alltefter snittets orientering (Dolar-

Mantuani, 1965). Mikroskopisk analys ' av tunnslip är dock mycket

värdefull för en bedömning av bergarten, men även andra faktorer än

glimmerhalten bör beaktas. Tsidzi (1986) gör försök att vid bestämning

av mineralhalt genom punkträkning även mäta kornformen (förhållandet

mellan längsta och kortaste dimension) samt beräkna en "foliation

index" (skiffrighetsindex). Ju högre indexvärder är desto mer skiffrig

och i regel mer glimmerhaltig är bergarten.

Vanligare är att man mäter halten fria glimmerkorn i sand eller fina

fraktionerav krossmaterial. Den enklaste metoden är kornräkning av

fraktioner, i bästa fall ner till 0.075 mm, under ett stereomikroskop.

En svårighet vid analys av krossmaterial är att det ned till en viss

kornstorlek, som ungefärligen motsvarar den genomsnittliga mineral-

kornstorleken i bergarten, kommer att finnas blandkorn som förutom

glimmer även innehåller fragment av andra mineral. Man kan inte

längre ange glimmerhalten med någon större exakthet. En undersökning

har således gjorts av finfraktionerna från en biotitrik ådergnejs från

norra Sverige. För den ganska finkorniga bergarten fanns det blandkorn

ända ner till fraktionen 0.125-0.25 mm (figur 17). Halten fria glim-

merkorn tenderade att öka mot finare fraktioner och glimmer förekom-

mer även i fillern (<0.075 mm). _

Fina korn är mycket svåra att hantera pga kornens elektriska laddning

och häftförmåga. Vid en kornräkning bestämmer man därför lättast

halten i korn-%, men glimmerns 'bladiga form försvårar jämförelser

med den vikt- eller volym-% som normalt används vid vägmaterial-

undersökningar. Enligt schweiziska normer SN 67030 och SNV 70740 för

sand och grus till asfaltmassor anger man således glimmerhalteni

vikt-% (mom 4).
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Neeb (1982) ger ett norskt exempel, varvid korn-% är endast ca

tiondelen av volym-% (figur 18a). För hornbände, som är ett "kompakt"

mineral, erhålls däremot ungefärligen samma procenttal i båda fallen.

Gaynor och Meninger (1983) beskriver amerikanska kornräkningar på

betongsand (fraktioner >O.125 mm) och fann att glimmerhalten tende-

rade att öka mot finare fraktioner (figur l8b). Förhållandet mellan

korn-°/o och vikt-% kunde variera från 0.2 till 0.9 för de olika proven,

men berodde också på fraktionen.

Skillnaden mellan korn-% och vikt-/volym-% bör vara maximal för

sådana malda glimmerpulver som ofta använts vid laboratorieförsöken.

Genom våtmalningen har muskoviten spaltats upp till mycket tunna

fjäll. "Naturlig", väl uppspaltad glimmer kan även finnas i glaciofluviala

avlagringar. Glimmer, erhållen vid nedkrossning av bergartsmaterial, är

däremot mindre uppspaltad och kan i grövre fraktioner t o m förekom-

ma som blandkorn med andra mineralfragment (jfr figur 17).

Harris m fl (1984) har funnit att glimmerfrekvensen, erhållen genom

volymmässig punkträkning under mikroskop, bättre än lviktprocenten

relaterar till bärighetsegenskaperna hos sandigt material. Man har

gjort kornpreparat av blandningar med kvartssand och glimmer genom

att kornen först ströddes ut på ett preparatglas och sedan trycktes till

med objektglaset så att glimmerkornen orienterade sig. Antalet glim-

merkorn, som påträffades vid observation av 100 punkter med hjälp av

"point counter", var lika med glimmerfrekvensen.

Relationen mellan vikt-% och glimmerfrekvens (både muskovit och

biotit har undersökts) är inte rätlinjig (figur 19a). Observeras bör dock

att glimmern var grövre och mer välgraderad än kvartssanden i

blandningen. Inom det rätlinjiga området (upp till 10-15 vikt-%) är

glimmerfrekvensen för biotit ca 4 och för muskovit ca 7 gånger högre

än viktprocenten.

