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MATERTALTEKNITSKA FÖRUTSÄTTNINGAR .

Av P .Höbeda, VTI

1. ALLMÄNT. 

Många av Europas storstäder har tidigare haft beläggningar av svensk

gatsten eller också har byggnads- och monumentsten tagits från sten-

brotten. Denna stenindustri för dock en ganska tynande tillvaro och i

stället har grus- och makadamproduktion blivit till en storindustri.

Det är dock inte helt säkert att samma bergarter, som bröts förr i

tiden, också är lämpliga som slitlagersten till högtrafikerade vägar.

Tidigare var inte slitstyrkan huvudkriteriet för lämplighet utan

snarare bergartens förmåga att låta sig klyvas i bestämda riktningar.

Sådana bergarter, ofta graniter, kan vara ganska spröda. De slit-

starkaste stenmaterialen är ofta däremot sådana som har utsatts för

påkänningar i berggrunden och i regel till den grad att de spruckit

upp på ett så oregelbundet sätt att större ämnen inte kan tas ut.

Förutsättningarna att producera stenmaterial till väg- och betong-

ändamål är, generellt sett, gynsamma i Sverige. "Hårdberg" (magmat-

iska och metamorfa bergarter), ofta av granitisk sammansättning, är

vanligast förekommande i berggrunden, även om områden med "mjuka"

sedimentära bergarter påträffas (jfr figur 1). Nedisningar i sen

geologisk tid har dessutom förekommit och de framryckande inlands-

isarna har avlägsnat vittrad berggrund. Sådan kan ofta påträffas i

sydligare länder som ej haft sena nedisningar; typiska "hårdberg-

arter" kan då vara vittrade till avsevärt djup, tom till den grad att

de snarast kan betraktas som jordmaterial.

Internationellt sett är kalksten det vanligaste stenmaterialet, både

till vägar och betong. I USA lär tex 80% av allt krossmaterial ut-

göras av kalksten. Sedimentära bergarter varierar starkt, men kalk-

sten av god kvalitet kan lämpa sig väl till andra ändamål än vägars

slitlager.



Förutom att kalksten har dålig slitstyrka (jfr mom 2) poleras den av

trafiken, vilket ger upphov till halka på våt vägbana. Från både

amerikanskt och engelskt håll har man framfört att kalksten lämpar

sig bättre för vägars bär- och förstärkningslager (i välgraderad

form, jfr mom 4) än "hårdbergarter". En viss självcementering är

möjlig hos finmaterialet genom fuktvandring. Man måste dock framhålla

att man utomlands i regel använder sig av tjockare asfaltbeläggningar

än i Sverige och förhållandena är inte helt jämförbara.

I samband med avsmältningen av inlandsisen i Skandinavien har det

bildats isälvsavlagringar, ofta av grusiga sammansättningar och 

därmed lämpliga att förädla vidare. Denna viktiga resurs är dock

numera ofta på upphällningen inom vissa områden eller också är grus-

avlagringarna svåra att exploatera beroende på motstående intressen.

Kvaliteten hos gruset bestäms av berggrunden som inlandsisen ryckt

fram över (jfr figur 1). Grusavlagringar, innehållande dåligt

material, främst lerskiffer, kan påträffas i anslutning till sedimen-

tär berggrund. Saknas sådana svaga komponenter kan man generellt

påstå att gruset är av ganska bra kvalitet; det utgörs av en bland-

ning av bergartskomponenter och en enda bergarts dåliga eller goda

egenskaper kan vanligen inte göra sig helt gällande. Grusmaterialet i

sydvästra Sverige dominera dock av svag gnejs. Slitstarkt, porfyr-

dominant, krossat naturgrus transporteras fn.under beteckningen por-

fyr till Stockholmstrakten som asfaltslitlager till högtrafikerade

vägar. Ett speciellt problem med naturgrus kan vara att få fram en

tillräcklig hög krossytegrad (jfr mom 4) .

En viktig och lite beaktad faktor i stenmaterialsammanhang är att

vårt "hårdberg" geologiskt sett är gammalt och har - i samband med

processer i berggrunden, - utsatts för sådana spänningar och deforma-

tioner som ofta lett till en stukturell försegning och ökad finkorn-

ighet, principiellt att jämföra med den förstärkande verkan man får

fram vid kallvalsning av stål (jfr mom 2). I extremfall kan processen

ha gått så långt att myloniter, ("gnuggbergarter") uppstått.



