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Abstract 
 
This project began in January 2008 on the commission of BDX Industrier AB. Our client 

wanted to find a heat conductivity coefficient of blast furnace slag by a series of field tests. 

The blast furnace slag from SSAB in Luleå is a relatively uncommon material even though it 

has been used in road construction for many years with good experience. The blast furnace 

slag is similar to gravel and crushed rock, but have some differing characteristics. One of 

them is the good insulating properties of the material. The insulating ability is partly 

dependent on thermal conductivity and purpose of this work is to determine and confirm the 

heat conductivity of blast furnace slag in field tests. 

In order to determine the thermal conductivity coefficient of blast furnace slag a test rig was 

set up at SSAB:s plant in Luleå. The test contained two different fractions of blast furnace 

slag. Based on the chosen method of measuring, the test rig was equipped with test equipment 

adapted for the purpose. The measurement equipment, two heat flow meters and two 

temperature rods were constructed at LTU:s test lab. The temperature rods were aimed to 

measure the temperature at six different levels in the test rig. The heat flow meters consist of 

plates made of a material with known thermal conductivity and temperature sensors placed at 

both sides of the plate. The heat flow through the plate can then be calculated based upon the 

known thermal conductivity and the difference in temperature across the plate.  

  A large amount of data was collected for further analysis. The analyzed data show that it is 

mainly in the layer surrounding the heat flow meter that provides a stable value of thermal 

conductivity during the measuring period. It also shows that the material with larger fractions 

have a slightly lower thermal conductivity than the material with smaller factions. The reason 

for this is coarser material contains more pores and the contact area between the particles is 

smaller since there is a larger amount of air between the particles. The thermal conductivity of 

air is lower than of blast furnace slag which leads to a lower value of the overall thermal 

conductivity in the coarser material in the test rig. The analysis of the data shows that the 

method is sensitive to precipitation and solar radiation that causes big temperature 

fluctuations which will give misleading results.  
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Apart from determine the heat conductivity coefficient of blast furnace slag by a series of 

measurements, the difference between measured and calculated value of the coefficient was 

determined. The determined thermal conductivity for blast furnace slag in this field test is 

 0,50-0,61 W/m, K depending on the size of fraction. The corresponding calculated value is 

0,54-0,62 W/m, K. 

 

The conclusions from the test is that the method of measuring is useful for this and similar 

experiments, although the test procedures can probably be improved to be more efficient in 

further research. In addition it has been verified that a close correspondence exists between 

thermal conductivity values observed in field and those being calculated from existing 

theoretical modes. 
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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete inleddes i januari 2008 och initierades av BDX Industri AB i Luleå. 

Beställarens önskemål var att ett värmekonduktivitetstal för hyttsten i fält skulle bestämmas. 

Hyttsten från SSAB i Luleå är ett relativt lite undersökt material trots att det använts som 

vägbyggnadsmaterial med goda erfarenheter i många år. Hyttsten liknar naturgrus och krossat 

berg men har några egenskaper som avviker. En av dessa är materialets goda isolerande 

förmåga. Hyttstenskornen är porösare och innehåller en stor mängd slutna porer, vilket gör att 

korndensiteten blir lägre för hyttstenen än för naturlig ballast. Hur bra hyttsten är på att isolera 

bestäms av värmekonduktivitetstalet, vilket i sin tur är beroende av faktorer som fukt, 

kornstorlek mm samt om det är fruset eller ofruset.  

 

För att kunna fastställa ett värmekonduktivitetstal i fält byggdes en provkropp upp på SSAB:s 

industriområde i Luleå. Provkroppen består av två olika fraktioner av hyttsten. 

Mätinstrumenten för fältförsöket togs fram vid LTU:s lab. Dessa bestod av två 

temperaturstavar och två värmeflödesmätare (plattor), en till respektive fraktion. 

Temperaturstavarna består av sex temperaturgivare som mäter temperaturen på olika nivåer. 

Värmeflödesmätaren består av en platta med känt värmekonduktivitetstal. Plattan är utrustad 

med temperaturgivare på vardera sida och dessa värden i kombination med plattans kända 

värmekonduktivitet ger via en del beräkningar värmeflödet genom plattan. 

En stor mängd mätdata i form av temperaturer i varje mätpunkt samlades in och 

sammanställdes för vidare analys. De analyserade värdena visar att det främst är i skiktet som 

omger värmeflödesmätaren som ger ett stabilt värde på värmekonduktivitetstalet. Det visar sig 

även att materialet med grövre fraktion har ett något lägre värmekonduktivitetstal än 

materialet med finare fraktion. Anledningen till detta är det grövre materialet innehåller mer 

porer samt att kontaktytan mellan partiklarna är mindre. Att kontaktytan är mindre innebär att 

det finns en större mängd luft mellan partiklarna. Luftens värmeledningsförmåga är lägre 

hyttstenens, vilket leder till ett lägre värde på värmeledningsförmågan i det grövre materialet 

än i det mer finkorniga. Analysen visar även att den valda metoden är känslig för nederbörd 

och solinstrålning som i sin tur orsakar kraftiga temperatursvängningar. Kraftiga 

temperatursvängningar ger missvisande mätvärden.  

 

Det i fält uppmätta och beräknade värmekonduktivitetstalet för hyttsten blev  
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0,50-0,61 W/m, K (beroende av kornstorlek). Vid jämförelse med ett teoretiskt framräknat 

värde på värmekonduktivitetstalet 0,54-0,62 W/m, K, kan man konstatera att det i fält 

framtagna värdet överensstämmer väl med det teoretiskt beräknade.  

Analysen visar att den valda mätmetoden är användbar för detta och liknande försök men att 

den även med fördel går att utveckla. 

vi 



Innehållsförteckning  
1 Inledning ........................................................................................................................................ 1 

1.1 Bakgrund.............................................................................................................................................. 1 
1.2 Syfte...................................................................................................................................................... 2 
1.3 Metod ................................................................................................................................................... 2 
1.4 Avgränsningar...................................................................................................................................... 3 
1.5 Rapportens disposition......................................................................................................................... 4 

2 Hyttsten.......................................................................................................................................... 5 
2.1 Framställning....................................................................................................................................... 5 
2.2 Kemisk sammansättning....................................................................................................................... 6 
2.3 Materialegenskaper ............................................................................................................................. 7 
2.4 Miljöpåverkan ...................................................................................................................................... 8 

3 Hyttsten som vägbyggnadsmaterial ........................................................................................... 9 
3.1 Väguppbyggnad ................................................................................................................................... 9 

4 Teori om termiska egenskaper.................................................................................................. 13 
4.1 Värmetransport .................................................................................................................................. 13 

4.1.1 Ledning ......................................................................................................................................... 13 
4.1.2 Strålning ........................................................................................................................................ 18 
4.1.3 Diffusion ....................................................................................................................................... 18 
4.1.4 Konvektion.................................................................................................................................... 19 

5 Val av försöksmetod................................................................................................................... 20 

6 Beskrivning av utförandet av fältförsöket................................................................................ 21 
6.1 Mätinstrumenten ................................................................................................................................ 21 

6.1.1 Temperaturstavar........................................................................................................................... 21 
6.1.2 Värmeflödesmätare ....................................................................................................................... 22 

6.2 Provkroppens uppbyggnad och givarnas placering........................................................................... 24 
6.2.1 Provkroppens uppbyggnad............................................................................................................ 24 
6.2.2 Givarnas placering......................................................................................................................... 26 
6.2.3 Skiktindelning ............................................................................................................................... 28 

6.3 Bestämning av vattenkvot................................................................................................................... 28 

7 Resultat........................................................................................................................................ 30 
7.1 Mätdatas insamling............................................................................................................................ 30 
7.2 Beräkning av värmekonduktivitetstalet λ ........................................................................................... 30 

8 Analys .......................................................................................................................................... 32 
8.1 Analys av mätdata.............................................................................................................................. 32 
8.2 Analys av värmeflödet........................................................................................................................ 33 

8.2.1 Inverkan av luftens temperatursvängningar .................................................................................. 33 
8.2.2 Inverkan av nederbörd i form av regn ........................................................................................... 34 
8.2.3 Skillnad i värmeflödet mellan de olika materialen........................................................................ 35 

8.3 Analys av värmekonduktivitetstalet.................................................................................................... 36 
8.3.1 Juni ................................................................................................................................................ 36 

vii 



8.3.2 Övriga månader............................................................................................................................. 39 
8.4 Sammanställning av analyserat värmekonduktivitetstal .................................................................... 43 
8.5 Beräkning av teoretiskt värmekonduktivitetstal ................................................................................. 44 

9 Diskussion................................................................................................................................... 46 
9.1 Värmekonduktivitetstalet i plattan ..................................................................................................... 46 
9.2 Variation i dygnstemperatur .............................................................................................................. 46 
9.3 Vattenkvot .......................................................................................................................................... 47 
9.4 Slutligt värde på värmekonduktivitetstalet ......................................................................................... 48 
9.5 Utveckling av försöksmetoden............................................................................................................ 49 

10 Slutsatser..................................................................................................................................... 50 

11 Referenser ................................................................................................................................... 51 
11.1 Tryckta referenser.............................................................................................................................. 51 
11.2 Publikationer...................................................................................................................................... 52 
11.3 Elektroniska referenser ...................................................................................................................... 52 
11.4 Muntliga referenser ........................................................................................................................... 53 
11.5 Lästips................................................................................................................................................ 53 

12 Bilagor.......................................................................................................................................... 54 
12.1 Bilaga 1, Bestämning av värmekonduktivitet ..................................................................................... 54 
12.2 Bilaga 2, PT 100 givare ..................................................................................................................... 56 
12.3 Bilaga 3, Nederbördsdata från SMHI................................................................................................ 60 
12.4 Bilaga 4, Sammanställning av diagram som visar värmeflöde och värmekonduktivitetstal .............. 61 
12.5 Bilaga 5, Siktkurvor ........................................................................................................................... 71 
12.6 Bilaga 7, Temperaturkurva ................................................................................................................ 73 
12.7 Bilaga 8, Temperaturkurva för flöde ................................................................................................. 74 

 

 
 

 
 

viii 



1 Inledning 
 
I alla typer av konstruktioner har de ingående materialens egenskaper en avgörande roll för 

hur slutresultatet skall bli. Både vad det gäller ekonomi, beständighet, funktion och miljö.  

 

Det är av stor vikt att vi försöker hushålla med våra naturresurser och i den mån det är möjligt 

använda alternativa material i våra konstruktioner. Hyttsten är en restprodukt som bildas vid 

framställningen av järn och används som ersättningsmaterial för vanlig ballast i främst 

vägkonstruktioner men även i andra sammanhang.  

 

1.1 Bakgrund 
 
Examensarbetet görs på uppdrag av BDX Företagen AB i Luleå. Det går ut på att undersöka 

och fastställa ett värmekonduktivitetstal (λ) i fält för hyttsten. Examensarbetet utgör en del av 

ett försök som kommer att pågå under ett års tid. Det värmekonduktivitetstal som i dagsläget 

används baseras på ett en laboratorieundersökning som är gjord på Statens provningsanstalt. 