Eftersom glimmerfrekvensen relaterar rätlinjigt till bärighetsegenska-

perna framför man hypotesen att den ger ett mått på den "verksamma"

glimmerytan i proven. Denna yta har även beräknats från kornstorlek

och kornform samt visats korrelera till glimmerfrekvensen

(figur l9b, c).
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Ett alternativ till kornräkningar under stereomikroskop är att gjuta in

fraktionerna i härdplast och sedan förfärdiga tunnslip för kornräkning i

polarisationsmikroskop. Glimmerkornen från bergkross kan dock lätt

dela upp sig till flera delkorn beroende på; de krympspänningar som

uppstår när härdplasten hårdnar (foto 10). För höga halter i korn-% kan

då lätt erhållas. Enligt Dolar-Mantuani (1965) kan också glimmerkornen

vara "uppbladade" på ett likartat sätt i tunnslip, gjorda av hårdnad

betong. En viss sönderspaltning av glimmer äger f.ö. rum vid all

hantering.

Mikroskopiska kornräkningar .är ansträngande och samtidigt ganska

subjektiva, varför man försökt utveckla andra metoder för bestämning

av glimmerhalt. Tubey och Bulman (1964) har gjort en inventering av

olika analysmöjligheter. Man anser en indirekt bestämning genom_

kemisk analys alltför komplicerad och dyrbar, medan differentialter-

misk analys ger en alltför osäker kurva. Röntgendiffraktion bedöms

också som alltför komplicerad och kräver specialutrustning. Dessutom

behöver bättre, kvantitativa metoder utvecklas.

Vid bedömning av tjälfarlighet hos ex. bärlagergrus enligt österrikiskt

' mineralkriterium (Brandl 1973) behöver man veta haltens skiktsilikater

och järnhydroxid i finmaterial <0.02 mm. Kappel och Lenghauer (1983)

föreslår röntgendiffraktion, kombinerad med differential-termogravi- <

metrisk analys för bestämningen. Veterligt har "mineralkriteriet" inte

kommit till användning i praktiken.

Olika separationsmetoder bedömdes av Tubey och Bulman (1964). Av-

skiljning i vatten (glimmern sedimenterar långsamt pga den bladiga

formen) misslyckades. Flotation, en process som används vid kommer-

siell glimmerutvinning (ex. Lafondj 19.75); ansågs olämplig i analyssam-

manhang eftersom flotationskemikaliernas verkan beror på samtliga

mineral i provet och inte enbart 'på glimmern. Separation med tung

vätska bedömdes även olämplig beroende på att endast snäva fraktioner

kan undersökas och kemikalierna är giftiga.

Två metoder ansågs värda ett mer detaljerat studium, nämligen separe-

ring genom vibrering på lutande bord och en dielektrisk metod, även om
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kommersiellt tillgängliga utrustningar först fick modifieras. Båda meto-

derna bedömdes lovande efter försök med två vittringsjordar från

Ghana och utökade undersökningar rekommenderas.

Tubey och Webster (1978) har provat separation i tung vätska efter

kompaktdensitet med speciell utrustning. Man fann metoden bättre

lämpad än tidigare provade (lutande skakbord och dielekticitetsmetod),

förutsatt att separeringen gjordes i två steg så att både mineral som

var lättare och tyngre än glimmer borttogs.

Adair och Browning (1967) har också studerat glimmerhaltsbestämning

med hjälp av tunga vätskor, men har endast varit intresserad av

muskovit. Med hjälp av vätskor med densiteter 2.68 och 2.94 g/cm3

kunde glimmer >0.06 mm anrikas med tillräckligt hög noggrannhet

(standardavvikelse 2 %) från pegmatitprov. Separation av biotit från

t ex hornblände som kan ha likartad kompaktdensitet bör dock ställa till

med problem. Man studerade även andra metoder som jämförelse.

Petrografisk analys under mikroskop ansågs otillfredsställande pga

glimmerns avvikande kornform. Separation på lutande skakbord bedöm-

des vara sämre än separation med tunga vätskor, beroende på den

mindre analysnoggrannheten, särskilt med fina korn.

Davies (1966) beskriver en enkel metod som innebar separation av

glimmer från andra mineral i vatten. Kombinationen av glimmerfjällens

bladiga form och stora specifika yta samt vattnets ytspänning möjlig-

gjorde en "avskumning" av glimmerkornen som flöt upp efter en speciell

procedur. Utbytet var ca 95% men endast små provmängder av fraktion

ca 0.5-1 mm undersöktes.

Berg (1979) har gjort försök att flotera fram glimmer från anriknings-

sand. Man har lyckats att få ett 97%-igt glimmerkoncentrat (bio-

tit+muskovit) efter det att material <0.06 mm först avslammats.