På exempelvis den europeiska kontinenten har ofta bergarter som

granit och gnejs dåligt rykte och används sällan, men det är då fråga

om "unga", strukturellt odeformade och spröda varianter.

Även i Sverige finns det dock yngre graniter som inte "försegats" och

därför är mindre lämpliga, i varje fall som beläggningsmaterial (ex.

är Bohusgranit och vissa graniter i Norrlands inland). Ett annat

vanligt problem är att glimmerrika gnejser, bildade genom metamorfos

av främst lerskiffer, kan täcka stora områden, tex i södra Norrland.

Gnejs med svag kornfogning och dåliga mekaniska egenskaper dominerar

också i sydvästra Sverige.

Trots de i allmänhet goda geologiska förutsättningarna, föreligger

stora svårigheter att lokalisera bergtäkter (och även grustäkter) där

stenmaterialet som produceras uppfyller kraven även till högtrafik-

erade vägars slitlager. Dubbdäckens slitage på vägen gör att sten-

materialet måste vara mycket nötningsresistent, dvs ha lågt slip-

värde. Krav på slipvärde infördes i vägverkets byggnadsanvisningar år

1984, även om metoden i princip funnits sedan början av 70-talet.

De slitstarkaste stenmaterialet är mycket finkorniga och kvartsrika

samt hör inte alltid till de lämpligaste till andra ändamål än slit-

lager. Utan nötningen av dubbade däck skulle dessutom stenmaterial av

mycket finkorniga och hårda bergarter poleras i beläggningsytan, på

samma sätt som kalksten men mycket långsammare. Sådana bergmaterial

sliter dessutom hårt på krossar och det kan vara svårt (dyrbart) att

få fram nödvändiga sorteringar (jfr mom 3). Produktionen av stenmjöl,

ofta av dålig kvalitet ökar då och det kan vara besvärligt att få

avsättning för detta. Ett mycket hårt och segt stenmaterial är,

speciellt om det har dålig kornform, svårt att packa till ett väg-

lager med god stabilitet (till skillnad från tex kalksten av god

kvalitet). Dessutom har sådana material dålig vidhäftning till as-

faltbindemedel. Det är också tveksamt om man får fram betongballast

av en optimal kvalitet av mycket finkorniga, kvartsrika bergarts-

material, annat är till slitstark vägbetong (jfr även mom 2) .



Om inte dubbdäcken funnits hade nog valet av stenmaterial varit ett

annat än det nuvarande och om de (mot förmodan) förbjuds, kommer

säkert en del av de på senare tid etablerade bertäkterna att överges.

2 MINERAL- OCH BERGARTEGENSKAPER SOM PÅVERKAR KVALITETEN HOS

STENMATERLAL .

Det hänvisas till populärvetenskaplig geologisk litteratur för be-

skrivning av mineral, bergarter och svensk berggrund, likaså isälvs-

avlagringar av betydelse för grusproduktion. Här kan ges blott en del

kommentarer som förmodas vara av betydelse för grus- och makadambran-

schen.

Mineralen utgör bergarternas byggnadsstenar och bestämmer därför i

hög grad bergartskunskaperna, även om faktorer som mineralstorlek,

mineralfogning, halt av ogynnsamma mineral som glimmer, graden av

stukturdeformation och dess natur, mineralorientering, omvandling av

vissa mineraler till sekundära sådana mm. komplicera bilden. Det är

således fråga om ett samspel mellan olika faktorer och det kan därför

vara svårt att urskilja inverkan av en enda faktor på bergartens

egenskaper. Den geologiska benämningen enbart räcker inte till för

att definera bergartskvaliteten utan en noggrannare pertografisk

analys måste göras, ofta med hjälp av tunnslip som undersöks i polar-

isationsmikroskop. Flera exempel återges nedan. Denna analys är dock

kvalitativ och laboratorietester är alltid nödvändiga för en riktig

bedömning.

En fundamental egenskap är mineralhårdheten (se figur 2) och en kalk- 

sten som bygges av det mjuka mineralet kalcit kan därför aldrig få

god slitstyrka som slitlagersten; i sådant fall övriga petrografiska

faktorerna är gynnsamma kan dock, som tidigare nämts, kalksten vara

andvändbar till andra ändamål. En mycket finkornig kvartsit, som till

största delen består av det hårda mineralet kvarts, hör däremot till

de slitstarkaste stenmaterialen.