Enligt SP papport (1994) ligger värmekonduktivitetstalet för hyttsten mellan  

0,3–0,67 W/m, K beroende på vatteninnehåll (bilaga1). 

 

Det är allmänt vedertaget att hyttstenen har en isolerande förmåga och i och med detta vill 

BDX kunna fastställa ett relevant värmekonduktivitetstal för hyttsten i fält. Anledningen till 

detta är främst att deras största kund, Vägverket, efterfrågar ett fältmässigt framtaget tal som 

de kan använda i sina beräkningar. Ett annat skäl är att man önskar hitta alternativa marknader 

för materialet. 
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1.2 Syfte 
 

Vid användning av hyttsten i praktiken har den uppvisat flera goda egenskaper. En av dessa är 

att den har lägre värmekonduktivitet än naturlig ballast, d.v.s. högre isoleringsförmåga. Det är 

av intresse att kunna ta fram ett för fältförhållanden relevant värde på värmekonduktiviteten 

för att kunna använda hyttsten som ersättningsmaterial för naturligt ballast i större 

utsträckning än tidigare. 

 

Examensarbetets syfte kan formuleras enligt följande:  

Syftet är att genom fältförsök fastställa ett värmekonduktivitetstal (λ) i fält för hyttsten. 

 

1.3 Metod 
 
Arbetet delas upp i tre delmoment: 

• Teoretisk del, där det utförs en litteraturstudie och samtal med sakkunniga inom 

området om hyttstenens framställningsförlopp, användningsområden, dess kemiska 

sammansättning och miljöpåverkan. Fördjupad studie utförs av jordmaterials 

värmetekniska egenskaper. 

• Praktisk del där uppbyggnad och installation av mätutrustning i provkroppen sker. Två 

provkroppar byggda av hyttsten med två olika fraktioner uppförs. Temperaturgivare 

installeras på olika nivåer i provkropparna. Värmeflödesmätare installeras på en 

bestämd höjd i de båda fraktionerna. 

• Analytisk del där insamling, bearbetning och analys av temperaturdata sker. Insamling 

av temperaturdata sker under perioden maj- oktober 2008 d.v.s. under den tjälfria tiden 

av året. För insamlig av temperaturdata används PC logger som sedan överför 

information till en PC med ett Easy View pro 5 program. Vidare bearbetning av 

mätdata och analys sker med hjälp av Microsoft Excel. Det värmekonduktivitetstal (λ) 

som fastställs för fältförsöket jämförs med ett teoretiskt framräknat värde för att 

säkerställa värmekonduktivitetstalets rimlighet, samt för att få en uppfattning om 

utförandemetoden är användbar.  
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1.4 Avgränsningar 
 
För att kunna avgränsa examensarbetet är det viktigt att redan vid planeringsstadiet fastställa 

de moment som vi inte tar hänsyn till inom ramen för detta arbete.  

Nedanstående punkter tar upp de moment och aspekter som inte ingår i examensarbetet. 

 

I examensarbetet ingår inte: 

• Det antas att egenskaperna är lika för all hyttstensmaterial som används i detta projekt, 

dvs. att kemiska och fysikaliska egenskaperna är lika för all material. Det innebär att 

hyttstenens kemiska och fysikaliska egenskaper inte undersöks i detta examensarbete. 

• Den relativa fuktigheten i luften, vindriktning och vindhastigheter antas inte påverka 

mätresultaten nämnvärt, och därför utförs ingen mätning och analys av dessa. 

• Eventuella inverkan av underliggande jordmaterial ligger utanför denna studie. 

• Det antas också att eventuellt regnvatten dräneras bort omgående och inget stående 

vatten blir kvar i provkroppen.  

• Värmekonduktivitetstalet i fält för fruset material (hyttsten) fastställs inte i detta 

arbete. 
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1.5 Rapportens disposition 
 

• Det första kapitlet av rapporten handlar om bakgrunden till detta examensarbete. 

Vilken nytta den har för beställaren BDX och vilken metod som valts för att kunna 

utföra detta examensarbete. Det redovisar även hur arbetet avgränsas. 

• Det andra kapitlet beskriver hyttsten som material. 

• I det tredje kapitlet beskrivs hur en väg är uppbyggd och hur man använder hyttsten i 

vägkonstruktioner. 

• Det fjärde kapitlet beskriver den teori som behövs för att kunna utföra de beräkningar 

och den analys som krävs. 

• I det femte kapitlet beskrivs valet av försöksmetod.  

• Det sjätte kapitlet beskriver hur fältförsöket realiserades. Det vill säga hur 

provkroppen är uppbyggd och vilka mätinstrument som används och installeras. I 

detta kapitel redovisas även vilken vattenkvot det ilagda materialet har. 

• Kapitel sju återger resultatet av all insamlad mätdata samt en sammanställning av det 

uppmätta värdet på värmekonduktivitetstalet. 

• I kapitel åtta analyseras resultatet och jämförs sedan med ett teoretiskt beräknat 

värmekonduktivitetstal. 

• I det nionde kapitlet diskuteras det i analysen fastställda värmekonduktivitetstalet och 

de faktorer som påverkar detta. I detta kapitel görs även en utvärdering av 

försöksmetoden och förslag på utveckling ges.  

• I kapitel tio återges det fastställda värmekonduktivitetstalet under rådande 

förhållanden. 

• I kapitel elva återges de referenser som författarna använt sig av. 
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2 Hyttsten 
Masugnsslagg har använts som byggnadsmaterial under lång tid. Utvecklingen har drivits av 

att ta tillvara det byggnadsmaterial som närmiljön har tillhandahållit. Detta har varit ett 

naturligt förfarande och enligt Jernkontoret (2008) har en tidig konstruktion med slagg från 

800-talet har hittats i Dalarna. 

 

2.1 Framställning 
Hyttsten är en restprodukt som uppkommer vid tillverkning av råjärn i masugn från de tre 

råvarorna järnmalm, kol/koks (som bränsle) och kalksten (som slaggbildare). Under 

järnframställningsprocessen bildas två material, råjärn och slagg s.k. masugnsslagg. Slaggen 

som flyter ovanpå råjärnet tas hand om separat vid tappningen. Vid tappning har slaggen en 

flytande konsistens med mycket hög temperatur. Beroende på hur slaggen kyls ned bildas 

olika material. Genom långsam avkylning i luft bildas kristallin slagg, vilken kallas hyttsten. 

Efter avkylning krossas slaggen och genom magnetseparering skiljs de metalliska 

fraktionerna bort. Sedan siktas hyttstenen till olika fraktioner, normalt samma fraktioner som 

vanlig bergkross. Hela processen framgår av figur 1. 

Figur 1 Hyttstenens framställningsprocess (Ullberg, Rutqvist och Sandström,2008) 

Råjärn 
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Enligt Rutqvist (2008) är hyttstenens kemiska och mekaniska egenskaper beroende av vilka 

råvaror och vilken process man använder vid framställningen samt hur den kyls ned. Detta gör 

att egenskaperna kan variera något beroende på var den är framställd. Enligt Vägverket 

(2005) är de geometriska och fysikaliska egenskaperna lika vilket medför att även de tekniska 

egenskaperna är lika. 

I Sverige produceras hyttsten vid SSAB:s  masugnar i Luleå och Oxelösund. Vid dessa 

processer används samma råvaror och i princip samma process. Det som skiljer dem åt är att 

vid masugnen i Luleå pressas luften in i med ett högre tryck än vad man gör vid masugnen i 

Oxelösund. Detta antar man ligger till grund för att Luleås hyttsten blir något porösare än den 

som produceras i Oxelösund. (Rutqvist, 2008). 

Hyttsten från Oxelösund är testad i större utsträckning än den som är framställd i Luleå 

(Flisell, 2008), och dessa tester ligger delvis till grund för följande beskrivningar om de 

tekniska egenskaperna, trots att materialet som används i fältförsöket kommer från masugnen 

i Luleå. 

 

2.2 Kemisk sammansättning 
 
Hyttsten består i huvudsak av omsmälta naturliga bergarter och innehåller främst kiseldioxid 

(SiO2), aluminiumoxid (Al2O3), kalciumoxid (CaO), magnesiumoxid (MgO) och små 

koncentrationer av svavel (S). I övrigt finns även mycket små koncentrationer av olika 

metaller som bly(Pb), koppar (Cu), nickel(Ni) mm (Merox, 2008). 

Tabell 1 visar de ingående ämnenas proportioner. 

 

Tabell 1 Hyttstens kemiska sammansättning (Merox, 2008) 
 

Ämne Formel Andel 
Kiseldioxid SiO2   34%   
Kalk CaO   29%   
Magnesiumoxid MgO   17%   
Aluminiumoxid Al2O3   13%   
Svavel S   1,5%   
Järnoxid FeO   0,50%   
Manganoxid MnO   0,50% 
Övrigt  4,5% 
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2.3 Materialegenskaper 
 

Hyttsten liknar naturlig ballast, men har några egenskaper som avviker. 

Hyttsten har lägre värmekonduktivitet, det vill säga högre isoleringsförmåga än naturlig 

ballast. Vilket kan förklaras med att hyttstenen är porösare med en större andel slutna porer än 

naturlig ballast(Vägverket, 2005). 

 

I tabell 2 (Rutqvist, 2008) visas en jämförelse mellan hyttsten och bergkross material. Den 

visar att hyttstenens porositet är ca 40-50 %. De slutna porerna gör att hyttsten har en låg 

benägenhet att ta upp vatten eftersom porerna inte står i förbindelse med varandra, enligt 

Kanschat (1996). Porositeten gör även att hyttstenen får något lägre densitet än naturlig 

ballast, men den gör också materialet något mer känslig för nötning vilket Micro Deval talet i 

tabell 2 visar. Hyttstenen har till skillnad från bergkross cementerande egenskaper, vilket 

beror av att finmaterialet i hyttstenen har en självbindande effekt som kan bidra till att höja 

materialets hållfasthet och bärighet. Finmaterialet i naturlig ballast har motsatt effekt 

(Vägverket, 2005). 

 

E-modulen som i tabell 2 redovisas för hyttsten är framtagen genom fallviktsmätning på vägar 

i Lueå-Boden-Piteå området, vilka byggts med hyttsten från Luleå. Hur detta går till samt hur 

man på andra sätt kan beräkna E-modulen framgår av Lindberg (2004). 

 

Tabell 2 Materialegenskaper för hyttsten och krossat berg 
                ( Rutqvist 2008) 

 
  Hyttsten Bergkross 
Värmekonduktivitet [W/m*K] 0.3-0.6 1.3 - 1.6 
Densitet *[t/m3] 2.6 - 2.9 2.9-3.1 
Porositet [%] 40-50 25 
Bulk Densitet** [t/m3]  2,0 

0/31,5 mm 1,35  
0/63 mm 1,32  

0-250 mm och "Osorterad" 1,20  
E-modul [Mpa] 350-700 300-500 
Micro Deval 15-30 < 20 
Cementegenskaper Ja Nej 
* Motsvarar kompaktdesitet  
**Motsvarar skrymmdensitet  
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2.4 Miljöpåverkan 
 
Sammansättningen av hyttsten är beroende av råvarorna (järnmalm, kol/koks och kalksten) 

och påminner till stor del om sammansättningen av krossat berg (kiseldioxid, kalciumoxid, 

magnesiumoxid och aluminiumoxid) förutom att svavelhalten är högre (drygt 1 %). Ur 

miljösynpunkt har man vid oberoende tester konstaterat att produkter som baseras på 

masugnsslagg lakar mindre tungmetaller än genomsnittet för vanligt grus och 

bergkross(Merox, 2008).  