Glödgningsförlust har ibland använts för att indirekt få fram ett mått

på halten glimmer. Mineralet kan dock enligt Rostron (1964) vara

vittrad till särskilt vattenhaltiga varianter och därför innehålla mer

vatten (Upp till 10%) än enligt kemisk sammansättning' (45% för

VTI MEDDELANDE 527



24

muskovit och 3.8% biotit). Glödgningsförlusten blir därmed också högre.

Löst bundet hydrat eller kristallvatten bortgår redan vid 200-3000C,

medan i kristallgittret fastare inbyggt vatten (hydroxyljonandelen) drivs

bort först vid högre temperaturer (600-10000C).

Rostron (1964) har bestämt glödgningsförlusten hos prov, >0.075 mm

i genom upphettning till lOOOOC under 30 minuter (jfr mom 6). Struilleau

m fl (1984) har använt sig av glödgningsförlusten vid 700°C för att

karakterisera .vittringstillståndet hos graniter, men visar också att

differensen mellan glödgningsförlusterna vid lOSOOC och 700°C relate-

rar till glimmerhalten, även om spridningen är stor (figur 20). Vittrings-

produkterna förlorar det bundna vattnet före 700°C och viktförlusten

vid den högre temperaturen karakteriserar därför de ovittrade glimmer-

mineralen med fastare bundet vatten.

Indirekta metoder, hämtade från vägmaterialprovning, har även stude-

rats. CKE-metoden, som provats av Hyyppää bl a med muskovit (mom

4), dock i modifierad form ge ett mått på både den specifika ytan hos

ett stenmateriai, men också bindemedelsabsorptionen (Cechetini, 1971).

Båda egenskaperna ökar med glimmerhalten. Man utför normalt försö-

ket med den gradering som ska vara i beläggningen, men för en indirekt

bestämning av glimmerhalten borde försöket lämpligen utföras med ex.

material 0-4 mm.

Höbeda (opubl. försök) har använt sig även s.k. flödestratt, nomerad i

Frankrike (AFNOR P 18-564) och Ungern, för bestämning av kornfor-

men hos sand. Fraktioner 0.074-1.0 mm och 1-4 mm av några material

tillsattes olika halter muskovitglimmer av samma fraktioner. Flödet av

provet genom en cirkulär öppning retarderas av den bladiga glimmern

och höga flödestider indikerar därmed höga glimmerhalter. Provet

ansamlades i en behållare under tratten och det visade sig också att

hålrummet i provet relaterade. till glimmerhalten (tabell 2). Naturligt

glimmerhaltiga provmateriål (bergkross) har dock inte gett lika tydliga

utslag, sannolikt beroende på förekomst av dåligt uppspaltad glimmer

och blandkorn (jfr figur 17).

Wichmann och Karlsson (1984) har använt sig av modifierad "Particle

VTI MEDDELANDE 527



25

Index" (ASTM D 3398) för att indirekt bestämma kornformen hos bl a.

glimmerhaltiga provmaterial. Sådana tenderar att få höga värden på

"particle index". Metoden grundar sig på en samtidig bedömning av både

hålrum oCh packningsbarhet. Vid provning av de fina fraktionerna

använde man sig av mindre provcylindrar än enligtnormerad metod.

Vid provningaav nötningsmotståndet hos stenmaterial genom antingen

slipvärdes- eller kulkvarnsförsök (Höbeda och Chytla 1985), försämras'

värdena som regel med ökande glimmerhalt. Metoderna lämpar sig inte

för en kvantitativ bedömning av halten glimmer, men ger ett relevant

besked om mineralets negativa inverkan. Faktorer som glimmerns

fördelning och orientering i bergarten påverkar samtidigt avnötningen.

lO DISKUSSION OCH SLUTSATSER

Försök i provvägsmaskin och provvägar har visat att glimmerrika

bergarter har dålig slitstyrka i beläggningar somutsätts för dubbdäcks-

trafik. Sådana stenmaterial får även dåligt nötningsmotstånd vid labo-

ratorieprovning. För sådana material kan sprödhetstalet bli missvisande

lågt beroende på glimmerns slagdämpande förmåga.

Eftersom glimmerrika bergarter är inhomogena, uppkommer svårigheter

att framställa representativa provplattor vid slipvärdesprovning och de

hårda partiklarna utövar skyddsverkan på de mjuka vid nötningen.

Försök 1 kulkvarn kan användas som en kompletterande nötningsmetod

vid bedömning av sådana material.