En sandsten har inte "sammansvetsade" korn på samma sätt som kvartsit

och kan ha hög porositet samt dessutom ibland ett hopkittande

"cement" av dålig beständighet (tex lermineral) mellan kvartskornen.

Bergarten kan trots kvartsens hårdhet då inte räknas till

"hårdbergarterna".

De flesta bergarter är dock mer komplicerat uppbyggda av flera mine-

raler till skillnad från ovannämnda exempel. Hög halt kvarts utgör

dock ett fundamentalt krav för mycket hög slitstyrka (jfr dock ned-

an) .

Mineral karakteriseras ofta av en mer eller mindre tydlig spaltbar-

het, se figur 3. Glimmer har exempelvis en enda, mycket god spalt-

riktning och kan lätt spjälkas upp i tunna, elastiska fjäll. Berg-

arter, rika på grovkornig glimmer, har därför dålig slitstyrka. Andra

mineraler kan enligt figuren ha fler spaltriktningar som sinsemellan

bildar karakteristiska vinklar. Spaltplanens betydelse som svagheter

minskar dock med avtagande kornstorlek i bergarten och med ökande

grad av strukturell deformation (jfr figur 4 och 5). Kvarts saknar

spaltning och är ett sprött mineral som ger "mussliga" brottytor.

Förutsättningen för att en kvartsrik bergart ska ha god slitstyrka är

därför också att mineralen är finkornigt utbildande.

Av det ovan sagda följer att bergarter som är grovkorniga också har

dåliga mekaniska egenskaper och kornstorleken hos mineralen är därmed 

en viktig kvalitetsbestämmande egenskap (jfr figur 6). I engelsk och

fransk språkbruk används ibland perfixet mikro- (tex mikrogranit) för

att beteckna finkornighet. I vissa fall kan en mycket ojämnkornig

porfyrisk stuktur, dvs med större strökorn i en mycket finkornig

mellanmassa, ha utbildats redan vid kristallision av bergarten eller

i vissa fall också genom senare deformationer i berggrunden (figur

8). Sådana bergarter kan ha mycket god slitstyrka pga den mycket fin-

korniga, kvartsrika mellanmassan. Porfyrer är också eftersökta som

beläggningssten.

Kornfogningen kan variera inom samma berartstyp, men ännu större

variationer kan påträffas mellan olika bergarter.



En typisk granit, som inte deformerats i berggrunden, har enkla

kornfogar som bildar sprickanvisningar, medan en "basisk" gångbergart

som diabas har en helt annorlunda struktur, med väl in i varandra

iväxta mineral (jfr figur 7 och 9) .

Granit har dålig slitstyrka trots att den egentligen är hårdare en-

ligt mineralsammansättningen är diabas, som saknar kvarts, men den

intensiva kornfogningen ger seghet och slitstyrka i det senare fall-

et. Diabas är dock samtidigt en bergart som omvandlas lättare i berg-

grunden än granit (jfr nedan) och därför kan visa större kvalitets-

variationer, något som måste kontrolleras vid en petrografisk bedöm-

ning.

Nämnas bör dock att det också finns amfiboliter, med diabas närbe-

släktade bergarter, som ibland omkristallerats på så sätt att en svag

kornfogning erhållits (figur 10).

Dålig kornfogning kan också uppstå vid sådan omkristallisation som

skett vid så låga tryck att mineralen inte deformerats och malts ned

samt sedan sammanläkts så att de blivit finkornigare. Det västsvenska

gnejsområdet, som sträcker sig från Skåne till norra Värmland, karak-

täriseras således av bergarter med dålig kornfogning. I Skåne har

dock bergarten deformerats genom förkastningsrörelser; gnejsen stick-

er upp i form av ryggar (horstar) inne i sedimentär bergrund och

visar förbättrade mekaniska egenskaper, men även större variabilitet.

Man kan tämligen väl kunna känna igen dålig kornfogning hos en berg-

art att känna på en brottyta; känns den ojämn och "sockerbitsartad"

tyder detta på dålig sammanhållning mellan mineralkornen. Sprickor

har företrädesvis gått mellan mineralkornen och inte genom själva

mineralen (jfr figur 7) .