 

Enligt Vägverket (2005) skall hyttsten dock inte användas i känsliga områden, exempelvis 

inom skyddsområden för vattentäkter, mindre vattendrag eller begränsade vattenområden. 

Detta beror på att man inte är säker på hur urlakning av exempelvis svavel under en längre tid 

påverkar omgivningen. Svavellukt från hyttsten kan förekomma. 

 

I januari 2007 stoppade vägverket all användning av hyttsten då det under hösten 2006 

upptäcktes en skada på vegetationen invid väg 686 i Ubbyn, några mil utanför Boden. Två 

oberoende undersökningar gjordes, vilka gav olika resultat. En utredning, gjord av SWECO 

VIAK AB och Ecoloop AB kom fram till att markens ytskikt nedströms vägen hade ett lägre 

pH-värde, högre konduktivitet och förhöjda halter av svavel. Även grundvattnet nedströms 

vägen är tydligt påverkat av urlakade ämnen från hyttsten i vägen. Denna urlakning kan 

komma att fortgå under flera år framöver (Hörnsten & Macsik, 2006). Den andra utredningen 

gjordes vid Lantbruksuniversitetet i Uppsala. I denna anför Kirchmann och Bergström (2006) 

att hyttstenen inte bidrar till försurningen under de rådande förhållandena, samt att de låga 

pH-värdet har sitt ursprung i markens egen produktion av vätejoner.  

 

I februari 2008 hävdes stoppet efter att gjorda undersökningar analyserats, samt att den 

inventering av samtliga 80 vägsträckor byggda med hyttsten som gjordes inte uppvisade några 

synbara förändringar längs vägarna. 
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3 Hyttsten som vägbyggnadsmaterial 
 
Hyttsten har under lång tid använts som ersättning för naturlig ballast i olika vägbyggnader. I 

Sverige har vägar med hyttsten som förstärkningslager och/eller skyddslager byggts sedan 

mitten på 1970- talet. Den goda tillgången på naturmaterial som krossat berg gör dock att det 

inte är ekonomiskt att transportera hyttstenen längre än ca 10 mil (Wikström, 2008). Detta gör 

att det i Norrbotten främst är vägar i området runt Luleå som är byggda med hyttsten. De 

rödmarkerade vägarna på kartan i figur 2 är byggda med hyttsten. 

 

 
Figur 2 Karta över vägar byggda med hyttsten (Ullberg, Rutqvist och Sandström, 2008) 
 

 

3.1 Väguppbyggnad 
 
Det ställs idag många olika krav på våra vägar vad det gäller bärförmåga, beständighet och 

säkerhet vid användning. Vad det gäller bärförmåga och beständighet är det främst 

konstruktionens förmåga att motstå sättningar och tjälproblem som man tänker på. Säkerheten 

bedöms av vägytans egenskaper vad det gäller friktion och nötning. 

Hyttsten kan vid vägkonstruktioner användas till obundna överbyggnadslager, underbyggnad 

och fyllnadsmassor (Vägverket, 2005). 
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En vägkropp består av en överbyggnad och en underbyggnad/undergrund och gränsen där 

emellan kallas för terrassyta. Detta illustreras i figur 3 . 

 

 
 

Figur 3 Vägprofil (VVTK Väg, Publikation 2008:78) 
 

Underbyggnad/undergrund 

Undergrunden utgörs av den befintliga marken. Det vill säga den mark som skall bära lasten 

från vägkroppen. Undergrundens överyta utgörs av terrassen. Terrassens bärighet är 

avgörande för val av överbyggnad och vägens bärighet. Bärigheten i terrassen beror av en rad 

faktorer såsom terrassmaterial, årstidsvariationer och klimat. Terrassmaterialet kan bestå av 

tillförd jord och bergmassor, men kan även bestå av befintlig jord och berg massor. 

 

Enligt Isaksson (2004) kan undergrunden och terrassen vid behov förstärkas genom: 

- Massutskiftning , vilket innebär att icke bärkraftig jord ersätts med mer bärkraftig jord  

- Jordförstärkning, varav det finns flera olika metoder, exempelvis förbelastning, 

vertikaldränering, kalk/cementpelare, armering med flera. 

- Utförande av grundkonstruktion, så som bankpålning, påldäck med mera. 

 

Hyttstenens lägre densitet gör även att den lämpar sig bra som lättfyllnadsmaterial vid 

konstruktioner som kräver det. Det kan gälla vid ställen där undergrunden är dålig och 

markbeskaffenheten är sämre. Den cementerande förmågan som hyttstenen har gör även att 

bärigheten för materialet kan öka med tiden. På grund av denna förmåga bör dock hyttsten 

inte användas vid arbeten ovanpå rörgravar då hyttstenslagret med tiden kan bli svårt att 

bearbeta. 
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Överbyggnad 

Överbyggnadens dimensionering, materialkvalité och utförande är avgörande för vägens 

bärighet och livslängd. Vägen får inte heller vara uppbyggd av tjällyftande material. 

 

 Överbyggnaden består i princip av tre lager: slitlager, bärlager och förstärkningslager. 

Skyddslagret används inte alltid men behövs ibland som extra isolering för skydd mot 

tjälskador. Se figur 4. 

 

 
 

Figur4 Principskiss av en väg (VVTK Väg, Publikation 2008:78) 
 
 
Slitlagrets uppgift är att ge vägkonstruktionen en tät yta som skyddar de underliggande lagren 

mot vatten och fukt samt att verka motståndskraftigt mot slitage och se till att trafiken på ett 

säkert och komfortabelt sätt kan ta sig fram. Detta betyder att det material som används som 

slitlager måste ha goda mekaniska egenskaper vad det gäller bland annat plastisk deformation, 

nötning, friktion (Isaksson, 2004). De vanligaste typerna av slitlager är asfalt och grus, men 

även cementbundna slitlager förekommer.  

 

Bärlagrets uppgift är att ta upp och fördela de spänningar som trafiken skapar. Genom ett bra 

val av bärlager reduceras dessa så mycket att spänningarna som når förstärkningslagret är 

relativt små. Bärlagret kan bestå av bundna eller obundna material och även i detta fall är det 

underbyggnadens bärighet och egenskaper som avgör vilken typ av material som används. 

Med bundet bärlager menas att stenmaterialet sammanfogas med ett bindemedel, vanligtvis 

bitumen. Obundet bärlager är ett löst material, exempelvis grus. 
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Förstärkningslagret ska främst verka för att fördela ut vikten av vägkroppen på så stor yta som 

möjligt samt skydda och separera bärlager och terrass från varandra. Det kan exempelvis 

fungera som ett dränerande lager och förhindra att vatten och finmaterial tränger upp i 

bärlagret. Detta lager kan även verka som ett tjälisolerande lager. 

 

Den låga värmeledningsförmågan gör att hyttsten som bärlager endast får användas till cykel 

och gångvägar vilket beror av risken för frosthalka (Vägverket, 2005). Frosthalka uppstår när 

is bildas på vägen beroende av att vägkroppen är kallare än luften. Längre ned i vägkroppen är 

den låga värmeledningsförmågan däremot en fördel då den ger vägkroppen ett bättre 

tjälskydd.  
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4 Teori om termiska egenskaper 
 

Kravet på termiska egenskaper är ibland tydligt uttryckt i kravspecifikationen, t.ex. isolera 

från kyla eller leda bort värme. 

 
En byggnadsdels värmeackumulerande förmåga hänger samman med dess specifika 

värmekapacitet som uttrycks i enheten J/kgK och som beskriver hur mycket energi som krävs 

för att höja temperaturen 1°C hos ett kg av materialet. Dessutom påverkas den totala 

värmelagringsförmågan av materialets densitet och dess värmeledande förmåga. 

(Burström, 2001) 

Parametern som inkluderar alla de tre egenskaperna kallas för 

värmeinträngningskoefficienten, termisk tröghet eller mer korrekt ”termisk diffusivitet”. 

Eftersom att fokus för detta arbete ligger på värmeledningförmågan är det endast det som 

beskrivs i det följande. 

4.1 Värmetransport 
 
Värme transporteras på flera olika sätt, vilket man måste ta hänsyn till då man studerar de 

termiska förhållanden i konstruktioner och material. Värmetransport kan ske genom ledning, 

strålning, diffusion och konvektion. Värmeledning avser vanligen den totala värmetransporten 

genom ett material. 

 

4.1.1 Ledning 
 
Värmetransporten genom ledning står, enligt Knutsson (1985), för den helt avgörande delen 

av värmeöverföringen i de flesta typer av jordmaterial eller andra korniga material. 

Värmekonduktivitetstalet λ som har enheten W/m,K beskriver materialets förmåga att släppa 

igenom värme. Talet anger den värmemängd per sekund som passerar inom en kvadratmeters 

yta av ett material med tjockleken en meter då temperaturdifferensen över materialet är en 

grad (Celsius eller Kelvin). 

Det som sker vid ledning är att partiklar i ett material som har högre temperatur och därmed 

större rörelseenergi än de med lägre temperatur, överför en del av energin till närliggande 

partiklar med lägre temperatur och därmed mindre rörelseenergi och på så sätt utjämnas 

temperaturen. Detta innebär att värmetransporten alltid sker från den varma till den kalla 
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sidan (Andersland, 1994). I sin enklaste form för endimensionell värmeströmning och 

stationära förhållanden kan värmeledningen uttryckt per kvadratmeter yta som ett tal för 

värmeflödets täthet q (W/m2) och beskrivas med samband enligt Andersland (1994). 

 

dx
dTq λ−=      (1) 

Där: 

λ =   materialets värmekonduktivitetstal eller värmekonduktivitet (W/mK) 

dT =   temperaturskillnaden mellan materialets varma och kalla sida (K) 

dx =   materialets tjocklek (m) 

 

Minus tecknet för λ i ekvation (1) visar att värmeflödet går från den höga till den låga 

temperaturen. En illustration av värmeflödesförloppet visas i figur 5. 

 

 
Figur5 Illustrerad värmeflödesförlopp igenom ett jordmaterial (Andersland, 1994) 

 

Detta förenklade samband enligt ekvation (1) används normalt för vanliga beräkningar där 

man vill belysa endimensionella, stationära förhållanden och som är grunden till detta 

examensarbete. 

Värmekonduktivitetstalet λ som ingår i ekvation (1) är inte konstant utan ändras beroende på 

materialets fuktinnehåll och i regel med temperaturen (Petersson, 2004). Inverkan av dessa 

faktorer är viktiga och kommer att belysas i detta examensarbete. 
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Fuktigt, ofruset kornigt material kan sägas ha tre beståndsdelar; mineralpartiklar, vatten och 

luft. Av dessa har mineralpartiklarna det största värmekonduktivitetstalet (λ≈2-8 W/m, K) och 

luften det lägsta, (λ≈0,024 W/m, K) se tabell 3. 