Glimmerrikt stenmaterial innebär, förutom försämrade mekaniska

egenskaper också viss bitumenabsorption som måste kompenseras ge-

nom ökad bindemedelshalt. Är stenmaterialet inhomogent kan det vara

svårt att anpassa bindemedelshalten. Inverkan av fria glimmerkorn i

finandelen hos stenmaterialet är således föga studerad. Enligt finska

försök gav muskovit ökad bindemedelsabsorption och dålig vidhäftning

utan någon tillsats av vidhäftningsmedel. Vid en svensk undersökning av

HAB 12T gav inblandning av glimmerpulver försämrad spaltdraghåll-

fasthet och slitsyrka. Troligen utövar grov glimmer störtst negativ

inverkan och då i asfaltmassor med ganska låga bindemedelshalter. I

VTI MEDDELANDE 527.



26

vissa fall kan emellertid en viss glimmerhalt ha positiv inverkan.

Glimmer i specialmassor 'sägs fungera som fiberersättning. Indiska

forskare mer t o att mycket _.finmalen glimmer kan ersätta en del av

asfalten i beläggningar.

I betongvägssammanhang innebär glimmerrika stenmaterial försämrad

slitstyrka på samma sätt som'i asfaltbeläggningar. Glimmerinnehåll i,

betongsand ökar vattenbehovet för godtagbar plastisk konsistens och

minskar tryckhâllfastheten hos betongen. Verkan av moderna flyttill-

satsmedel har dock inte undersökts. Intressant nog kan viss halt

glimmer, trots den minskande tryckhâllfastheten, ge förbättrad drag-

hållfasthet och brottseghet. Man har därför på sina håll börjat studera

glimmer som ersättning för asbest eller glasfibrer.

Höga glimmerhalter i obundna material kan innebära packnings- och_

bärighetsproblem eftersom mineralet fjädrar och bidrager till låg E-

modul redan vid låga vattenkvoter. Sådana vittringsjordar är dock inte

aktuella i Sverige. I lokala fall har man dock även här haft problem med

glimmerrika överbyggnadsmaterial. Laboratorieförsök har visat att E-

modulen hos bärlagergrus kan avsevärt nedsättas om låg halt glimmer_

inblandas. Detta sker redan vid låg vattenkvot.

Finkornig glimmer ökar tjälfarligheten hos jordarter medan grovkornig

glimmer kan ha annan inverkan. Det glimmerliknande mineralet klorit

anses påverka tjälfarligheten särskilt ogynnsamt.

Mikroskopisk bestämning av glimmerhalten i bergarter kan inte göras

med någon större noggrannhet från tunnslip av bergarter, beroende på

provtagningsproblem och analysens subjektiva natur. Undersökning av

tunnslip är däremot värdefull för klarläggning av olika petrografiska «

faktorer och deras inverkan på vägtekniska egenskaper. Förutom glim-

merhalten är mineralets orientering, ansamlingen till skikt och korn-

storlek av betydelse.

Halten glimmer i fraktioner >0.075 mm kan bättre undersökas i mikro-

Skop eller t o m genom okulär granskning. Kornprocenten är lättast att

bestämma, men ett problem är att relationen korn-°/o till vikt-%
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varierar från prov till prov och även från fraktion till fraktion. Malt

glimmerpulver, som ofta använts till laboratorieförsök, består av betyd-

ligt tunnare och lättare korn än den glimmer som erhålls i fina

fraktioner vid krossning av berg. I krossmaterial kommer man också att

få med blandkorn där andra mineralfragment häftar vid glimm'ern.

En direkt provning av glimmerhalten i bergarter är diskutabel eftersom

nötningsmetoder kan ge en riktig indikation. Det finns visserligen några

i drift varande täkter med problematiskt stenmaterial, men nya täkter

torde knappast mer etableras i glimmerrikt berg. Möjligheter kan finnas

i sådana fall att förbättra produkten t ex genom hårdare krossning,

främst i slagkross. Stenmjölet anrikas då på glimmer och bör utbytas

mot annan produkt med låg glimmerhalt.

Man bör också i grova drag kartlägga glimmerhalten och dess variatio-

ner i svensk berggrund, men även studera stenmaterialkvaliteten enligt

bestämning av slipvärde m.m. för att få en bättre uppfattning om

betydelsen av glimmerhalt.

* Behöver man göra en kvantitativ bestämning av glimmerhalt bör man

använda sig av ett kompetent laboratorium med vana av analysen.