Glimmer är i alltför hög halt en icke önskvärd beståndsdel i sten-

material, men än vanlig i svensk metamorf berggrund. Grovkornig glim-

mer spaltar lätt upp och försvagar bergarten (figur 3 och 11). Figur

12 ger ett exempel där glimmern dels är finkornig, dels oorienterad

och därmed utövar mindre inverkan på de väggtekniska egenskaperna.



Man har i vägverkets kompletterande anvisning BYA-Nytt 86 skrivit att

glimmerhalten inte får överstiga 10 vol-%.

Enbart Gglimmerhalten är dock inte av betydelse utan samtidigt också

mineralets kornstorlek, orientering och i synnerhet fördelning till

separata sikt som kan bilda svaghetsplan mm (jfr figur 13a och b).

Skikt med väl orienterad glimmer, bildade vid riktat tryck, ger upp-

hov till förskiffring och dessa skikt bildar avlossningsytor i berg- 

arten. Det kan vara svårt att framställa krossprodukt med god korn-

form såvida bergarten är starkt förskiffrad.

Det finnas bergarter med högre glimmerhalt än 10 vol-% som har god

slitstyrka. Dessutom kan klorit förekomma; mineralet räknas egentlig-

en inte till "riktig" glimmer, men kan ge särskilt ogynnsamma egen-

skaper åt bergarten, tex dålig beständighet (jfr nedan). Glimmer- och

även kloritrika stenmaterial har dock som regel dåliga slipvärden och

denna test ger därmed en ganska bra uppfattning om bergartskvalitet-

en.

Observeras bör dock att glimmerrika stenmaterial kan ha gott spröd-

hetstal beroende på det högelastiska mineralets slagdämpande förmåga

vid provningen.

Halten av fria glimmerkorn bör dock inte vara mycket hög i stenmjöl 

till asfaltmassa eftersom mineralet kan suga in asfaltbindemedel

efter spaltplanen på ett ganska oberäkneligt sätt (jfr mom 3) . Dess-

utom kan asfaltmassans beständighet mot frystöväxling försämras. I

betongsammanhang kan hög halt fri glimmer innebära ökat vattenbehov

och reducerad hållfasthet.

Andra skadliga mineraler kan förekomma i mer sällsynta fall, exempel

är sulfidmineral som förekommer särskilt i gruvområden samt kan vara 

vittringsbenägna och speciellt oönskvärda i betongsammanhang.



Mineral och därmed bergarter kan vara mer eller mindre omvandlade av 

gaser och lösningar som under geologisk tid trängt upp i berggrunden,

främst i dess svaghetszoner (jfr figur 16), men också en mer ytlig

vittring av nedträngade vatten (det senare dock främst i störnings-

zoner i berggrunden vid svenska förhålanden) .

Kvarts är ett mineral som oftast inte påverkas kemiskt, till skillnad

från tex fältspater. Framförallt mörka, "basiska", tunga, järn- och

magnesiumrika mineral som pyroxen, amfibol men också biotitglimmer är

vittringsbenägna.

Sk sekundära mineral (klorit; finkornig sericit, lermineral mm) kan 

ha bildats genom omvandling av primära mineral, de försämrar starkt

bergartens kvalitet och kan i hög halt tom göra den vittringsbenägen.

Figur 14 ger exempel på en bergart som omvandlats och stenmaterial

från sådant kan, om omvandlingen inte gått alltför långt, ha gynn-

samma sprodhetstal, men sannoligt dåliga slipvärden. Finmaterial,

producerat av sadan bergart ar ocksa sarskilt vattenkansligt. Figur

15 visar nagra fina mineralkorn, dels sadana av "friska" mineral,

dels korn av sonderfallande, omvandlat mineral. Asfaltbelaggning,

innehallande bestandsdelar fran omvandlat berg, siarskilt i stenmjol-

et, kan ha kort livslangd. Detta framkommer inte nddvandigtvis fran

rutinprovningar av asfaltmassa utan specialprovningar erfordras.