 

Tabell 3  Värmekonduktivitetstal för diverse material. Knutsson (1999). 

 
 
Man inser att sammansatta materials värmekonduktivitetstal ligger någonstans mellan luftens 

och mineralpartiklarnas värmekonduktivitetstal. Eftersom värmekonduktivitetstalet för vatten 

är större än för luft, har en vattenmättad jord större värmekonduktivitetstal än en torr jord. En 

delvis vattenmättad jord har därmed ett värde som ligger någonstans mellan dessa. Vilket 

ligger till grund för framtagning av ett normaliserat värmekonduktivitetstal, kallat Kerstens tal 

(Ke) Knutsson (1985).  

 

torrmättad

torr
eK

λλ
λλ
−

−
=     (2) 
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Där: 

λ =   värmekonduktivitetstal för fuktig kornigt material 

λ mättad =   värmekonduktivitetstal för vattenmättad kornigt material 

λtorr  =   värmekonduktivitetstal för torr kornigt material 

 

Kerstens tal för ofrusna jordar får alltså värdet 0 när materialet är helt torrt och värdet 1 när 

materialet är helt vattenmättat. Efter omskrivning av ekvation (2) kan ett fuktigt materials 

värmekonduktivitetstal bestämmas enligt följande samband. 

 

torrtorrmättadeK λλλλ +−= )(    (3) 

 

Enligt experimentella mätningar kan Kerstens tal uppskattas med ledning av 

vattenmättnadsgraden (Sr). 

 

I kornigt material som består av finkorniga partiklar (lera, silt) sker uppskattning enligt 

Knutsson(1985), genom att använda följande relation. 

 

0,1log += re SK     (4) 

 

Där: 

Sr  =   vattenmätnadsgrad  

 

Om kornigt material består av större partiklar används enligt Knutsson (1985), följande. 

 

0,1log7,0 += re SK     (5) 

 

Vattenmättnadsgraden Sr  är förhållandet mellan porvattnets volym och totala porvolymen, 

dvs. den andel av porvolymen som är vattenfylld.  

Ekvationen för bestämning av vattenmättnadsgraden är enligt Axelsson (1985): 

 

))1(( ρρρ
ρρ

−+
=

w
w

S
sw

s
r     (6) 
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Där. 

w =   jordens vattenkvot 

ρ =   jordens skrymdensitet (kg/m3 ) 

ρs  =   jordens kompaktdensitet (kg/m3 ) 

ρw =   vattnets densitet (kg/m3 ) 

 

Vid uppskattning av λtorr används, enligt Knutsson (1985), olika empiriska samband beroende 

på om materialet är naturlig eller krossat.  

För naturligt material sker en uppskattning enligt följande uttryck: 

 

053,0)1(
65,6)1(024,0

nn
nn

torr −+
−+

=λ    (7) 

 

Där: 

n =   porositeten 

 

Och porositeten kan beräknas enligt följande uttryck 

sw
n

ρ
ρ

⋅+
−=

)1(
1

    (8)
 

 

Om materialet består av krossade produkter används i stället, enligt Knutsson (1985). 
2,2039,0 −= ntorrλ     (9) 

 

Ett vattenmättat kornigt material består av två faser; fast fas (jordpartiklar) och flyttande fas 

(vatten). Det vattenmättade materialets värmekonduktivitetstal λmättad kan, enligt Knutsson 

(1985) bestämmas som det geometriska medelvärdet av de ingående fasernas volymandelar. 

 
)1(6,0 n

part
n

mättad
−= λλ     (10) 

 

Där: 

λ part = medelvärdet av värmekonduktivitetstalet för den fasta fasen 

Konstanten 0,6 motsvarar vattnets värmekonduktivitetstal uttryckt i W/m, K. 
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Kornens mineralsammansättning har en stor inverkan på värmekonduktivitetstalet. Mineralet 

kvarts har ett större värmekonduktivitetstal jämfört med andra mineraler se tabell 3. Vid 

beräkningen av den fasta fasens värmekonduktivitetstal måste man därför i första hand ta 

hänsyn till partiklarnas kvartsinnehåll. 

 

4.1.2 Strålning 
 
En del av den totala värmeöverföringen i ett material är strålning, som uppkommer genom att 

ytor med olika temperaturer utbyter värme från den varma till den kalla ytan. 

 

Porerna i ett material har stor inverkan på dess värmeledningsförmåga. Om porerna är fyllda 

med luft kan strålningen ha en viss inverkan på den totala värmeöverföringen, medan den är 

mindre om porerna fyllda t ex med vatten eller is (Knutsson 1985).  

 

Värmeöverföringen för finkorniga material, exempelvis lera och silt, som vanligen också är 

vattenmättat, är dock strålningens bidrag till värmeöverföringen försumbart. Samma sak 

gäller för fruset material. Ett grovkornigt material får enligt Knutsson (1985), högst 10 % av 

den totala värmeöverföringen som bidrag av strålningen. 

 

4.1.3 Diffusion 
 
Diffusionen är ytterligare en faktor som påverkar värmeöverföringen. Det sker med hjälp av 

fuktvandringen i den inneslutna luften i porerna.  I en fuktig jordmassa som utsätts för en 

temperaturgradient uppstår olika partialtryck i porluften. Detta ger upphov till att fukt 

förångas på den varma sidan och kondenseras på den kalla sidan dvs. en omfördelning av 

vattnet sker i motsatt riktning till den kapillära vattentransporten och samtidigt får man en 

värmeöverföring. Värmen transporteras på detta sätt mot områden med lägre partialtryck, dvs. 

den kallare sidan enligt Knutsson (1985). Den extra värmetransport som orsakas av diffusion 

ger en ökning av värmekonduktivitetstalet λ. Diffusionen har vid normal fuktighet och 

temperatur en liten inverkan på totala värmeöverföringen eller värmekonduktivitetstalet λ. 
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4.1.4 Konvektion 
 
En ytterligare faktor som påverkar värmekonduktivitetstalet λ är konvektion som enligt 

Knutsson (1985) kan vara påtvingad eller fri konvektion. Påtvingad konvektion orsakas av 

påtvingad rörelse i vattnet eller gasen som fyller porerna. Ett vanligt exempel på detta är vind. 

Fri konvektion beror på densitetsskillnaden mellan varm vätska/gas och kall vätska/gas. Detta 

ger rörelse i vätskan/gasen vid förändringar av temperaturen. Konvektionens inverkan av den 

totala värmetransporten är liten för finkornigt material, som silt och sand, men ökar vid grövre 

material som t ex grus. Påtvingad konvektion kan ha påverkan vid användande av grovkornigt 

material. Fri konvektion kan dock endast uppstå vid temperaturskillnader över 48 oC enligt 

Knutsson (1985). 
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5 Val av försöksmetod 
 
Syftet med försöket var att fastställa vilken värmekonduktivitet hyttsten har i fält. Detta 

främst för att påvisa de fördelar som materialet har som isolerande material i exempelvis 

vägar. För att uppnå detta syfte studerades möjliga metoder att utgå ifrån för att komma fram 

till värmekonduktivitetstalet. Det finns ett par olika metoder att använda. 

 

Detta examensarbete utförs under våren och sommaren och behandlar därför bara 

värmekonduktivitetstalet för ofruset material. Detta tillsammans med beställarens syfte med 

fältförsöket låg till grund för valet av försöksmetod. 

 

Den metod som valdes baseras på värmeflödesekvationen, se ekvation 1. Genom att placera 

en värmeflödesmätare i provkroppen kan värmeflödestäthet (q) fastställas och med hjälp av 

temperaturdifferenserna som uppstår mellan olika nivåer i provkroppen kan 

värmekonduktivitetstalet (λ) för hyttstenen beräknas. 

 

För att kunna mäta värmeflödet i materialet söktes en produkt som teoretiskt skulle ha så lika 

värmekonduktivitetstal som hyttsten som möjligt. Detta för att kunna anta att värmeflödet 

igenom provkroppen är detsamma som genom det valda materialet. Genom att det valda 

materialet har ett känt värmekonduktivitetstal och en känd tjocklek kan man genom 

temperaturdifferensen på ovan och undersidan om plattan beräkna värmeflödestäthet(q), se 

ekvation 1. 

 

I och med att man känner till värmeflödet i provkroppen kan värmekonduktivitetstalet 

beräknas om man mäter temperaturdifferensen i ett visst lager. Beräkning av 

värmekonduktivitetstalet sker genom omskrivning av ekvation 1 och kan uttryckas med 

följande samband. 

 

T
dq

Δ
= *λ      (11) 
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6  Beskrivning av utförandet av fältförsöket 
 

Eftersom inga tidigare undersökningar av hyttstens värmeledningsförmåga funnits i 

litteraturgenomgången kunde försöksupplägget inte enkelt kopieras. Ett eget utformades 

därför. Enligt ekvation 1 som detta försök bygger på krävs det att man känner till värmeflödet 

genom materialet. Det krävs även att man känner till temperaturdifferansen mellan ett lager 

med känd tjocklek för att på så sätt kunna beräkna vilket värmekonduktivitetstal materialet 

har.  Vid planeringsstadiet av försöket söktes kommersiella produkter för 

värmeflödesmätningar och temperaturmätningar på olika nivåer i prov kroppen. Dock utan 

några resultat, vilket innebar att mätutrustningen fick tillverkas. För att beräkna värmeflödet i 

materialet byggdes en värmeflödesmätare och för att kunna mäta temperaturdifferanser 

byggdes temperaturstavar med mätpunkter på ett fast avstånd från varandra. 

Temperaturgivarna kalibrerades vid LTU med handledning och råd av forskningsassistent 

Thomas Forsberg. Han hjälpte även till vid installationerna vid uppbyggnaden av 

provkroppen ute på SSAB:s industriområde i Luleå. 

 

6.1  Mätinstrumenten 
 
Det byggdes två uppsättningar temperaturstavar respektive värmeflödesplattor eftersom att två 

olika fraktioner av materialet undersöktes. 

Instrumenten beskrivs utförligt i avsnitt 6.1.1 respektive 6.1.2. 

 

6.1.1 Temperaturstavar 
 
För att fixera mätpunkterna på viss ansatt nivå i provkroppen tillverkades en temperaturstav 

till respektive fraktion av materialet. 

 

Stavarna består av vanligt pvc rör med en diameter på 25 millimeter. Mätpunkterna är 

placerade med 200 millimeters mellanrum och totalt finns det 6st mätpunkter på varje rör. 

Själva mätpunkten är en termoelementtråd som i ena änden löds ihop och limmas fast med 

smältlim i ett förborrat hål på staven. Detta illustreras i figur 6. Limmet gör att mätpunkten 

sitter där den ska samt förhindrar att fukt tränger in och orsaka störningar i mätningarna. Den 

andra änden av tråden ansluts till en data-logger. Efter att alla mätpunkter fästs fylls staven 
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med torr sand som har ungefär samma värmeledningsförmåga som det omgivande materialet 

och pluggas igen med smältlim i båda ändarna för att förhindra inträngning av fukt. Figur 7 

visar en komplett temperaturstav när den är färdigställd för installering i provkroppen. 

 

Termoelementtrådarna som förbinder mätpunkterna med loggen placerades i ett skyddsrör av 

pvc för att minimera skador på tråden under uppbyggnadsskedet samt för att förhindra övrig 

skadlig inverkan under försökstiden.  