Provtagningen är mycket viktig och det är svårt att få riktiga värden

från några enstaka bergartsstycken. Man har vid SGAB under 1986

försökt göra glimmerhaltsbestämning genom röntgendiffraktion och

röntgenfluorocens men övergått till mikroskopisk analys av tunnslip

eller nedmalt bergartsmaterial.

Det verkar också av litteraturstudien att döma som det är svårt att få

fram indirekta provningsmetoder för glimmerhalt.Av indirekta metoder

för bestämning av glimmerns inverkan verkar CKE-metoden, ev. i

modifierad form vara särskilt intressant. Man får fram ett mått på

specifik yta och bindemedelsabsorption, dvs egenskaper som särskilt bör

påverkas avglimmerhalten.
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Foto 1 "Uppbladad" glimmerpacke i brottyta från gnejs Töva. '
Förstoringar ca _1000 resp 5000 gånger.
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Foto 2 Spaltytor av glimmerfjäll av "molekylär" jämnhet. Från
- brottyta has gnejs från Töva. Förstoringar ca 650 och 2500
gånger.

»
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Foto 3 Bergtäkt i glimmerrik gnejs. Ljusare skikt består av kvart-
fältspatsrik bergart.
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Foto 4 Inhomogen veckad gümmerrik gnejsbergart (ådergnejs). Mör-

 

kare bergart är rik på biotitglimmer.

VTI MEDDELANDE 527



Bilaga
Sid 5 (32)

 

Foto 5 Gnejs med orienterad glimmer. Enkronan markerar gräns
mellan två olika glimmerhalter.
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Foto 6 Utsprängd glimmerskiffer (med veckade glimmerskikt) nära
Arlanda flygplats. Flisig sprängsten med "vâgiga" ytor b-
eroende på glimmerorientering.
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Foto 7 Asøfaltmassa (AG) med dålig kohesion, framställd av-glim-'

merrik gnejs. Använd vid förstärkning av befintlig väg.
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'Foto 8 Två glimmerkorn (markerade med G) i hornbländerik bergart
(gnejs från Hällared). Glimmerkornen är olika orienterade,
övre kornet med spaltningen nära parallell, undre 'vinkelrätt
mot tunnslip. Förstoring ca 50 gånger.
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Foto 9 Parti av tunnslip av glimmerrik gnejs, Härryda. Övre tredje-

delen av fotot domineras helt av biotit, något så när skuret

vinkelrätt mot tunnslipet. Längre ned mest fältspat och

kvarts. Förstoring ca 50 gånger.
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Foto 10 Ingjutet tunnslip av fraktion 0.075-O.125 mm. Glimmerkorn
som spaltar upp till tunna blad omgiven av sprickiga kvarts-
øch fältspatkorn.
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Tabell 1 CKE-bestämning på olika mineral (Hyyppä 1964).*

  

_, _ _ _ CKE Oil retained Bindet
Mmeral Spec1f1c grav1ty v

(per , cent) (per cent) (per cent)

Quartz 2. 66 5. 35 2. 40 5. 3

Feldspar 2. 56 6. 00 ' 3. 05 5. 8

Biotite ' 2. 79 9. 35 5. 40 7. 5

Muscoyite 2. 74 21. 65 5. 40 10. 4

Calcite 2. 74 5. 75 2. 95 5. 6

Homblende 3. 21 5. 55 2. 50 ' 5. 2

       

.
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Försök 1 flödestratt meld fraktion 1.0-4.0 mm.

   

TabellZ

Material Glimmerw Tid Flödes- Hâlrums-
halt sekunder värda prccent

vikt % för 300 9 sek 100 g

Sand, 15,9 0,53 54

Baskarp , 21,2 0,71 62

I

1 29,7 0,99 '74

Sand, 0 14,4 0,48 49

Simrishamn

Granit, 21,0 0,70 63

Skärlunda , 25,2 0,84 69

28,7 0,96 74

Diabas, 0 21,6 0,72 64

Vargön
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Tabell 3 Försök 1 flödestratt med fraktion 0.074-1.0 mm.