Svensk "hardberg" har forsumbar porositet savida det ar ovittrat, och

detta ar en av forklaringarna till god bestandighet. Pordsa bergarts-

komponenter kan paverka kvaliteten hos asfaltbelaggning genom binde-

medelsinsugning. Hog porositet, dock ofta av en annan typ (mer eller

mindre sfariska halrum efter gasavtryck) Ar vanliga i slagger. Det

finns dock inte utrymme att har diskutera restprodukter som maste

sarbedomas i flera avseenden.

Sammanfattningsvis kan det forenklat sagas att kvartsrika "hardberg- 

arter" ofta utmarks av god slitstyrka, men samtidigt ocksa av en mer

eller mindre utpraglad sprodhet. Kornstorlek och kornfogning ar vikt-

iga berartsparametrar.



Stor kornstorlek resp. svag kornfogning försämrar också bergartens

termiska egenskaper, i extremfall kan tom sönderfall börja uppträda

redan vid upphettning i asfaltverk. Bergarter som gabbro och diabas

innehåller å sin sida inte kvarts, men däremot höga halter mörka

mineral (tex amfiboler och pyroxener) är sega, men har sämre

notningsmot stand. Tecken på omvandling och darmed kvalitetsforsamring

av bergarten maste observeras.

Vissa finkorniga, ocomvandlade diabaser kan dock vara mycket slit,

starka och i sadant fall kan laboratorieforsOok som slipvarde ge en

underskattning av stenmaterialets hallbarhet i slitlager. Negativa

faktorer - i samband med diabas och beslaktade bergarter som slit-

lagermaterial - ar hoga kompaktdensiteter och mork farg.

Sadana bergarter ar dock hallfasthetsmassigt val lampade for andamal

som jarnvagsballast, men ocksa stenmaterial till dranerade asfalt-

betong, dar stor seghet (och i asfaltsammanhang ocksa god vidhaft-

ning, jfr nedan) speciellt vardesatts. Problem kan uppsta att erhalla

god kornform vid krossning av mycket sega, finkorniga bergarter.

Sedimentara bergarter anvands i ringa omfattning i Sverige och deras 

egenskaper behandlas darfor icke narmare. Dessa ar ofta sarskilt

svårbedömda och man kan också behöva utföra specialbedömningar av

beständighet mm. Normerade provningsmetoder saknas dock, även om VTI

har tagit fram vissa egna tester. Lerskiffer, lerig kalksten är sär-

skilt ocönskvärda och vittrande bergarter. Ett undantag beträffande

sedimentnära bergarters lämplighet är dock en form av föga porös

sandsten som i stor skala krossas till beläggningsmaterial i Skåne.

En svårighet i täktsammanhang kan vara att särskilt slitstarkt sten-

material ofta påträffas i nära samband med störningszoner i berggrun- 

den, tex förkastningar (figur 16) eftersom en gynnsam strukurell

deformation uppkommit, men risken kan vara stor för snabba växlingar

av bergartskvalitet. Det är särskilt viktigt med noggranna förunder-

sökningar i sådana fall och riktigt utförda kärnborrningar är nödvän-

diga.
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I sammanhanget bör också varnas för alltför långtgående slutsatser

från bedömning av resultat från laboratorieanalyser av sådana

bergprov som slagits ut för hand från ytligt berg samt som påverkats

och försvagats i större eller mindre omfattning av främst temperatur-

växlingar. Man bör i stället spränga ut bergprov från så stort djup

som praktiskt möjligt.

Laboratorieprovning av nedkrossade borrkärnor kan också ibland ge

vilseledande resultat eftersom krossprodukten får delvis rundade ytor

och har dessutom inte utsatts för realistiska påkänningar vid

framställningsprocessen (mom 3) .

Hittills har inverkan av mineral och bergartsfaktorer främst behand-

lats med avseende på stenmaterialets mekaniska egenskaper, främst

slitstyrka och i viss mån också beständighet.

Den kemiska sammansättningen är dock av stor betydelse för vidhäft-

ningen mellan sten och asfalt i närvaro av fuktighet. Kvartsrika

bergarter betecknas ofta som "sura" (pga hög halt total kiselsyra),

medan kvartsfria (med låg halt total kiselsyra) i stället sågs vara

"basiska". De förstnämnda karaktäriseras av dålig vidhäftning till

asfalt och vice versa, men denna egenskap beror även på andra, lite

kända fysikaliska och kemiska faktorer, mineralytornas mikrotextur,

ytladdningarnas natur (mm. En "sur" bergart som granit innehåller

också urlakningsbara, i sammanhanget ogynnsamma alkalimetall (natrium

och kalcium), medan "basisk" diabas innehåller gynnsamma bestånds-

delar som kalcium samt dessutom järn- och magnesium. Kalksten har

speciellt god vidhäftning till asfalt såvida den ej är rik på ler-

mineral. Exempel på resultat från laboratorieförsök ges i figur 17.