 

  

Figur 6 En mätpunkt på temperaturstaven  Figur 7 Komplett temperaturstav 
 

För att ytterligare precisera mätvärdena har trådarna kalibrerats i vattenbad. Vid denna 

kalibrering framträder vilken avvikelse som finns mellan de olika mätpunkterna. Utifrån detta 

kan man ställa in loggern så de registrerade mätvärdena är riktiga och återger temperaturen på 

mätställets nivå. Det vill säga att man kompenserar för de skillnader som finns och reducerar 

möjlig felmarginal. 

 

6.1.2 Värmeflödesmätare 
 
Värmeflödesmätaren används för att mäta ett värmeflöde genom provkroppen. Den placeras 

lämpligen mitt i provkroppen. Plattan som används i detta försök är tillverkad av ett 

plastmaterial som heter GPE och har ett värmekonduktivitetstal på 0,25 W/(m, K). Vid valet 

av material till plattan var utgångspunkten att söka ett material med ett värmekonduktivitetstal 

som låg i närheten av tidigare uppskattade och fastställda värmekonduktivitetstal för hyttsten. 

Hyttsten har ett i laboratorieförsök fastställt värmekonduktivitetstal (torrt prov) på 0,34 W/(m, 

K). (Se bilaga 1). 
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GPE är ett polyamidmaterial med en vaxad yta för att minska dess vattenupptagande förmåga. 

Plattan som används i dessa försök är 500x500 mm och 50 mm tjock. För att mäta 

temperaturdifferensen mellan ovan och undersida på plattan används PT 100 givare och även 

dessa ansluts till dataloggen. PT 100 är en resistanstermometer som bygger på att metallers 

resistans varierar med temperaturen (Forsberg, 2008). 

PT 100-givarna består av en silikonisolerad kabel som skyddas av ett skyddsrör, vilket 

illustreras i bilaga 2(3). Dessa givare används för temperaturmätningar i vägbanor och andra 

fuktiga miljöer. Givarna är känsligare och mäter noggrannare än termoelementen som finns i 

monterade i temperaturstavarna. Valet av de känsligare givarna baseras på att det är viktigt att 

vid efterföljande beräkningar komma så nära det verkliga värdet på värmeflödet som möjligt. 

På så sätt reduceras eventuella följdfel som kan uppkomma av att värmeflödesberäkningen 

ligger till grund för bestämningen av hyttstenens värmekondukivitetstal. Provningsprotokoll 

och produktbeskrivning av givarna finns bifogade som bilaga 2.  

PT 100-givarna fräses in på både över och undersidan av plattan för att mätpunkten skall 

hamna precis vid plattans yta. Figur 8 och 9 visar hur PT 100-givarna är fixerade samt hur en 

komplett värmeflödesmätare ser ut. 

 

  

    Figur 8  PT 100-givarnas infästning i                      Figur 9  Komplett värmeflödesmätare 
                        värmeflödesplattan     
 
Kablarna som förbinder givarna med loggen kläddes in i trampskydd för att minimera att 

skador på kablarna uppstår. 
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6.2 Provkroppens uppbyggnad och givarnas placering 
 

Fältförsöket utförs vid Uddebo som ligger inne på SSAB:s industriområde i Luleå. 

Provkroppen är placerad i ett skyddat läge så att minimal påverkan av sol och vind skall 

förekomma och utsätts inte för några yttre laster i form av trafikbelastning. Allt material som 

använts togs från närliggande upplag och transporterades med hjullastare till utvald plats. På 

plats togs materialet emot och lades ut samt packades av en grävmaskin. Inga prov på 

packningsgraden togs vid uppbyggnaden av detta försök. 

 

6.2.1 Provkroppens uppbyggnad 
 

Provkroppen delas upp i två delar med material av olika fraktioner. De fraktioner som 

används är sorterat material av storlek 0-31,5 mm samt 0-125mm. Med det menas att 

materialets kornfördelning måste ligga inom de ovan angivna gränserna. Dessa gränser 

redovisas i siktkurvor. Siktkurvor för materialen bifogas som bilaga 6 och 7. 

 

Provkroppen är ca 10x5x1 meter. För att skapa ett tätt ytskikt utan att asfaltera ytan belades 

den med ett 100mm tjockt lager av finkrossad hyttsten, vilket visas i figur 10. Det täta skiktet 

har till uppgift att skydda provkroppen från regn och vind och bomberades för att få så bra 

vattenavrinning som möjligt. 

 

 

 
 

Figur10 Färdig provkropp 
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Materialet packades med ett packningsaggregat som var anslutet till en grävmaskin och 

utfördes i skikt med tjockleken 400 mm utlagt material (Se figur 11). Packning syftar till att 

öka materialets täthet. Detta för att minska luftfickorna och skapa ett så homogent och stabilt 

material som möjligt samt att optimera förutsättningarna för temperatur mätningarna i 

hyttstenen. 

 

 

 
 

Figur 11 Packning av materialet 
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6.2.2 Givarnas placering 
 

Temperaturstavarna placerades mitt i respektive material (Se figur 12). Första mätpunkten 

placeras 200mm ned i befintlig undergrund för att nästa mätpunkt skall hamna precis i skiktet 

mellan undergrunden och hyttsten, samt för att fixera temperaturstaven på ett bra sätt.  

 

Värmeflödesplattorna placeras mitt i materialet, det vill säga 500 mm från undergrunden, och 

med ett avstånd från temperaturstavarna på en meter (Se figur 12). Detta för att minska den 

påverkan som de eventuellt har av varandra, men samtidigt så nära att det kan antas råda 

samma förhållanden. 

 

 

 
                Figur 12 Placering av mätutrustning i provkroppen 
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Det finns även en givare som ligger ovanpå tätskiktet som mäter provkroppens yttemperatur. 

Att mäta yttemperaturen är viktigt för att se hur stor inverkan övriga klimataspekter har på 

temperaturfördelningen i provkroppen. Med klimataspekter menas solinstrålning, vind och 

nederbörd. För att mäta lufttemperaturen placeras en väderskyddad givare på norrsidan av det 

hus som finns på platsen där provkroppen är placerad. Loggern placeras inne i huset för att 

skydda den från nederbörd och solens inverkan samt för att underlätta strömtillförseln. I figur 

13 ser man provkroppens läge samt hur mätutrustningen placeras.  

 

 

 

 

Befintligt hus 

 

Figur 13 Grafisk skiss över försöksplatsen och mätutrustningens placering 
 
 
 

Material 0-31,5Material 0-125 

Lufttemp

Logg 
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6.2.3 Skiktindelning 
 
För att kunna beräkna temperaturskillnaden mellan olika nivåer i provkroppen har en 

skiktindelning gjorts. Indelningen av mätpunkterna på temperaturstaven ligger till grund för 

denna skiktindelning. Mätpunkten som ligger längst ner på temperaturstaven är nedsänkt 20 

cm under befintlig marknivå och därför utesluts detta skikt i den vidare analysen. Detta görs 

på grund av att där inte råder samma förhållanden då detta skikt består av ett annat material.  

Numrering av skikten startar vid befintlig markyta, det vill säga från nivå 0 och ökar med 

ökande höjd i provkroppen (Se figur 14). 

 

 

 
               Figur 2 Mätpunkternas placering och skiktindelning av provkroppen 

 
 

6.3 Bestämning av vattenkvot 
 

Vid uppbyggnaden togs materialprov från de bägge materialen för att bestämma dess 

vatteninnehåll. Proverna togs hand om och analyserades i LTU:s geolabb. 

Naturliga vattenkvoten anger ett förhållande mellan materialets innehållna 

vattenmängd(massa) och de fasta partiklarnas massa och anges i procent (LTU, 2002) 
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 De i fält tagna proverna placerades i aluminiumformar och vägdes. Sedan torkades proverna i 

torkskåp (105 oC) i ca 24 timmar. Efter avsvalning vägdes proverna på nytt och 

vattenkvoterna beräknades. För att få ett tillförlitligt resultat togs två prover i bägge 

materialen. Tabell 4 visar en sammanställning av de undersökta provernas vattenkvot.  

 

Tabell 4 Undersökt vattenkvot i de olika fraktionerna av hyttsten 
 

Prov  Massa prov (fält)  Massa torrt prov Massa vatten  Vattenkvot 

   [g]  [g]  [g]  [%] 

0/31,5  1080  990  90  9,1 % 

   1081  989  92  9,3 % 

0/125  1501  1382,8  118,2  8,5 % 

   1271  1157,7  113,3  9,8 % 

 

 
Vid beräkning av vattenkvoterna för de olika materialen ser vi att de ligger nära varandra. 

Detta innebär att vi beräknar ett medelvärde som får representera den vattenkvot som råder i 

hela provkroppen. Medelvärdet på 9 % antas råda under hela försökstiden då inga ytterligare 

prov tas. Detta värde är likvärdigt med normal vattenkvoten för morän, vars vattenkvot ligger 

mellan 5-10% (LTU, 2002)  
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7 Resultat  
 
I detta kapitel presenterar vi hur mätdatat insamlats samt det resultat som ligger till grund för 

vidare analys av värmekonduktivitetstalet för hyttsten. Detta tal baseras endast på våra 

temperaturmätningar. 

7.1  Mätdatas insamling 
 
Under försöket samlas mätdata in och analyseras från maj till och med oktober 2008. Under 

den första månaden gjordes temperaturmätningar var 10 sekund och ett medelvärde av dessa 

mätvärden sparades var 5:e minut. Detta innebar att en stor mängd data analyserades. 

Anledningen till att detta täta mätintervall valdes var för att kunna identifiera eventuella fel 

eller brister på mätutrustningen. Då inga större avvikelser noterades beslutades det att mät 

intervallet kunde utökas. Det innebar att man fick en mer hanterlig och överskådlig mängd 

data. Totalt ligger ca 150000 mätvärden till grund för detta arbete.   

 

Mätningarna under den första månaden bortser vi ifrån på grund av att detta var en 

intrimnings och inlärningsperiod. Senare analys kommer även att visa att de månader som 

präglas av hastiga temperatursvängningar i materialet inte ger tillförlitligt resultat med den 

valda mätmetoden. Med temperatursvängningar menas temperaturändring på grund av 

sjunkande/stigande temperatur samt kallt regn som kyler ner redan uppvärmt material.  

 

Från och med juni görs mätningar var 10:e minut och ett medelvärde av dessa mätningar 

sparas varje timme. Detta innebär att det blir 24 mätvärden per dygn vid varje mätpunkt, 

vilket totalt ger 480 mätvärden att analysera per dygn. 

 

7.2 Beräkning av värmekonduktivitetstalet λ 
 
Till att börja med sammanställdes alla mätdata och värmeflödet beräknades i de bägge 

materialen med hjälp av ekvation 1. Temperaturdifferenserna mellan varje skikt beräknades 

och sammanställdes. Med hjälp av dessa två värden beräknas ett värmekonduktivitetstal för 

varje enskilt skikt, enligt ekvation 11. 
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 För att överskådligt studera detta togs ett medelvärde av värmekonduktivitetstalet (λ-värdet) 

per månad och skikt fram. Beräkningsgången är lika i de olika fraktionerna och sammanställs 

i två tabeller, tabell 5 respektive tabell 6. 