 

 

 

Material Glimmer- Tid Flödesvärde Hålrums-
halt sekunder sek/100 9 procent
Vikt % för 500 9

13,0 2,6 42

Sand, 2,5 19,0 3,8 51

Baskarp 5,0 24,4 4,9 -56

7,5 29,5 5,9 60

Granit, 0 17,9 3,6 52

Skärlunda 2,5 22,4 4,5 58

5,0 '27,1 5,4 61

7,5 31,4 6,3 65

Diabas, 0 16,6 ' 3,3 53

Vargön
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Figur 1 Variaticn av spräckdraghållfasthet med glimmerhalt vid
konstant hâlrumshalt (2.7%). Icke vattenlagrade provkroppar
av HAB 121:.
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Figur 2

24.5

glimmerhalt vid försök med HAB 12t.
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Figur 3 Inverkan av ljus och mörk glimmer på konsistens och

tryckhâllfasthet hos betong (Müller 1971).
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WATER REQUIREMENT INDEX
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Figur 4 Inverkan av fria glimmerkorn på vattenbehovet hos cement-
bruk. Betongsand från glaciofluviala avlagringar (Danielsen
och Rueslåtten 1984).

0.. to 15mm uw sang

SAILE 0.0-35m Ä tunn

  
     
  

    

nu sno 2,355-, SABLE 1 tung-

noczsszo sun 55m: Tung

4* s" ' IAS?! i2: :(0457

GLASSFSHEETS

in. TWC!

DILLES DE VERRE

EPMSSEUR Ann

P'OCISSEO $ÅUO

o CM I
ha: SABLE "Åv.(

Figur 5 Pilotavläggning för borttagning av glimmerkcrn från betong-
sand (Ramaciøtti 1961).
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Figur 6 Samband mellan indirekt draghâllfasthet (ITS) och tryckhåll-
fasthet (UCS) för olika mineral, bl a glimmer, stabiliserad
med 1,0% cement (Ingles och Frydman 1966).
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Figur 7 Samband mellan glimmerhalt (enligt glödgningsförlust) OCh
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Figur 8 Inverkan av glimmer på maximal skrymdensitet, CBR-värde
och friktionsvinkel CD på glimmer-sandblandningar. Glim-
merhalt, uttryckt som vikt-% i a-c och som glimmerfrek-
vens (jfr mom 9) i d-e. Enligt Harris m fl 1984.
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(H.Klüver)

Kapillär .stighöjd hos material där glimmer. utbytts mot
kvarts i fin- resp grovfraktion (Selmer-Olsen 1971).
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Figur 10 Samband mellan glimmerhalt (vikt-%) och a) :torr skrymden-
sitet och b) portal i bärlagergrus 04-16 mm (Höbéda och
Bünsow 1974). "
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Figur 11 Inverkan av vattenmättnadsgrad på E-modul hos bärlager-
* grus med olika halt (vikt-°/o) glimmer inblandad, prov b)

"trafiknött" (Höbeda och Bünsow, 1974).
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Figur 12 E-modul som funktion av glimmerhalt vid olika instamp-
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Figur 13 E-modul som funktion av vattenmättnadsgrad för glimmerri-
- ka bergarter. Gnejs från Töva har varierad finmaterialhait.
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Figur 14 E-modul som funktion av glimmerhalt vid olika instamp-
ningsvattenhalter. Bärläagergrus 0-16 mm som utsatts för
"trafiknötning" i Los Angelestrumma.
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Samband mellan vattengenomsläpplighet och a) pørtal, b)
instampningsvattenkvot för bärlagergrus 0-16 mm med olika
glimmerhalt. Ett prov har "trafiknötts" i Los Angeles-
maskin (Höbeda coh Bünsow 1974).
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Figur 16 Kornstorleksfördelningar hos glimmer enligt a) hydrometer-
och mikroskopanalys (Brandl 1973), b) sedigraph och laser-
metod (Boliden 1985).
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Figur 17 Glimmerhalt i finfraktioner från ådergnejs vid kornräkning i

stereomikroskoP.
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Figur 18 a) Förhållandet volym-/korn-% glimmer (1) och hornblände
(2). Mineralen blandade i kvartssand 0-125-O.25 mm, kros-
sad, enligt Neeb 1982 och b) fördelningen av glimmerhalt
(korn-%) l prov av amerikansk betongsand (Gaynor och
Meininger 1983).
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Figur 19 Samband mellan a) vikt-% glimmer (A muskovit, B biotit)
och glimmerfrekvens/ 1'00 korn, b) vikt och frekvens av
förhållandet glimmar/kvarts, c) "relativ" glimmeryta (beräk-
nad" och glimmerfrekvens/lOO kom för blandningar av glim-
mer och kvartssand. Enligt Harris m fl 1984.
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Figur 20 Samband mellan differensen av glödgningsförluster vid
lOSOOC och 750°C för granitiska bergarter_(Struilleau m fl
1984).
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