I betongsammanhang kan ballast, innehålla mycket finkristallin eller 

också amorf kiselsyra, tex i porös skånsk flinta, under vissa ogynn-

samma omständigheter och med alkalirik standardcement ge upphov till

skadliga alkalikiselsyrareaktioner under bildning av en svällande gel

med sprängverkan som kan förstöra betongen.
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Hurvida detta också kan vara fallet vid sådana mycket slitstarka,

finkorniga och kvart srika bergarter som används i

beläggningssammanhang är ännu inte helt utrett.

3 INVERKAN AV BEREDNING.

Stenmaterialkvaliteten beror dock inte enbart på mineral- och berg-

artsegenskaperna utan i hög grad också på framställnigen i form av

krossning och siktning. Vid dåligt, inhomogent berg är det fördel-

aktigt att sikta bort materialet under vissa maskvidd som samkross -

antingen före eller också efter förkrossen -för att få bort jord och

svagt eller vittrat berg.

Det är speciellt svårt att framställa krossprodukt med god kornform

från finkorniga, sega eller hårda bergarter. Vid tex en grovkornig

granit styr de olikt orienterade spaltningsriktningarna och kornfog-

arna sprickorna och ge upphov till en mer "kubisk" kornform. God

kornform erhålls om krossarna och speciellt slutsteget får arbeta med

så hög fyllnadsgrad att ingående berg utsätts för påkänningar under

så lång tid som möjligt.

Slutkrossen (i regel konkross) har ofta speciell utformning av kross-

rummet eller också kan särskilda "kubiseringsutrustningar" som cent-

rifugalkvarn sättas in. Strävan efter god kornform och samtidigt ökad

slitstyrka, jfr nedan, går dock i regel ut över kapaciteten och föro-

sakar större slitage på utrustningen _(slipvärdet hos stenmaterialet

bör fö ge ett indirekt mått på detta slitage). Extrem "kubisering"

ger dessutom en viss avrundning av partikelkanter, dvs

krossmaterialet får egenskaper mer nära naturgrusets, något som kan

vara både till för- och nackdel beroende på användningsområdet .

Finska undersökningar av producerat stenmaterial har visat att sten-

materialkvaliteten, uttryckt som flisighets- och sprödhetstal, för-

bättras med varje krossningssteg, men slutprodukten blir en blandning

av material från de olika stegen (figur 18) .
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Nämda två analysvärden är lättast att påverka genom

krossningsåtgärder, men egna undersökningar också har visat att även

slipvärde och kulkvarnsvärde (som i framtiden sannolikt kommer att

ersätta slipvärde) kan förbättras genom "kubiseringen".

Man får en selektiv nedkrossning av svaga komponenter i

bergmaterialet, förutom en förbättring av kornformen (figur 19) .

Vidare har de finska undersökningarna visat att stenmaterialkvali-

teten verkar påverkas endast i liten omfattning vid variationer av

sprängningsförfarandet. De sprickbildningar, som uppkommer i

bergmaterialet vid sprängningspåkänning, elimineras tydligen ganska

fullständigt vid de olika krossningsstegen.

Vid ett rundat grusmaterial kan det vara svårt att få fram en god

krossytegrad hos produkten om halten av grov sten är låg.

Behandling i centrifugalkvarn kan vara ett sätt att förbättra

kornformen genom "putsning" av sten utan att själva nedbrytningen

samtidigt blir mycket hög.

En hög nedkrossningsgrad kan visserligen förbättra provningsvärderna

vid krossningen av inhomogena bergarter, tex från närheten av stör-

ningzoner i berggrunden, men det produceras samtidigt stora mängder

stenmjöl som kommer att innehålla vattenkänsligta vittringsprodukter,

glimmer mm (jfr figur 15) .