 

Tabell 5 Sammanställning av λ-värdet i material 0-31,5 
 

 Skikt I Skikt II Skikt III Skikt IV Skikt V 
Juni 0,56 0,59 0,63 0,95 1,29 
Juli 0,56 0,62 0,67 0,99 1,04 
Augusti 0,53 0,55 0,64 0,50 0,24 
September 1,55 0,79 0,69 0,64 0,55 
Oktober 0,84 0,67 0,60 0,49 0,79 
Medel 1,05 0,77 0,63 0,62 0,83 

 

 
Tabell 6 Sammanställning av λ-värdet i material 0-125 

 
 Skikt I Skikt II Skikt III Skikt IV Skikt V 
Juni 0,48 0,53 0,50 0,88 1,04 
Juli 0,46 0,55 0,50 0,81 0,79 
Augusti 0,57 0,70 0,53 0,45 0,22 
September 0,70 0,63 0,44 0,32 0,41 
Oktober 0,67 0,68 0,51 0,37 0,72 
Medel 0,59 0,62 0,51 0,70 0,64 

 

 
Ovanstående tabeller visar att λ-värdet varierar och detta gäller, främst i randområdena, det 

vill säga i botten av materialet samt i de översta skikten. I mitten av materialet ser dock 

värdena ut att vara relativt stabila.  
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8 Analys 
 
Analysen bygger på de beräkningar som är gjorda på den insamlade mätdatan för perioden 

juni-oktober 2008, SMHI:s nederbördsdata för samma period (se bilaga 3) samt på den 

tidigare beskrivna teorin.  

8.1 Analys av mätdata 
 
Redan i ett tidigt skede av mätningarna visade det sig att mätpunkten vid nivå +100 och till 

viss del mätpunkten vid nivå +80 reagerade tydligt men något fördröjt på förändringar av 

yttemperaturen. Om man tittar på lufttemperaturen och yttemperaturen så ser man att 

yttemperaturen följer samma mönster som lufttemperaturen men kraftigt förstärkt under 

dagtid, vilket antas beror på solens påverkan. De gånger som yttemperaturen sjunker under 

lufttemperaturen antas bero av regn och/eller vind. De undre skikten påverkas inte på samma 

sätt av temperatursvängningar. Det krävs att temperaturen konstant ökar eller minskar under 

en längre tid för att de undre skikten skall reagera. Vilket visas i figur 15.  
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Figur 15 Yt-och lufttemperaturens påverkan på övriga mätpunkter. 
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Temperaturförändringarna i de olika nivåerna har till viss del att göra med materialets 

värmekonduktivitet men även med materialets specifika värmekapacitet, det vill säga dess 

förmåga att lagra värme. Om ett material har hög värmekapacitet tar det längre tid för 

materialet att släppa ifrån sig den värme som den absorberat. Att det material som undersöks 

har en viss värmekapacitet kan man se i figur 15 i form av förskjutningar mellan 

”kurvtopparna” för de nivåer som påverkas. Ju större förskjutning desto större värmekapacitet 

har materialet. Hur stor värmekapacitet det undersökta materialet har analyseras inte i detta 

examensarbete. 

 

8.2 Analys av värmeflödet 
 
För att kunna beräkna ett relevant värde på värmekonduktivitetstalet så är det viktigt att veta 

om värmeflödet kan antas vara stabilt i tiden, eftersom att utvärderingen av försöksresultaten 

baseras på detta förhållande. Om värmeflödet i något skikt inte verkar var stabilt eller om 

flödet ändrar riktning påverkar det beräkningarna av värmekonduktivitetstalet och ger ett 

missvisande resultat.  

 

8.2.1 Inverkan av luftens temperatursvängningar 
 

Vid stora temperaturförändringar av yt - och lufttemperaturen kommer de övre lagren att 

reagera och då ibland även bli kallare eller varmare än de underliggande. Se figur 15. Detta 

får till följd att värmeflödets riktning i dessa lager kommer att variera eftersom värme 

transporteras från den varma till den kalla sidan. Samma fenomen inträffar när det börjar bli 

kallare och de understa lagren är varmare. Om värmeflödet i ett skikt får en annan riktning än 

i det skikt där värmeflödesmätaren ligger, det vill säga i skikt III kommer det att påverka det 

uppmätta flödet. Orsaken till att det uppmätta flödet påverkas har att göra med mätmetoden 

samt att ingen hänsyn tas till materialets värmekapacitet.  

 

Värmeflödet beräknas med hjälp av temperaturskillnaden mellan plattans ovan och undersida. 

Om flödesriktningen i ovan- eller underliggande skikt ändras, kommer temperaturen vid 

plattan att påverkas och på så sätt fås ett missvisande mät resultat. Detta beror på att 

materialet strävar efter att utjämna temperaturen. I och med att flödet vänder ändras 

riktningen som värmen fördas i. Eftersom värmen alltid går från den varma till den kalla sidan 
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bildas det en övergångszon runt den punkt där flödet vänder. I denna zon skapas 

temperaturjämnvikt som resulterar i missvisande värden på temperaturmätningarna. På en sida 

om övergångszonen fås ett för högt värde och på den andra ett för lågt värde. 

8.2.2 Inverkan av nederbörd i form av regn 
 

Nederbörd i form av regn kyler hastigt ned den uppvärmda ytan. Värmeflödesmätningarna 

störs eftersom kallt vatten tränger in i provkroppen och ökar på nedkylningsprocessen i de 

olika skikten. Detta innebär att temperaturdifferensen mellan plattans över och undersida 

minskar vilket får till följd att det uträknade flödet sjunker. För att detta ska ske krävs ett 

långvarigare regn eller en kraftig regnskur. Vid kortare skurar påverkas inte värmeflödet 

nämnvärt. 

 

I figur 16 kan man tydligt se hur temperaturerna påverkas av att det börjar regna. Figur 16 går 

även att ses i större format i bilaga 8. 
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Figur 16 Regnets inverkan på mätningarna 
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8.2.3 Skillnad i värmeflödet mellan de olika materialen 
 

Värdet på värmeflödet i de olika fraktionerna under juni månad är näst intill identiska, endast 

små varriationer mellan de olika fraktionerna förekommer. Detta visar att inga större 

skillnader mellan de ilagda värmeflödesmätarna kan noteras och att värmeflödet är detsamma 

oavsett vilken fraktion materialet har.Detta visas i figur 17. Även i de övriga månaderna är 

avikelserna i värmeflödet små.Se bilaga 4, diagram 5,8,11 och 16. 

 

igur 17 Värmeflödet under juni månad 

 

F
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8.3 Analys av värmekonduktivitetstalet 
 
I sammanställningen av det resultat som redovisas i kapitel 7.2, tabell 5 och 6, ser vi att 

variationen på medelvärdet av värmekonduktivitetstalet för respektive månad är relativt stor. 

Exempelvis skikt I i fraktion 0-31,5 varierar värmekonduktivitetstalet mellan  

0,53-1,55 W/m, K. Samma skikt i materialet med större fraktion uppvisar inte samma 

variation. Detta tillsammans med att variationerna av värmekonduktivitetstalet för alla skikt 

månadsvis också är stora, gör att värdena som redovisas i tabellerna inte kan accepteras utan 

ytterligare analys. För att kunna fastställa ett relevant resultat analyseras varje månad 

ingående i detta avsnitt.  

 

8.3.1 Juni 
 

I juni pendlade dygnstemperaturen kraftigt mellan dag och natt . Detta innebär att värmeflödet 

de två översta skikten (skikt IV och V) kom att pendla i olika riktningar, vilket innebär att det 

beräknade λ-värdet i dessa skikt är missvisande. I figur 18 ser man hur λ-värdet i skikt IV och 

V avviker från de övriga. I diagrammet kan man också se hur flödet varierar under juni 

månad. 

 

 
 

Figur 18 Sammanställning av flöde och λ-värde under juni månad för hyttsten 0-31,5mm 
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Avvikelserna i skikt IV och V i figur 18 återspeglas i tabell 5 där den första 

sammanställningen av värmekonduktivitetstalet gjordes. Detta genom att dessa skikt bidrar till 

de förhöjda medelvärdena i tabellen. De skikt (I; II och III)där värmeflödet är likriktat 

uppvisar stabila värden i tabell 5. Med detta som bakgrund plockas de skikt som inte uppvisar 

likriktat värmeflöde bort från vidare analys. I det justerade diagrammet i figur 19 har skikt IV 

och V plockats bort. 

 

 

Regn 3mm 
 8-10/6  

Regn 40mm 
 22-27/6  

 

Figur 19 Flöde och λ-värde under juni månad för hyttsten 0-31,5mm, exklusive data från skikt IV  
               och V 
 
Det man nu ser i det justerade diagrammet är ett λ-värde som är ganska stabilt och ligger runt 

0,6 W/m, K. De avvikelser som noteras mellan mätdata 240-312, samt 576-720 sker i 

samband med att värmeflödet förändras. De kraftigaste förändringarna, när flödet hastigt 

sjunker har samband med nederbörd. Detta visade sig vid jämförelse med 

nederbördsmängdsdata för juni månad från SMHI.(Se bilaga 3). 

 

Samma utveckling sker i det grövre materialet, det vill säga 0-125mm. Störningarna på 

 λ-värdet vid regn blir dock lite mindre, vilket vi anser beror av att den större fraktionen 

innehåller mer hålrum mellan kornen vilket gör det lättare och går snabbare för det kalla 

regnet att tränga igenom provkroppen. I materialet med mindre fraktion tar det längre tid för 

vattnet att passera och därmed kyler det ned materialet mer innan temperaturjämnvikt uppstår 
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eller vattnet passerat provkroppens alla temperaturgivare. I figur 20 ser vi ett ojusterat 

diagram över det grövre materialet och i figur 21 återges ett justerat diagram. 

 

 
 

Figur 20 Sammanställning av flöde och λ-värde under juni månad för hyttsten 0-125mm 
 
 
 

 
 

Figur 21 Justerat diagram av flöde och λ-värde under juni månad för hyttsten 0-125, exklusive data 
                från skikt IV och V 
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8.3.2 Övriga månader 
 
De resultat som analysen av juni månad ger ligger till grund för vidare analys av de övriga 

månaderna, juli-oktober 2008. I och med detta utesluts de skikt där värmeflödet genom 

provkroppen inte är likriktat från vid vidare analys. Eftersom att det visat sig att utvecklingen 

i de olika fraktionerna har liknande förlopp kommer följande analys baseras på materialet med 

mindre fraktion, det vill säga 0-31,5mm. Diagram som visar förloppet i det grövre materialet 

bifogas som bilagor. Se bilaga 4. 

 

Juli 

I juli regnade det betydligt mer än tidigare och yttemperaturen kom därför att variera kraftigt. 

Mellan den 9/7 och den 22/7 regnade det mindre mängder (ca 2,5mm) i princip var tredje dag. 