Asfaltbeläggning med sådant stenmjöl kan förstöras snabbt, även vid

låg trafikbelastning. Normala stenmaterialprovningar räcker inte till

i sådana fall utan specialprovningar måste göras, bla av asfaltmass-

ans beständighet.
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4. FÖRBÄTTRING AV STENMATERIAL .

Möjligheterna att förbättra stenmaterial vid beredningen har redan

tidigare behandlats. Beroende på de gynnsamma förutsättningarna i

Sverige finns det annars ringa erfarenheter från anvädning av mycket

dåliga stenmaterial. Detta är också vanligen uteslutet i vägars slit-

lager, bla beroende på dubbdäcksslitaget, men större möjligheter kan

finnas för ett utnyttjande i vägars undre lager.

Svaga material bör inte användas som hålrumsrik makadam beroende på

att påkänningarna blir höga på de ganska fåtaliga kontaktpunkterna

vid belastning och risken för nedbrytning därmed stor. Materialet bör

vara välgraderat, samtidigt som finkornshalten (40,075 mm) inte får

vara så hög att det uppkommer risk för vatten- och tjälkänslighet. En

dålig gradering kan förbättras genom inblandning av ett annat mate-

rial som innehåller de saknade fraktionerna (sk mekanisk stabiliser-

ing). Inblandningen av bindemedel som asfalt eller cement kan vara

ett ytterligare steg och halterna kan då anpassas efter avsedd funk-

tion. Cementstabilisering av bärlager är dock ovanlig i Sverige.

Ett exempel på asfaltstabilisering har varit användningen av

skiffergrus som bärlager i Jämtland; man har således ökat tjockleken

hos "asfaltkakan" (AG-Llagret) i förhållande till vägverkets

anvisningar.

I beläggningssammanhang kan motståndskraften hos asfaltmassa mot

fuktighet och frystöväxling ökas genom tillsats av kemikalier

(främst aminer) till bindemedlet. Detta är särskilt viktigt vid

användning av "sura" stenmaterial (jfr figur 17) i hålrumsrika och

därmed extra känsliga slitlagertyper, tex dränerade asfaltbetong

(egentligen bör främst "basiska" bergarter användas i sådana

sammanhang, detta också beroende på deras större seghet).

Utomlands används också ofta vidhäftningsbefrämjande, mineraliska

tillsatser som kalkhydrat och cement i låga halter för förbättring av

dåliga stenmaterial.
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Fibrer och polymerer kan även tillsättas för att kunna öka

asfaltshalten utan skadlig verkan på beläggningens

deformationsmotstånd vid varm väderlek och därmed beständigheten hos

slitlagret.
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Figur 1. Förekomst av sedimentära bergarter (och metamorf fjällberg-

grund) i Sverige. Isrörelseriktningar och därmed också transportrikt-

ningar för svaga bergartskomponeneter i naturgrus är också utsatta

med pilar.
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Figur 3. Exempel på spaltning hos olika mineral (blyglans är dock ett

malmmineral som är sällsynt i vägmaterial) .
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Figur 4. Metamorf kalksten (marmor) med svagt sammanfogade kalcitkorn

som visar välutvecklade spaltplan. Bergarten har dåliga mekaniska

egenskaper (högt slipvärde och sprödhetstal), Tunnslip, förstoring ca

50 ggr. Polariserat ljus.
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Figur 5. Marmor som deformerats så i berggrunden att kornfogarna

suddats ut och spaltplanen förvridits. Sprickor hittar inga lätta

vägar i en sådan bergart (som därmed kan vara seg och ha lågt spröd-

hetstal). Tunnslip, förstoring ca 50 ggr. Polariserat ljus.
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sprödhetstalsvärderna) . Det är endast vid samma bergartstyper som man

kan förvänta sig samband mellan petrografiska faktorer och mekaniska

egenskaper.
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Figur 7. Medelkornig granit med svag kornfogning. En spricka löper

mellan två fältspaltkorn (diagonalt i bildens nedre halva). Tunnslip,

förstoring ca 50 ggr. Polariserat ljus.
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Figur 8. Deformerad granit som fått porfyrartad struktur. Avrundade

ansamlingar av fältspatkorn, ett avlångt glimmerkorn ligger i en fin-

kornig mellanmassa av främst kvarts. Denna bergart har bättre mekan-

iska egenskaper än graniten i figur 7. Tunnslip, förstoring ca 50

ggr. Polariserat ljus.
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Figur 9. Diabas med väl in i varandra inväxta mineral (listformade

fältspatkorn i pyroxen). Stor seghet ger mycket lågt sprödhetstal vid

finkornig bergart. Tunnslip, förstoring ca 100 ggr. Polariserat ljus.
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Figur 10. Amfibolit, kemiskt besläktad med diabas, men bergarten har

omkristalliserat på så sätt att svag kornfogning uppstått med dåliga

mekaniska egenskaper som följd.
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Figur 11. Spaltande glimmerkorn i gnejs med hög glimmerhalt. Sten-

arna har behandlats i rödfärgad, från början tunnflytande härdplast

och utsatts för sådana spänningar vid härningen att sönderfall skett

efter svaghetsplan. Tunnslip, förstoring ca 50 ggr. Icke polariserat

ljus.
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Figur 12. Glimmerhaltig kvartsit med glimmerkornen i dålig orient-

ering. Då de finkorniga mineralen inte bildar sammanhängande skikt

uppkommer inte avlossningsytor som i figur 11 pga uppspaltning. Tunn-

slip, förstoring ca 100 ggr, polariserat ljus.



 

Figur

27

 
 

 

    

  

 

___)

pe n...-;»

scen

Cottam \ Sms

ses
attan, _

l-= M_E ___: *" S

ca a = ioe
Loan e emma Reena

__;f;:___ -=.a". -* e lm r" acmenmemme
cm axa tm __J

Schicferige Textur mit teilwelse Flaserige Textur.

zrusammenhängender Glinimerlage.

Soma mt A I " //I_- 007 N \\ \ 4 //

woule /J \

mamma»
/ 4 A N \ Xx /

i 100 700. \ ~

mor e, 40 T2 Ca Ja V 'i 207

pomme l I! / a || Xx % / //
L200 - -, «-- / ,f \\ Novo 7 // A

sasse e V \ -a" ',

1 =~ =~ / / Xxxx Helle 7A
2 Te T e. /j ANST TL4

qpam

anat ass N \\
   
  

Schicferige Textur mii lsolierten Gefaltelte Textur.

   

   

 

 
      

 
 

 
  

Glimmer.

/ -

/*

{97

fai...aalae.ac

--T-see--Tr

rssssee-T/2
sr__neGänga.ngr.maom /22

-Tesss---

homogen unhomogen

amsotrop1 sotrop

13. Glimmermineral kan paverka bergartegenskaper i olika grad

beroende pa faktorer som halt, orientering, tendens till skiktsepa-

rering, men ocksa kornstorlek (jfr ocksa figurerna 11 och 12) .
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Figur 14. Exempel på omvandlad bergart där finkorniga sericitmineral

mm. bildats efter kornfogar, t.h. ett starkt omvandlat parti. Bestän-

digheten har blivit starkt nedsatt hos bergarten. Tunnslip, förstor-

ing ca 50 ggr. Polariserat ljus.



 

Figur 15. Fina korn från stenmjöl, inbäddade i färgad härdplast. Två

av kornen består av "friska" mineral, ett sönderfaller pga omvand-

lingen till lermineral. Tunnslip, förstoring ca 100 ggr, icke polari-

serat ljus.
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Figur 16. Principbild av förkastning i berggrund. Runt en zon med

starkt stört, ofta delvis omvandlat berg kan en "försegning" av berg-

artsmaterialet ha skett, men kvalitetsvariationerna kan vara stora

hos det producerade stenmaterialet.
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Figur 17. Täckningsgrad som funktion av försökstid vid rullflaske-

försök, utfört med venezuelaasfalt. Kalksten, "basiska" resp. "sura"

bergarter ordnar sig i separata fält. Tillsats av vidhäftningsmedel

(t.ex. diamin) i asfalten minskar dock på skillnaderna i vattenkäns-

lighet .
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Figur 18. Principbild från finskt krossningsförsök, visadnde hur a)

sprödhets- och b) flisighetstal (samt stänglighet) påverkats vid de

olika processtegen. (Kategori 1-3 avser finsk stenmaterialklassific-

ering) .



motstånd förbättras genom behandlingen.

het stal samt slip- och kulkvarnsvärde . Både kornform och nötnings-

Figur 19. Inverkan av "kubisering" i centrifugalkvarn på flisig-
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Froktion 8-11.2 mm