De tre sista dagarna regnade det kraftigt (ca 40mm)vilket ger det sjunkande värmeflödet 

mellan mätdata 504-600. Att flödet sjunker vid mätdata 96 beror till viss del på regnet, men 

mest på att lufttemperaturen kraftigt sjunker, från 260C till ca 100C. Den låga temperaturen 

håller i sig till mätdata 312 där den stiger till ca 200C och ökar sedan successivt tills det börjar 

regna kraftigt den 19/7. Till flöjd av detta bortser vi även här från de två översta skikten vid 

den kommande analysen. Den betydligt större och kraftigare nederbörden under denna tid 

innebär även att det beräknade värmeflödet pendlar mer i denna månad än i den föregående, 

med ett mer varierande värmekonduktivitetstal som följd. Perioderna där det inte regnar ger 

dock fortfarande relativt konstanta värden över tid, vilket kan ses i figur 22.  

 
Figur 22 Sammanställning av flöde och λ-värde under juli månad för hyttsten 0-31,5, exklusive data 
               från skikt IV och V 
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Augusti 
 
Under augusti månad erhålls sådana mätresultat att de inte är analyserbara med den metod 

som tidigare använts. Orsaken är instabilt väder både i form av nederbörd och temperatur. Det 

senare är orsakat av att det blir kallare i luften än i provkroppen under vissa perioder. Följden 

blir att flödet över värmeflödesplattan ändrar riktning ett antal gånger under denna period. Att 

det inträffar man se i figur 23 eftersom att flöde som funktion av tid(flödeslinjen) passerar 0 

vid ett flertal tillfällen. Detta leder till att alla skikt får ett missvisande λ-värde och därför 

utesluts denna månad från analysen. 

 

 
 

Figur 23 Sammanställning av flöde och λ-värde under augusti månad för hyttsten 0-31,5 
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September 
 
Även under september erhålls mätvärden som inte är analyserbara, vilket kan ses i figur 24. 

Denna månad har dock flödet vänt helt kring plattan och flödet går nu från de nedre skikten 

och mot de övre. Vändningen av flödet har däremot inte riktigt skett i alla skikt vilket ger 

missvisande λ-värden i de nedre skikten. I de översta skikten är det de stora 

temperaturskillnaderna mellan dag och natt som har stor inverkan på de missvisande  

λ-värdena. Sammantaget gör detta att vi även bortser från september månad vid analysen. 

 

igur 24 Sammanställning av flöde och λ-värde under september månad för hyttsten 0-31,5 

 

F
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Oktober 
 
I oktober månad har förhållandena i provkroppen stabiliserat sig och flödet har nu vänt och är 

lika genom alla skikt utom skikt I. Skikt I påverkas av flödet från undergrunden som består av 

ett okänt material, och som fortfarande är kallare än hyttstenen. 

Även denna månad bortser vi från de två översta skikten vi vidare analys på grund av samma 

förhållande som beskrivits tidigare, det vill säga skillnader i dygnstemperatur. Vi bortser även 

ifrån skikt I på grund av de orsaker som vi tidigare angett.  

 

Skillnaderna i dygnstemperatur är inte lika stora som tidigare och nederbörden i form av regn 

har inte lika stor betydelse. Regnet kyler inte ned materialet på samma sätt som det gjorde 

under de varma månaderna. De små variationerna i temperatur gör att denna månad åter ger 

relativt stabila värden på både värmeflöde och värmekonduktivitetstal i skikt II och III, vilket 

visas i figur 25. 

 

 
 

Figur 25 Sammanställning av flöde och λ-värde under september månad för hyttsten 0-31,5, exklusive 
                mätdata från skikt I, IV och V. 
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8.4 Sammanställning av analyserat värmekonduktivitetstal 
 
Baserat på den tidigare analysen av värmekonduktivitetstalet och från de störningar som 

uppstår vid nederbörd fås det värmekonduktivitetstal som redovisas i tabell 7 och 8. 

 
Tabell 7 Slutligt värmekonduktivitetstal för hyttsten 0-31,5mm 

 

 Material 0-31,5 
     
 Skikt I Skikt II Skikt III  

Juni 0,56 0,59 0,62  
Juli 0,61 0,65 0,63  

Oktober   0,61  
Medel 0,58 0,62 0,62 0,61 

 

 

Tabell 8 Slutligt värmekonduktivitetstal för hyttsten 0-125mm 
 

 Material 0-125 
     
 Skikt I Skikt II Skikt III  

Juni 0,48 0,53 0,50  
Juli 0,46 0,55 0,50  

Oktober   0,51  
Medel 0,47 0,54 0,51 0,50 
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8.5 Beräkning av teoretiskt värmekonduktivitetstal 
 
Här nedan beräknas värmekonduktivitetstalet i hyttsten med hjälp av vedertagna modeller, 

vilka har beskrivits i avsnitt 4.1. I dessa beräkningar förutsätts att hyttsten är ett sammansatt 

material. Det vill säga att hyttstenen består av fasta partiklar, luft och vatten. Beräkningarna 

medför att vi kan jämföra det teoretiskt uträknade λ-värdet med det vi fastställt med hjälp av 

vårt fältförsök. 

 

För att kunna göra beräkningar krävs det vissa antaganden rörande indata. Gjorda antaganden 

baseras på tidigare undersökningar, som är sammanställda i tabell 2 i kapitel 2.3. Värdena på 

skrym- och kompaktdensiteten varierar något vilket beror på att de avser olika 

materialstorlekar. Värmekonduktivitetstalet på hyttstens fasta partiklar baseras på att hyttsten 

har ungefär samma mineralsammansättning som bergarten gabbro. Därmed antas det att de 

fasta partiklarna har ett värmekonduktivitetstal av samma storlek som gabbro. Det vill säga 

2,5 W/m, K, vilket visas i tabell 3 kapitel 4.1. De indata för hyttsten som använts vid 

beräkningarna är sammanställda i tabell 9 och i samma tabell finns även medelvärdet på 

vattenkvoten som uppmätts i fältförsöket, se tabell 4 kapitel 6.3. 

 

                 Tabell 9 Indata för beräkning av teoretiskt värmekonduktivitetstal 
 

Beteckning Värde Enhet Beskrivning 
ρ= 1,2-1,35 t/m3 Skrymdensitet 
ρs= 2,6-2,90 t/m3 Kompaktdensitet 
w= 0,09  Vattenkvot 

λ= 2,50 W/mK 
Fasta partikl. 
värmekonduktivitetstal 

λ vatten= 0,60 W/mK Vattnets värmekonduktivitetstal  
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För att beräkna λ värdet har vi skapat en beräkningsmodell med hjälp av programmet 

Microsoft Excel. I denna modell har ekvationerna 3, 5, 6, 8, 9 och 10 införts för att kunna 

göra snabba beräkningar. Tabell 10 visar de beräknade värdena på ingående parametrar, samt 

det beräknade värmekonduktivitetstalet för ofruset material. Beräkningarna är baserade på 

indata där hyttstenens skrymdensitet antas vara 1,35 t/m3 och hyttstenens kompaktdensitet 

antas vara 2,9 t/m3. Vi har valt dessa densiteter för att de antas representativa för materialet 

med kornfördelning 0-31,5 mm. Det gråmarkerade värden i tabell 10 och 11 visar hyttstens 

teoretiskt framräknade värmekonduktivitetstal. 

 

Tabell 10 Beräknat värde på ingående parametrar samt på hyttstens värmekonduktivitetstal i fraktion 
0-31,5mm. 
 

Beteckning Värde Enhet Beskrivning Formel 
n= 0,57 - Porositet 8 

Sr= 0,19 - Vattenmättnadsgrad 6 
ke= 0,50 - Kerstens tal 5 

λ mättad= 1,10 W/mK Värmekonduktivitetstal mättad jord 10 
λ torr= 0,13 W/mK Värmekonduktivitetstal i torr jord 9 

λ ofruset= 0,62 W/mK 
Värmekonduktivitetstal i ofruset 
material 3 

 
Enligt tabellen 10 fås ett värde på hyttstenens värmekonduktivitet i ofruset tillstånd på  

0,62 W/m, K vid ovanstående förutsättningar. 

 

På samma sätt beräknas värmekonduktivitetstalet i ofruset tillstånd för det grövre materialet, 

dvs. 0-125 mm och detta redovisas tabell 11. Indata för hyttstenens skrymdensitet och 

kompaktdensitet antas nu vara 1,2 respektive 2,9 t/m3. 

 

Tabell 11 Beräknat värde på ingående parametrar samt hyttstens värmekonduktivitetstal i fraktion 0-
125mm. 
 

Beteckning Värde Enhet Beskrivning Formel
n= 0,62 - Porositet 8 

Sr= 0,17 - Vattenmättnadsgrad 6 
ke= 0,47 - Kerstens tal 5 

λ mättad= 1,03 W/mK Värmekonduktivitetstal mättad jord 10 
λ torr= 0,11 W/mK Värmekonduktivitetstal i torr jord 9 

λ ofruset= 0,54 W/mK Värmekonduktivitetstal i ofruset material   3 
    

 

Enligt tabellen 11 kan värmekonduktiviteten för ofrusen hyttsten i fältförsöket beräknas till ett 
 värde på 0,54 W/m, K vid ovanstående förutsättningar. 
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9 Diskussion 
 
Diskussionskapitlet delas upp i fem delar för att tydliggöra de faktorer som har störst 

påverkan på vår slutsats och vidare forskning i ämnet. 

 

9.1 Värmekonduktivitetstalet i plattan 
 
 Examensarbetet gick ut på att försöka fastställa ett värmekonduktivitetstal för hyttsten i fält. 

Den framtagna metoden grundas på att först fastställa ett värmeflöde genom materialet för att 

sedan utifrån detta beräkna värmekonduktivitetstalet. Värmeflödet i materialet fastställdes 

genom att vi konstruerade en värmeflödesmätare som placerades i materialet. Mätaren bestod 

av en platta med känd värmekonduktivitet som på ömse sidor försågs med noggranna 

temperaturmätare. I och med att plattan byggdes in i provkroppen antar vi att det uppmätta 

värmeflödet representerar flödet genom hela provkroppen. Plattan som byggdes in har ett 

värmekonduktivitetstal på 0,25 W/m, K. Våra beräkningar visar att värmekonduktivitetstalet i 

provkroppen uppbyggd av hyttsten i verkligheten är lite högre ca 0,6 W/m, K . Detta betyder 

att materialet i värmeflödesplattan har ett något för lågt värmekonduktivitetstal för att inte 

påverka värmeflödet. Inverkan av detta förhållande bedömer vi som liten eftersom det 

teoretiskt beräknade värdet och det ur försöket erhållna värdet är tämligen lika. Se tabell 7och 

8, samt 10och 11. Värmeflödesmätaren har därför sannolikt inte haft någon större påverkan på 

slutresultatet 

 

9.2  Variation i dygnstemperatur 
 

Våra första beräkningar visade att det är viktigt att värmeflödet är riktat åt ett och samma håll 

genom hela materialet. Så fort värmeflödet i något skikt ändrar riktning minskar flödet genom 

plattan på grund av ändrade temperaturförhållanden. Detta påverkar i sin tur det beräknade 

värmekonduktivitetstalet. Våra första beräkningar visade även att det är i skikten som omger 

plattan som vi ser stabila resultat. Detta beror på att de övriga skikten påverkas av en rad 

faktorer, som den ursprungliga jordens temperatur, värmekonduktivitet och lufttemperaturens 

dygns variation mm. Vid djupare analys ser vi att nederbörden och solens instrålning också 

har en betydande inverkan på den valda metodens beräkningsresultat. 
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 Juni, juli och oktober är de månader som vi fått fram de stabilaste värdena på 

värmekonduktiviteten, ett likformigt värmeflöde noterats liksom små skillnader i 

dygnstemperatur. Baserat på detta anser vi att dessa månader ska ligga till grund för 

utvärderingen av det fältbestämda värmekonduktivitetstalet. Om materialets mäktighet hade 

varit större skulle fler stabila lager funnits och troligtvis skulle fler månader kunnat analyseras 

med den använda metodiken och med trovärdigt resultat. Eftersom att mätningarna kommer 

att fortsätta även efter oktober månad är det troligt att vinterperioden kommer att ge 

kompletterande värden. Uppfattningen baseras på att perioden under vinterhalvåret har ett 

ensidigt flöde, solens inverkan är minimal och nederbörd i form regn är minimal. Nederbörd 

av snö påverkar inte mätningarna på samma sätt eftersom att det inte tränger in i materialet på 

samma sätt som regn. Däremot ger ett snötäcke en extra isolerig om snön tillåts ligga kvar på 

provkroppen. 

 

9.3 Vattenkvot 
 
Vattenkvoten i materialet har en betydande inverkan på värmekonduktivitetstalet enligt den 

teori som vi använt. Vårt material hade vid uppbyggnadsskedet en vattenkvot på 9 %,  

se tabell 4. Enligt Gunnar Zweifel (2008) är detta ett högt värde vid vägbyggnad. Det 

ingående värdet på vattenkvoten för ett bärlager bör ligga på ca 2 % och efter packning med 

tillfört vatten på ca 4-6 %. Om vårt material hade haft ett en vattenkvot som motsvarar detta 

är det troligt att det erhållna värmekonduktivitetstalet varit något lägre. Med stöd av att den 

teoretiska beräkningsmodellen stämmer så bra överens med resultatet från våra försök kan 

modellen användas för att beräkna värmekonduktivitetstal för andra vattenkvotsvärden. Gör 

man det finner man att värmekonduktivitetstalet sjunker med ca 20 % om vattenkvoten 

sjunker från 9 % till 5 %. 

 

Inga nya värden på vattenkvoten har kunnat tas fram på grund av svårigheten att komma åt 

materialet utan att störa förhållandena i provkroppen, vilket i sin tur kan påverka 

mätresultaten. Eftersom att värmekonduktivitetstalet i det stabilaste skiktet, det vill säga skikt 

III, uppvisar nästan identiska värden under de analyserbara månaderna anser vi att 

vattenkvoten troligtvis ej har ändrats nämnvärt under försökstiden. 
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9.4 Slutligt värde på värmekonduktivitetstalet 
 
Det slutliga värdet på värmekonduktivitetstalet hos hyttsten är i stor utsträckning beroende av 

provkroppens uppbyggnad och hur stora partiklarna i denna är. Större partiklar innehåller mer 

slutna luftfyllda porer än i mindre material och vid uppbyggnad skapas även större hålrum 

mellan partiklarna. Dessa hålrum är i ett väl dränerat material luftfyllda. Sammantaget bidrar 

all luft till att sänka det slutliga värdet på det testade materialets värmekonduktivitetstal 

eftersom luft har ett lågt λ-värde. 

 

Det i fältförsöket utvärderade värmekonduktivitetstalet är 0,61 W/m, K för materialet 

0-31,5mm samt 0,50 W/m, K för det grövre materialet med storlek 0-125mm. Värdena är 

representativa för material vid 9 % vattenkvot. De teoretiskt beräknade värdena för samma 

material och vid samma vattenkvot är 0,62 W/m, K (0-31,5mm) respektive 0,54 W/m, K 

(0-125mm). Värdena stämmer således bra överens med de som är framtagna i fältförsöket. 

 

Vår analys ger ett lägre värmekonduktivitetstal för hyttsten i fält än vad man fastställt i 

laboratorieförsök, vilken är 0,67 W/m, K vid 6 % vattenkvot(se bilaga 1). En förklaring till 

detta är att det är Oxelösunds material som man testat. Detta material har enligt Flisell (2008) 

mindre inneslutna porer än det material som framställs i Luleå och på så sätt ett lägre 

luftinnehåll vilket bidrar till ett högre värmekonduktivitetstal. 

 

48 



9.5  Utveckling av försöksmetoden 
 

Eftersom det utvärderade och uppmätta värmekonduktivitetstalet från fältförsöket ligger nära 

de som vi teoretiskt kunnat beräkna anser vi att fältmetoden är användbar och går att använda 

för detta och liknande försök. Baserat på våra erfarenheter från det genomförda försöket anser 

vi att följande förbättringar bör genomföras för att få en bättre försöksmetodik. 

 

Dessa är: 

• Söka ett material med λ-värde på ca 0,55 W/m, K för att mäta värmeflödet genom 

provkroppen. 

• Öka provkroppens tjocklek för att på så sätt minska randeffekterna och få fram fler 

skikt med stabila resultat. 

• Ta hänsyn till och beräkna materialets värmekapacitet så att fler skikt och månader 

kan analyseras. 

• Undersöka mer noggrant hur klimatet så som vind och sol påverkar. 

• Bygga provkroppen på sådant sätt att det finns möjlighet att ta regelbundna prover för 

att undersöka hur vattenkvoten förändras under tiden. 

• Ta prover för att fastställa det använda materialets skrymdensitet och kompaktdensitet 

för att få exakta värden till den teoretiska modellen. 
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10 Slutsatser 
 

Med den relativt enkla försöksmetod som vi använt kan vi fastställa ett i fält representativt 

värde på värmekonduktivitetstalet för hyttsten vid 9 % vattenkvot. Värmekonduktivitetstalet 

för hyttsten med storleken 0-31,5mm fastsälls till 0,61 W/m, K. För det grövre materialet med 

storlek 0-125mm fastställs värmekonduktivitetstalet till 0,50 W/m, K. Skillnaden i 

värmekonduktivitetstal beror av mängden luft som finns i och mellan de fasta partiklarna. 
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12 Bilagor 
 

12.1  Bilaga 1, Bestämning av värmekonduktivitet 
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12.2  Bilaga 2, PT 100 givare 
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12.3 Bilaga 3, Nederbördsdata från SMHI 
  LULEÅ-BERGNÄSET                
 DATUM        PRR                                                                                                               

20080601 2,2  20080721 20,4  20080909 -1  
20080602 -1  20080722 14,5  20080910 -1  
20080603 -1  20080723 -1  20080911 -1  
20080604 -1  20080724 -1  20080912 -1  
20080605 -1  20080725 -1  20080913 -1  
20080606 -1  20080726 -1  20080914 -1  
20080607 -1  20080727 -1  20080915 -1  
20080608 2,8  20080728 -1  20080916 -1  
20080609 0,4  20080729 -1  20080917 1,5  
20080610 -1  20080730 -1  20080918 1,4  
20080611 0  20080731 7,8  20080919 -1  
20080612 -1  20080801 -1  20080920 -1  
20080613 -1  20080802 -1  20080921 -1  
20080614 -1  20080803 -1  20080922 -1  
20080615 -1  20080804 -1  20080923 -1  
20080616 -1  20080805 -1  20080924 -1  
20080617 -1  20080806 -1  20080925 -1  
20080618 -1  20080807 4  20080926 -1  
20080619 -1  20080808 1  20080927 -1  
20080620 0,4  20080809 -1  20080928 -1  
20080621 -1  20080810 -1  20080929 -1  
20080622 4,1  20080811 4  20080930 -1  
20080623 18,8  20080812 1  20081001 -999  
20080624 3,2  20080813 17  20081002 -1  
20080625 2,3  20080814 6  20081003 -1  
20080626 1,6  20080815 -1  20081004 1,6  
20080627 -1  20080816 -1  20081005 13,5  
20080628 -1  20080817 1  20081006 -1  
20080629 -1  20080818 20  20081007 -1  
20080630 -1  20080819 18  20081008 -1  
20080701 -1  20080820 4  20081009 2,9  
20080702 0  20080821 1,8  20081010 -1  
20080703 -1  20080822 0,2  20081011 -1  
20080704 -1  20080823 -1  20081012 -1  
20080705 -1  20080824 0  20081013 6,2  
20080706 -1  20080825 -1  20081014 -1  
20080707 -1  20080826 1  20081015 0  
20080708 -1  20080827 4  20081016 12,4  
20080709 2,4  20080828 -1  20081017 3  
20080710 0  20080829 0,6  20081018 -1  
20080711 0  20080830 0  20081019 -1  
20080712 -1  20080831 -1  20081020 6,4  
20080713 2,7  20080901 -1  20081021 -1  
20080714 -1  20080902 0,5  20081022 -1  
20080715 3,6  20080903 12,6  20081023 -1  
20080716 -1  20080904 0,6  20081024 2,8  
20080717 -1  20080905 -1  20081025 -1  
20080718 0,1  20080906 -1  20081026 2,3  
20080719 -1  20080907 -1  20081027 -1  
20080720 5,7  20080908 -1  20081028 -1  
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12.4  Bilaga 4, Sammanställning av diagram som visar värmeflöde 
och värmekonduktivitetstal 

 

 
 
Diagram 1 Flöde och λ-värde under juli månad för hyttsten 0-31,5mm 
 
 
 

 
 
Diagram 2 Flöde och λ-värde under juli månad för hyttsten 0-31,5mm, exklusive data från skikt IV  
               och V 
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Diagram 3 Flöde och λ-värde under juli månad för hyttsten 0-125mm 
 
 

 

 
Diagram 4 Flöde och λ-värde under juli månad för hyttsten 0-125mm, exklusive data från skikt IV  
               och V 
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Diagram 5 Värmeflödet under juli månad 
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Diagram 6 Flöde och λ-värde under augusti månad för hyttsten 0-31,5mm 
 
 
 

 
 
Diagram 7 Flöde och λ-värde under augusti månad för hyttsten 0-125mm 
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Diagram 8 Värmeflödet under augusti månad 
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Diagram 9 Flöde och λ-värde under september månad för hyttsten 0-31,5mm 
 
 
 

 
 

Diagram 10 Flöde och λ-värde under september månad för hyttsten 0-125mm 
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Diagram 11 Värmeflödet under september månad 
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Diagram 12 Flöde och λ-värde under oktober månad för hyttsten 0-31,5mm 
 
 
 

 
 

Diagram 13 Flöde och λ-värde under oktober månad för hyttsten 0-31,5mm, exklusive data från skikt 
                   I ,II, IV och V 
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Diagram 14 Flöde och λ-värde under oktober månad för hyttsten 0-125mm 
 
 
 

 
 

Diagram 15 Flöde och λ-värde under oktober månad för hyttsten 0-125mm, exklusive data från skikt  
                I, II, IV och V 
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Diagram 16 Värmeflödet under oktober månad 
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12.5  Bilaga 5, Siktkurvor 
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12.6  Bilaga 7, Temperaturkurva  
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12.7  Bilaga 8, Temperaturkurva för flöde 
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